
Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si

Št.
 43 Ljubljana, petek 4. 6. 1999 ISSN 1318-9182 Leto IX

Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Register
političnih organizacij

Št. 0302-18/03-028/32-98 Ob-4601
V register političnih strank se pod zapo-

redno številko 20, kjer je vpisana Liberalna
stranka, s skrajšanim imenom Slovenski li-
beralci in s kratico imena LS, vpiše spre-
memba statuta in imena politične stranke, ki
se glasi Socialna liberalna stranka.

Sodni register

LJUBLJANA

Rg-402532
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01752 z dne 20. 4. 1999 pri subjektu
vpisa AREKA, Podjetje za športno-rekrea-
cijsko, trgovsko in servisno dejavnost,
d.o.o., sedež: Pot do šole 2a, 1110 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13094/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št. 5516978
Ustanovitelja: Bogataj Gregor, Ljubljana,

Koroška 8, vstop 18. 6. 1991, vložek
1,279.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja, Dubrovski Jure, Ljubljana, Ob sotočju
12, vstop 22. 9. 1995, vložek 1,279.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja in Falnbigl
Peter, izstop 24. 3. 1999.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 1211/98 Rg-418
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljice sklenilo objaviti sklep:

Družba HIT & CO, Inženiring in trgo-
vina, d.o.o., preneha po skrajšanem po-
stopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer Ir-
šič Hildo, Prekorje 76, Škofja vas, ki prev-
zame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbe-
nica.

Sklep je sprejela družbenica 7. 12.
1998.

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 4. 1999

Srg 409/99 Rg-419
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljice sklenilo objaviti sklep:
Družba TRGOVINA TRAUNER, d.o.o.,

Zidanškova 24, Celje, preneha po skraj-
šanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer
Trauner Elizabeto, Zidanškova 24, Celje, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbe-
nica.

Sklep je sprejela družbenica 30. 12.
1994.

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 4. 1999

Srg 98/00068 Rg-400962
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00068 z dne 5. 3. 1999 pod št.
vložka 1/02433/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št. 5482038
Firma: BELIN, inženiring, d.o.o., Ža-

lec, Podvin 19
Skrajšana firma: BELIN, d.o.o., Žalec,

Podvin 19
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3310 Žalec, Podvin 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Krajnc Ljudmila, izstop

28. 1. 1998.
Sklep družbenice z dne 28. 1. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
družbe prevzame Krajnc Ljudmila, Podvin
19, Žalec.

KRANJ

Srg 305/97 Rg-201814
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 305/97 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
10. 2. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2585/00 vpiše izbris družbe TPS,
turistično podjetje Bled, d.o.o., s sede-
žem Cankarejva 2, Bled, zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 2. 1998

LJUBLJANA

Srg 7358/98 Rg-416
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

STUDIO JESSE, d.o.o., podjetje za pro-
jektiranje, inženiring in storitve, Tacenska
114a, Ljubljana, reg. št. vl. 1/09415/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 21. 12. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Jesse Irena, Postaja 21,
Ljubljana in Jelen Dimitrij, Ul. bratov Učakar
106, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,538.840 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Jesse Ireno in Jelen Dimitrija.

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 4. 5. 1999

Srg 302/99 Rg-417
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:
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VIVA LINE, podjetje za storitve, zasto-
panje in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Gub-
čeve brigade 98, reg. št. vl. 1/23106/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljic z dne 20. 10. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Ružica Frančiška Ko-
bilica, Gubčeve brigade 98, Ljubljana in Bre-
da Šosterič, Krvavška ulica 8, Vodice, z
ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 1999

Srg 615/99 Rg-420
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

JANKOVIČ & CO, storitve in svetova-
nje, d.n.o., Ljubljana, Celovška 85, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 2. 2. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Jankovič Nina in Gori-
čar Ljudmila, obe Ljubljana, Močnikova 10,
z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 1999

Srg 583/99 Rg-421
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

MAY – GLI GLIŠIĆ IN ČLANI, trgovina,
proizvodnja, gostinstvo in storitve,
d.n.o., Ljubljana, Potrčeva 12, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 2. 2. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Glišić Dragan in Ma-
yr-Glišić Erika, oba Potrčeva 12, Ljubljana,
z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospo-
darskih 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 14. 5. 1999

MARIBOR

Srg 747/96 Rg-415
Družba UNIKAT, podjetje za proizvod-

njo, trgovino, uvoz in izvoz, servisiranje
in svetovanje, d.o.o., Maribor, Cafova 8,
reg. št. vl. 1/4041-00, katere ustanovitelja
sta Keček Zdenka, Kolodvorska 21/b, Slo-
venska Bistrica in Keček Jože, Tbilisijska
65, Ljubljana, po sklepu ustanoviteljev druž-
be z dne 24. 6. 1996 preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Keček
Zdenka in Keček Jože.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 3. 1997

MURSKA SOBOTA

Srg 96/00376 Rg-400305
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00376 z dne 23. 2.
1999 pod št. vložka 1/01098/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5546419
Firma: CHI-GRA, podjetje za gradbe-

ništvo in trgovino, Trimlini, d.o.o.
Skrajšana firma: CHI-GRA, Trimlini,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 9220 Lendava, Trimlini 57c
Osnovni kapital: 11.600 SIT
Ustanovitelja: Požonec Dragica in Požo-

nec Edvard, izstop 23. 2. 1999.
Sklep ustanoviteljev z dne 21. 11. 1996

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Dne 23. 2. 1999 je bila družba izbrisana
iz sodnega registra zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti izbrisane
družbe sta prevzela Požonec Dragica in Po-
žonec Edvard, oba Trimlini 57c.

Srg 97/497 Rg-401093
Družba KUŠT, Podjetje za proizvod-

njo in trgovino, Nedelica, d.o.o., Nede-
lica 108a, ki je vpisana v reg. vložku tu-
kajšnjega sodišča št. 1/01091/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu

dedičev edinega družbenika Kučko Štefa-
na, Nedelica 108a, in sicer Kučko Marije,
Kučko Suzane, Kučko Sonje in Kučko Si-
mone, vse stanujoče v Nedelici št. 108a,
dne 4. 8. 1997.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja z delavci.

Obveznosti plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzemajo vsi zgoraj na-
vedeni dediči.

Premoženje družbe prav tako v celoti
prevzamejo dediči.

Proti sklepu dedičev družbenika o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku lahko upniki ali drugi pristojni or-
gani v roku 15 dni od dneva objave sklepa
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Murski Soboti, ker bo sicer sodišče spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 4. 1999

NOVO MESTO

Srg 387/98 Rg-211274
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba UNICOM – Trgovina, go-

stinstvo in servisne storitve Novo me-
sto, p.o., Novo mesto, Ob potoku 15,
vpisana na reg. vl. št. 1-901/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 28. 9. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih dleavcev.

Ustanovitelj je Simo Gogić, Novo me-
sto, Ob potoku 15, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
v celoti prenese na Sima Gogića.

Zoper sklep skupščine prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospo-
darskih 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 Novem mestu
dne 2. 11. 1998

PTUJ

Srg 98/00002 Rg-401399
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00002 z dne 2. 4. 1999 pod št.
vložka 1/07601/00 izbrisalo iz sodnega
reigstra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št. 5713838
Firma: ZADRGA, proizvodno in stori-

tveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ZADRGA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 43 / 4. 6. 1999 / Stran 2975

Sedež: 2270 Ormož, Kerenčičeva 7
Osnovni kapital: 1,501.774 SIT
Ustanoviteljica: Zemljič Marija, izstop

5. 3. 1999.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Zemljič Marija, Ulica heroja Kerenčiča
7, Ormož.

SLOVENJ GRADEC

Srg 96/99 Rg-422
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v

registrski zadevi št. Srg 96/99 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku dne 7. 5. 1999 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/9569-00 vpiše izbris družbe KO-
RAGAL, specializirana trgovina, d.o.o., s
sedežem Dobja vas 179, Ravne na Ko-
roškem, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzamejo Koroška
lekarna Ravne na Koroškem, Kolar Marje-
ta, Prisoje 64, Prevalje, Konečnik Breda,
Tolsti vrh 168, Ravne na Koroškem, Kar-
pač Mihaela, Javornik 65, Ravne na Ko-
roškem, Pandel Mira, Javornik 51, Ravne
na Koroškem, Jehart-Baloh Darja, Meža
154, Dravograd, Matkovič Ana, Leška 1,
Mežica, Pušnik Irena, Kotlje 210, Ravne
na Koroškem, Miler Marija, Vrunčeva 1,
Slovenj Gradec, Konc Nataša, Partizanska
11, Slovenj Gradec, Bricman Martina,
Šmartno 202, Šmartno pri Slovenj Grad-
cu, Juraja Dretnik Lidija, Dobja vas 179,
Ravne na Koroškem, Vravnik Andreja, Ro-
bindvor 61, Dravograd, Švajger Karolina,
Brdinje 66, Ravne na Koroškem, Štumber-
ger-Grabner Jožica, Otiški vrh 131, Dravo-
grad, Vučič-Selar Renata, Maistrova ulica
9, Slovenj Gradec, Klinkon Katja, Ul. Po-
horskega bataljona 8, Slovenj Gradec,
Skerlovnik Marija, Prisoja 4, Radlje ob Dra-
vi, Vošner Sonja, Podlipje 6, Muta, Robar
Tatjana, Pod gonjami 123, Prevalje, Kon-
čenik Katarina, Ozare 28, Slovenj Gradec,
Oderlap Elizabeta, Dobja vas 135a, Ravne
na Koroškem in Wlodyga Slava, Kotlje 97,
Ravne na Koroškem.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 5. 1999

Srg 480/98 Rg-423
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v

registrski zadevi št. Srg 380/98 zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku dne 7. 5. 1999 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/6413-00 vpiše izbris družbe NAS-
TJA, trgovina, zastopanje, svetovanje,
d.o.o., s sedežem Prežihova 22, Ravne
na Koroškem, zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe prevzameta Alenka Stres
iz Raven na Koroškem, Čečovje 49a in An-
ton Petek iz Prevalj, Leše 124.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 5. 1999

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-7/99 Ob-4486
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, izpostava Center, Oddelek za občo
upravo, družbene dejavnosti in skupne za-
deve z dnem izdaje te odločbe sprejme v
hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindikatov, dne 26. 5. 1999 pod zap. št.
252, z nazivom pravila za delovanje sindika-
ta zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Onkološki inštitut Ljubljana, ki ga je zahte-
vala pooblaščena oseba sindikata z ime-
nom: Sindikat zdravstva in socialnega
varstva Onkološki inštitut Ljubljana, ma-
tična številka: 1159780 in sedežem: Za-
loška cesta 2, Ljubljana.

Št. 121-20/99-08 Ob-4487
Pravila sindikata zavoda Osnovne šole

Lucijana Seljaka, se spremenijo, in sicer
tako, da se preimenuje ime sindikata v
Sindikat Osnovne šole Stražišče. Pravila
sindikata se po novem glasijo: pravila
sindikata zavoda Osnovne šole Stra-
žišče. Sedež sindikata je Šolska ul. 3,
Kranj.

Sprememba  pravil  se  z  dnem  izdaje
te odločbe vpiše v evidenco statutov sindi-
katov pod zap. št. 70 pri Upravni enoti
Kranj.

Št. 028-7/99 Ob-4510
Pravila sindikata Osnovne šole Borisa Zi-

herla, Ljubljana, Črtomirova 12, vpisana v
evidenco statutov sindikatov dne 5. 7. 1993
pod št. 67, ki odslej nosijo naziv: pravila
sindikata Osnovne šole Bežigrad, Črto-
mirova 12, Ljubljana so bila, zaradi spre-
membe naziva osnovne šole, na zboru dne
12. 4. 1999 spremenjena. Sprememba je
vpisana v evidenco dne 4. 5. 1999 pod
zaporedno številko 8.

Št. 028-8/99 Ob-4592
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, Izpostava Center, Oddelek za občo
upravo, družbene dejavnosti in skupne za-
deve z dnem izdaje te odločbe sprejme v
hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindikatov, dne 27. 5. 1999 pod zap. št.
253, z nazivom “Pravila sindikalne skupine
sindikata GLOSA”, ki ga je zahtevala poob-
laščena oseba sindikata z imenom: Sindi-
kata Glosa – Sindikat kulture Slovenije
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejav-
nosti kratico: Sindikat GLOSA SLKD matič-
no številko: 1159798 in sedežem: Štefa-
nova 5, Ljubljana.

Št. 028-30/99 Ob-4609
Pravila sindikata podjetja SGP Gradi-

telj Kamnik, Maistrova 7 se hranijo pri
Upravni enoti Kamnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 40 z dne 29. 3.
1999.

Razglasi sodišč

Oklici dedičem

D 784/98 R-188
Dne 13. 7. 1998 je umrla Colnar Rikar-

da Alice, roj. Umek, roj. 3. 9. 1906, nazad-
nje stanujoča Celje, Teharska ulica št. 25.

Sodišče poziva vse, ki smatrajo, da bi
prišli v poštev kot dediči po pokojni, da se v
roku enega leta od objave tega oklica, pri-
glasijo podpisanemu sodišču.

Po poteku tega roka bo sodišče za-
puščinski postopek nadaljevalo in ga zaklju-
čilo glede na znana dejstva.

Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 2. 1999

D 175/98 R-324
Bohorič Karolina, roj. 9. 1. 1878, umrla

24. 9. 1961, nazadnje stan. Planina pri Sev-
nici 15. Zapustnica ni napravila oporoke, za-
pustila pa je nepremičnine vl. št. 189 k. o.
Golobinjek. Podatki o svojcih niso znani.

Zapustničine dediče se poziva, da se
priglasijo sodišču v roku enega leta od obja-
ve oklica v Uradnem listu RS. Po preteku
tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika in podatkov, s katerimi razpolaga.
Za skrbnika je postavljena Uršula Škober-
ne, Miloša Zidanška 8/b, Šentjur.

Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 16. 4. 1999

Oklici o skrbnikih in razpravah

P 52/99 I-340
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče

stranke Pavle Biščak, Buje 7, Vremski Bri-
tof, začasno v Domu upokojencev v Postoj-
ni, ki jo zastopa odvetnica Vida Andrejašič iz
Postojne, zoper toženo stranko neznane de-
diče po pok. Andreju Spetiču, nekdaj Buje
7, Vremski Britof, zaradi priznanja lastnin-
ske pravice (pcto 200.000 SIT) na temelju
določila 4. točke drugega odstavka 84. čle-
na ZPP

– neznanemu dediču po pok. Andreju
Spetiču je postavilo za začasnega zastopni-
ka odvetnika Gorazda Gabriča iz Sežane,
Partizanska 34/b. Začasni zastopnik se po-
stavlja, ker je prebivališče toženca nezna-
no, v pravdi pa nima pooblaščenca, reden
postopek s postavitvijo zakonitega zastop-
nika tožencu pa bi trajalo predolgo tako, da
bi zaradi tega lahko nastale škodljive posle-
dice za tožnika.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal toženca v postopku vse dotlej, dokler
toženec ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporoči sodišču, da je postavilo
skrbnika.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 30. 4. 1999
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I P 868/94 R-226
To sodišče je po sodnici Tanji Pobrež-

nik, v pravdni zadevi tožeče stranke 1. Mest-
na občina Ljubljana, 2. Občina Brezovica,
3. Dobrova, Horjul, Polhov Gradec, 4. Ob-
čina Dol pri Ljubljani, 5. Občina Ig, 6. Obči-
na Medvode, 7. Občina Škofljica, 8. Obči-
na Velike Lašče, 9. Občina Vodica in Stano-
vanjski sklad ljubljanskih občin, ki jih vse
zastopa Javno pravobranilstvo Republike
Slovenije, proti toženim strankam 1. Đurič
Dragoljub, neznanega prebivališča, 2. Han-
dija Muminovič, Cesta španskih borcev
39/b, Ljubljana, ki jo zastopa Ismet Mah-
muljin, odvetnik v Grosupljem, zaradi ugo-
tovitve, da tožene stranke ne izpolnjujejo
pogojev za sklenitev najemne pogodbe za
stanovanje, zaradi izpraznitve stanovanja in
izselitve, 2. tožene stranke, na podlagi do-
ločila 84. člena zakona o pravdnem postop-
ku (v nadaljevanju: ZPP), dne 1. 4. 1999
sklenilo:

1. Začasna zastopnica Polona Marjetič
Zemljič se razreši dolžnosti začasnega za-
stopnika v obravnavani pravdni zadevi.

2. Prvotoženi stranki Đurič Dragoljub,
neznanega prebivališča, se postavlja zača-
sna zastopnica Vesna Hren, strokovna so-
delavka Okrajnega sodišča v Ljubljani.

3. Začasna zastopnica bo zastopala pr-
votoženo stranko v pravdni zadevi opr. št.
I P 868/94, dokler prvotožena stranka ali
njen pooblaščenec ne bo nastopil pred so-
diščem oziroma dokler ji skrbstveni organ
ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 1999

Amortizacije

N 40/99 R-321
Na predlog Karla Razborška, Ižanska c.

87, Ljubljana, se uvaja amortizacija hranilne
knjižice št. 140-13-237529/64 na ime Raz-
boršek Karel, Ižanska c. 87, Ljubljana, od-
prta pri LB, Nova Ljubljanska banka, d.d.,
Ljubljana, poslovalnica Mestna hranilnica
ljubljanska.

Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 13. 4. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije

St 8/95-2079 S-262
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

stečajnega dolžnika Pomurka, Mesna in-
dustrija, d.o.o., Murska Sobota – v ste-
čaju, Panonska ulica 11, na seji senata
dne 17. 2. 1999 sklenilo:

1. Potrdi se prisilna poravnava.
2. Terjatve upnikov se razvrstijo v 4 raz-

rede, in sicer razred A, B, C in D.
3. V razred A so razvrščene terjatve loči-

tvenih in izločitvenih upnikov, ki so se s
podpisom pogodbe o cesiji terjatev in kon-

verziji dolga obvezali, da bodo 80% svojih
terjatev odpisali, 20% svojih terjatev pa bo-
do konvertirali v stvarne vložke.

4. V razred B so razvrščene terjatve na-
vadnih upnikov, ki so se s podpisom po-
godbe o cesiji terjatev in konverziji dolga
obvezali, da bodo 85,4% svojih terjatev od-
pisali, 14,6% svojih terjatev pa bodo kon-
vertirali v stvarne vložke.

5. V razred C so razvrščene terjatve up-
nikov, ki jim bo dolžnik v skladu z načrtom
finančne reorganizacije dne 1. 7. 2003 po-
plačal 0,5% terjatev, ugotovljenih dne 30. 6.
1998 (brez obresti od 30. 6. 1998 do dne-
va poplačila).

6. V razred D so razvrščene terjatve up-
nikov, ki jim bo dolžnik v skladu z načrtom
finančne reorganizacije dne 6. 9. 1999 po-
plačal 100% terjatev, ugotovljenih dne
30. 6. 1998 (brez obresti od 30. 6. 1998
do dneva poplačila).

7. Upnika Slovenska razvojna družba,
d.d., Ljubljana, Dunajska 160 in Zavod RS
za blagovne rezerve, Dunajska 6, Ljubljana,
sta se odpovedala ločitveni pravici iz druge-
ga odstavka 55. člena ZPPSL.

8. Razvrstitev terjatev v razrede in način
poplačila terjatev iz posameznih razredov je
priložen k sklepu in je sestavni del izreka
sklepa.

9. Terjatve upnikov, ki so konvertirali ter-
jatev v stvarne vložke, z dnem pravnomoč-
nosti tega sklepa prenehajo.

10. Stečajni postopek se ustavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 25. 5. 1999

St 34/98 S-263
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 34/98 sklep z dne 24. 5. 1999:
I. Začne se stečajni postopek nad dolž-

nikom:  Noricum  1829,  Tovarna  obu-
tve Bistrica ob Sotli, k.d., Bistrica ob
Sotli 22.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Ternovšek Brane, Jurčičeva 5, Velenje.

III. Odredi se objava začetka stečajne-
ga postopka na oglasni deski sodišča in v
Uradnem listu RS, ter vpis začetka ste-
čajnega postopka v sodni register pri tem
sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo po-
slati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o ute-
meljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v te-
ku, se v prijavi navede sodišče, pred kate-
rim teče postopek in označba spisa. Loči-
tveni upniki morajo navesti v prijavi del dolž-
nikovega premoženja, na katerega se nana-
ša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravi-
co. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katere-
ga se nanaša njihov zahtevek. Upniki mora-
jo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve, vendar naj-
več 30.000 SIT.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
29. septembra 1999 ob 10. uri, v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 24. 5.
1999.

Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 5. 1999

St 6/92 Ob-264
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 6/92 sklep z dne 26. 5. 1999:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom

Celeia, Izvoz – uvoz, d.o.o., Arja vas, Pe-
trovče, se zaključi.

2. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika Celeia, Izvoz –
uvoz, Arja vas, Petrovče, iz sodnega re-
gistra.

3. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 5. 1999

St 31/98 S-265
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 31/98 sklep z dne 24. 5. 1999:
I. Začne se stečajni postopek nad dolž-

nikom Žarek, Trgovina in storitve, d.o.o.,
Velenje, Janka Vrabiča 10/a.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Đorđevič Branko, prof., Hmeljarska 11,
Prebold.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo po-
slati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o ute-
meljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v te-
ku, se v prijavi navede sodišče, pred kate-
rim teče postopek in označba spisa. Loči-
tveni upniki morajo navesti v prijavi del dolž-
nikovega premoženja, na katerega se nana-
ša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravi-
co. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katere-
ga se nanaša njihov zahtevek. Upniki mora-
jo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve, vendar naj-
več 30.000 SIT.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
29. septembra 1999 ob 14. uri, v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 24. 5.
1999.

Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 5. 1999

St 14/99-12 S-266
To sodišče je dne 21. 5. 1999 s

sklepom opr. št. St 14/99 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom TIMA Hol-
ding, Podjetje za financiranje, strateški
razvoj, upravljanje in konzalting, d.d.,
Maribor, Svetozarevska 10.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazlo-
ženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi do-
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kazili v roku 30 dni po objavi v Uradnem
listu RS, prijavijo svoje terjatve.

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

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Janez Rupnik, diplomirani ekonomist,
stan. Strossmayerjeva 32b, Maribor.

Ustanovi se upniški odbor, katerega čla-
ni so:

1. Hranilno kreditna služba Trgokoope-
rant, o.sub.o., Maribor, Titova 44,

2. Zavod Republike Slovenije za blagov-
ne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106,

3. Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, Maribor, Ul. heroja Staneta 1,

4. K2, Svetovanje in posredovanje,
d.o.o., Maribor, Vita Kraigherja 5,

5. predstavnica sveta delavcev Cita Rat,
Maribor, Klinetova 10.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil nabit na oglasno desko naslovne-
ga sodišča dne 21. 5. 1999.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 5. 1999

St 7/98-39 S-267
Postopek prisilne poravnave dolžnika

ING-GRA, Gradbeništvo, Inženiring, Con-
sulting, Marketing, d.o.o., Lendava, Par-
tizanska 2, se iz razloga drugega odstavka
46. člena zakona o prisilni poravnavi, ste-
čaju in likvidaciji, ustavi.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 5. 1999

St 8/98-35 S-268
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Iskra Mirel, Tovarna miniaturnih re-
lejev, d.o.o., Makole – v stečaju, se v
skladu s 169. členom ZPPSL zaključi.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 5. 1999

St 56/98 S-269
To sodišče je s sklepom St 56/98 dne

17. 5. 1999 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Alkom, podjetje za predelavo
aluminija in kooperacija, d.o.o., Motnik,
Motnik n.h. – v stečaju, ker premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 1999

St 6/98-129 S-270
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Konstruktor mizarstvo, d.o.o., Sme-
tanova 24, Maribor – v stečaju, se v skla-
du s 169. členom ZPPSL zaključi.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 5. 1999

St 3/99-4 S-271
1. Z dnem 24. 5. 1999 se začne stečaj-

ni postopek nad stečajnim dolžnikom Ani-

ca, Podjetje za pridelavo in trgovino, Se-
govci, d.o.o., Segovci 46 in se iz razloga
člena 99/I ZPPSL takoj zaključi.

2. Premoženje se porabi za poravnavo
stroškov stečajnega postopka, neporablje-
ni del pa se izroči organom lokalne skupno-
sti, na katerega območju je dolžnikov sedež
brez prevzema obveznosti.

3. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po tej objavi.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 5. 1999

St 15/97-26 S-272
1. Z dnem 24. 5. 1999 se začne stečaj-

ni postopek nad stečajnim dolžnikom A & Z
Casablanca, d.o.o., Bunčani 29.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.

3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno doku-
mentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev po tej objavi.

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

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 20. 9. 1999 ob 12. uri, v sobi št.
12, pri tem sodišču.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 24. 5. 1999 nabije na oglasno de-
sko sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 5. 1999

St 3/99-12 S-273
To sodišče je s sklepom opr. št. St 3/99

z dne 21. 5. 1999 začelo skrajšani stečajni
postopek nad dolžnikom SMER-KO, d.o.o.,
Podjetje za domačo in mednarodno tr-
govino Mirna, Glavna cesta 9.

Za stečajno upraviteljico je določena
Cveta Matjašič, dipl. pravnica, Maistrova 15,
8000 Novo mesto.

Upnike pozivamo, da prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v roku dveh mese-
cev od dneva objave tega oklica. Prijave je
treba vložiti v skladu z določili 137. člena
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvi-
daciji (Ur. l. RS, št. 67/93 in 37/97), v
dveh izvodih in dokazi ter kolkovane s pred-
pisano sodno takso.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
18. 8. 1999 ob 14. uri, v sobi št. 108 na-
slovnega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 5. 1999.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 21. 5. 1999

St 6/99 S-274
To sodišče je s sklepom z dne 24. 5.

1999 pod opr. št. St 6/99 začelo, po po-
novnem odločanju o predlogu po razveljavitvi
sklepa o začetku prisilne poravnave z dne
12. 2. 1999, postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom IUV – Industrija usnja Vrh-
nika, d.d., Tržaška cesta 31, Vrhnika.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo

v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po tej objavi prijavijo svoje terjatve.

Terjatve upnikov, ki so jih le-ti prijavili po
sklepu z dne 12. 2. 1999, štejejo za prijav-
ljene tudi po tem sklepu. Upniki, ki so svoje
terjatve že prijavili, lahko terjatve z izraču-
nom obresti do začetka postopka po tem
sklepu, priglase ponovno.

Dolžniku se naloži, da za terjatve, ki so
bile prijavljene po sklepu z dne 12. 2. 1999,
pa jih upniki ne priglase ponovno, opravi
izračun obresti do začetka postopka prisil-
ne poravnave po tem sklepu. Dolžnik je dol-
žan pri izračunu obresti uporabiti obrestne
mere, kot jih je v svoji prijavi uporabil upnik.

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

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Andrej Toš, odvetnik iz Ljubljane.

V petčlanski upniški odbor so imenovani
naslednji upniki:

– Corium, s.r.l., Import & Export, 34132
Trieste, Via Cellini 2, Republika Italija,

– RS, Ministrstvo za gospodarske dejav-
nosti, Ljubljana, Kotnikova 5, Ljubljana,

– Petrol, d.d., Dunajska 50, Ljubljana,
– Elektro Ljubljana okolica, Slovenska

cesta 58, Ljubljana,
– Dušan de Gleria, Notranjska cesta 7,

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

sodišča dne 24. 5. 1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 24. 5. 1999

St 13/93-106 S-275
To sodišče je s sklepom opr. št. St 13/93

z dne 24. 5. 1999 sklenilo, da se stečajni
postopek nad dolžnikom Pienne Zodu, pro-
izvodnja in konstrukcija strojnih elemen-
tov in črpalk, d.o.o., Novo mesto – v steča-
ju, Belokranjska 26, Novo mesto, zaključi.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 24. 5. 1999

St 22/98 S-276
Stečajni postopek nad družbo Optimi-

zem, ekonomsko svetovanje in trgovi-
na, d.o.o., Volaričeva 5, Postojna, se zač-
ne in se takoj zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris družbe iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 5. 1999

St 71/98 S-277
To sodišče je s sklepom St 71/98 dne

18. 5. 1999 nad dolžnikom M.A. Moj avto,
d.o.o., Tržaška 133, Ljubljana – v steča-
ju stečajni postopek zaključilo, ker premo-
ženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne za-
došča niti za stroške stečajnega postopka.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 1999
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St 32/98 S-278
To sodišče je s sklepom St 32/98 dne

21. 5. 1999 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Mibex, d.o.o., Ljubljana,
Gradnikove brigade 11.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 1999

St 2/99 S-279
Narok za prisilno poravnavo nad dolžni-

kom INDE – Invalidske delavnice, Pre-
delava termoplastov, d.d., Ul. 15. maja
št. 6, Koper se bo opravil dne 28. 6. 1999
ob 9. uri, v sobi št. 130/I tukajšnjega so-
dišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem so-
dišču, v sobi št. 208/II, v času uradnih ur.

Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi gla-
sovali pisno, naj glasovnico z originalnim
podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu
senatu. Upniki – pravne osebe naj glasovni-
ci priložijo dokazilo, da jo je podpisal zako-
niti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena
za zastopanje upnika. Pri glasovanju se bo-
do upoštevale le tiste pisne glasovnice, ki
jih bo senat prejel do zaključka naroka.

Okrožon sodišče v Kopru
dne 26. 5. 1999

St 17/99-36 S-280
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Kvik, Trgovsko podjetje, d.d., Mari-
bor, Gosposka 8-10, Maribor, dne 21. 6.
1999 ob 9. uri, v sobi 253 tukajšnjega so-
dišča.

Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tem sodišču, Sodna ul.
15, soba 217, v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 5. 1999

St 7/96 S-281
To sodišče je s sklepom opr. št. St 7/96

z dne 28. 5. 1999 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Resenik, podjetje za
trgovino na veliko in malo ter storitve,
d.o.o., Majšperk 33 – v stečaju.

Po pravnomočnosti navedenega sklepa
se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 28. 5. 1999

St 21/95 S-282
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-

nika Kraš Planika, d.o.o., Kobarid, bo na-
rok za preizkus terjatev dne 23. 6. 1999 ob
10. uri, v sobi 110/I tega sodišča.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 5. 1999

St 6/95 S-283
Stečajni postopek, začet nad stečajnim

dolžnikom Ering, Podjetje za proizvodnjo
elektroerozijskih strojev, d.o.o., Gregor-
čičeva 6, Kobarid, se zaključi.

Pravni pouk: upniki se zoper sklep o
zaključku stečajnega postopka lahko prito-
žijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 5. 1999

Izvršbe in zavarovanja

RIG 689/98 I-170
To sodišče je na podlagi sporazuma

strank, sklenjenega v obliki neposredno iz-
vršljivega notarskega zapisa, št. SV
913/98 z dne 20. 11. 1998, notarke Maj-
de Lokošek iz Domžal, s sklepom opr. št.
RIG 689/98 z dne 8. 12. 1998, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zem-
ljiško knjigo – poslovnega prostora št.
2.1.01., v izmeri 177,46 m2, ki se nahaja
v drugem nadstropju trgovsko poslovnega
centra “CITY” v Mariboru, zgrajenega na
parc. št. 1771 v k. o. Maribor Grad, last
dolžnika DEKORS, d.o.o., Levčeva 10,
Mengeš, po prodajni pogodbi št.
135-128-131/98, sklenjeni s prodajalcem
SKB – Investicijsko podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana in dolžnikom kot kupcem, v zavarova-
nje denarne terjatve upnika Banka Domža-
le, d.d., Ljubljana, v višini 38,000.000 SIT
s pp, pri čemer je bil rubež nepremičnine
opravljen dne 24. 12. 1998.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 3. 1999

Ri 17/99 I-175
Na podlagi sklepa tega sodišča Ri

17/99 z dne 5. 3. 1999 je bil poslovni
prostor – lokal št. 4 b, v nadstropju, v
izmeri 35,11 m2, ki se nahaja na tržnici v
Trbovljah in ki je last dolžnice Majde Hri-
bar, Trg revolucije 10a, Trbovlje, dne 9. 3.
1999 zarubljen v korist upnika Banka Za-
savje, d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, Trg revolucije 25c, Tr-
bovlje, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 6,800.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 18. 3. 1999

R 11/99 I-201
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

R 11/99 z dne 11. 2. 1999 in opravljenega
rubeža nepremičnin, ki niso vpisane v zem-
ljiški knjigi, so bile nepremičnine, in sicer:

1. stanovanje št. 17 v izmeri 45,01 m2,
ki se nahaja v mansardi stanovanjske hiše v
Tomšičevi ul. 5 v Slovenski Bistrici, zgrajeni
na parc. št. 775/7, prip. k vl. št. 305 k. o.
Slovenska Bistrica, ki je last zastaviteljice
Zelenko Cvetke, stan. Tomšičeva 5, Slo-
venska Bistrica, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 15/92-GH z dne 10. 12.
1992, sklenjene s prodajalcem IMPOL Sta-
novanja, d.o.o., Slovenska Bistrica in

2. stanovanje v izmeri 102,55 m2, ki se
nahaja v pritličju stanovanjske hiše na Ptuju,
Panonska ul. 2, zgrajeni na parc. št.
1009/1, prip. k vl. št. 586 k. o. Ptuj, ki je
last zastaviteljice Vide Flajšman, stan. Pa-
nonska ul. 2, Ptuj, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št.
362-140/92-14-ZŠ z dne 11. 8. 1994,
sklenjene s prodajalcem Občina Ptuj, za-
rubljene v korist upnice Nove kreditne ban-
ke Maribor, d.d., Podružnice Slovenska Bi-
strica, zaradi zavarovanja upničine denarne
terjatve v višini 20,790.000 SIT s pp, proti
dolžniku TMS Decor, Tehnično montažni
servis Filip Flajšman, s.p., Slovenska Bistri-
ca, Tomšičeva ul. 5.

Rubež nepremičnin ima pomen vknjižbe
zastavne pravice.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 29. 3. 1999

II. R 73/99 I-220
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarke Ne-
venke Kovačič iz Kopra, opr. št. SV 192/99
z dne 31. 3. 1999 in sklepa tega sodišča
opr. št. II. R 73/99, zaradi zavarovanja upni-
kove denarne terjatve z zastavno pravico na
nepremičnini, zarubi stanovanje št. 10, dvo-
sobno s kabinetom, tip A v izmeri 61,20 m2,
v III. nadstropju, 2. vhod v objektu SB 25,
stoječem na parc. št. 1967/25 k. o. Izola,
s solastniškim deležem na skupnih prosto-
rih, delih in napravah objekta ter stavbišča
in funkcionalnega zemljišča, ki jo je zastavni
dolžnik pridobil na podlagi kupoprodajne po-
godbe, sklenjene z GIP Stavbenikom, d.d.,
Koper in Novo LB, d.d., Ljubljana, Podruž-
nico Koper, dne 5. 3. 1999, št.
360-03-15/99, overjene pri notarki v Pira-
nu, dne 29. 3. 1999, ov. št. 571/99.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 12. 4. 1999

R 9/99 I-230
Na podlagi sporazuma strank, v notar-

skem nazpisu notarke Nevenke Kovačič iz
Kopra, pod opr. št. SV 12/99 z dne 14. 1.
1999 in sklepa tega sodišča opr. št. R 9/99
z dne 21. 1. 1999, se zaradi zavarovanja
denarne terjatve upnika SKB Banka, d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana in dolžnika Penko
Jana, Partizanska 68, Sežana, iz pogodbe
o dolgoročnem kreditu z dne 8. 1. 1999,
št. 5200010 1772/45 in dodatka št. 1 k tej
pogodbi, za znesek posojila 16,350.000
SIT, ki se obrestuje po letni obrestni meri
TOM + 7,5% letno, z dobo vračanja v 120
mesečnih obrokih, pri čemer dospe v plači-
lo posamezni obrok mesečno, in sicer vsa-
kega osmega dne v mesecu za pretekli me-
sec. Prvi obrok dospe v plačilo 28. 2. 1999,
zadnji pa 31. 1. 2009 oziroma v primeru
neplačila dveh zaporednih ali treh nezapo-
rednih mesečnih anuitet, zapade v plačilo
še ves neodplačan kredit, skladno s pogoji
in načinom, kot je vse podrobno dogovorje-
no v pogodbi o dolgoročnem kreditu, št.
5200010 1772/45 in dodatku k tej pogod-
bi, kolikor ni v tem sporazumu drugače
opredeljeno, opravi rubež v zemljiško knjigo
nevpisane nepremičnine – poslovnega pro-
stora, trgovine s kozmetiko v Sežani, Parti-
zanska cesta 30, v izmeri 62,64 m2, ki se
nahaja v stavbi, stoječi na parc. št. 6212,
vpisani v vl. št. 368 k. o. Sežana, s solastnin-
sko pravico na skupnih prostorih, delih in
napravah ter funkcionalnem zemljišču, na ka-
terem objekt stoji, ki ga je dolžnica pridobila
na podlagi prodajne pogodbe št. 619/1-98,
s prodajalcem “Preskrba”, trgovina na debe-
lo in drobno, d.d., Sežana, Partizanska 71,
overjenih pri notarju Milanu Mesarju v Seža-
ni, dne 31. 12. 1998, opr. št. 3458/98 in
dne 6. 1. 1999, opr. št. 14/999.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 4. 1999

R 62/99 I-237
Na podlagi zapisnika o rubežu tega so-

dišča R 62/99 z dne 31. 3. 1999, v zava-
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rovanje terjatve upnika SKB Banka, d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, v znesku
6,000.000 SIT s pp., pod pogoji iz notar-
skega zapisa št. SV 89/99 z dne 4. 3.
1999, do dolžnika Dejana Groharja, s.p.,
Britof 296, Kranj, se v dobro upnika in v
breme dolžnika Dejana Groharja opravi ru-
bež nepremičnin, ki niso vpisane v zem-
ljiško knjigo – poslovni prostor v izmeri
75,90 m2, v stanovanjskem poslopju v
gradnji na Ljubljanski ulici, Kamnik, leže-
čem na parc. št. 766/1, 766/8 in 764/8
k. o. Kamnik.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 13. 4. 1999

R 224/98 I-242
To sodišče je s sklepom opr. št. R

224/98 v zadevi upnika Hypo Leasing Ce-
lje, d.o.o., Ljubljanska 14, zoper dolžnika
Fijavž Emiljana, s.p., Bukovlje 38a, Strani-
ce, zaradi zavarovanja denarne terjatve v
višini 105.769,23 ATS v tolarski protivred-
nosti s pp, z ustanovitvijo zastavne pravice
na premičnini dolžnika, na podlagi sporazu-
ma strank, sklenjenega v obliki notarskega
zapisa SV 747/98 pri notarju Fink Marku
iz Celja, opravilo: rubež in popis priklopne-
ga vozila znamke ZORZI, tip 25 R 080
19PU.E, št. šasije ZAX25R08019P00146,
leto izdelave 1993, ki se nahaja pri dolž-
niku.

Rubež ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah

dne 17. 3. 1999

R 43/99 I-266
V postopku zavarovanja denarne terja-

tve upnice Banke Velenje, d.d., Velenje,
Bančne skupine Nove Ljubljanske banke,
Rudarska 3, Velenje, ki jo zastopa direktor
Rafko Berločnik, zoper dolžnika Kino Vele-
nje, d.o.o., Koroška c. 44 (Rudarska 1),
Velenje, ki ga zastopa direktorica Milena
Breznik, je bila po sklepu naslovnega so-
dišča opr. št. R 43/99 z dne 12. 3. 1999,
za zavarovanje denarne terjatve upnice do
dolžnika v višini 10,000.000 SIT s pripad-
ki z rubežem, dne 31. 3. 1999, v korist
upnice ustanovljena zastavna pravica: na
poslovnem prostoru v kletni etaži stano-
vanjske stavbe na Šercerjevi 18 in 20,
skupne površine 23,96 m2, katerega last-
nik je dolžnik na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 11. 11. 1998 in na dvoinpol-
sobnem stanovanju št. 41, v stanovanjski
stavbi na Šaleški 2/c v Velenju, v skupni
površini 77,33 m2, katerih lastnik je po
kupni pogodbi z dne 30. 12. 1998 prav
tako dolžnik.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 1. 4. 1999

II R 80/99 I-269
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

80/99 z dne 1. 2. 1999, so bili poslovni
prostori, ki se nahajajo na Objektu Center
drobnega gospodarstva Vič, v obrtno servi-
sni coni VM-1, Tržaška 116, Ljubljana, ki
leži na parc. št. 903/1 in 2007/3 ter delih
parcel št. 902, 904, 905, 906, 907 in 908,
vse k. o. Vič, in sicer:

– 9 pisarn v I. nadstropju objekta CDG,
ki so označene s številkami 2, 3, 4, 5, 6,
16, 17, 18 in 19, z vgrajenimi omarami in

pripadajočim delom osrednjega hodnika ter
poslovnimi prostori, čajno kuhinjo in sanita-
rijami, vse v skupni gradbeni bruto izmeri
289,83 m2;

– 1/3 sejne sobe v II. nadstropju objek-
ta CDG, v skupni izmeri 9,97 m2, kar pred-
stavlja solastnino 33,33% sejne sobe;

s pripadajočim parkiriščem ter solast-
niško pravico na sorazmernem deležu
skupnih prostorov, delov in naprav na funk-
cionalnem zemljišču, v višini 7,61%, ki je
last dolžnika z dnem 31. 3. 1999 zarub-
ljen v korist upnika SKB Banka, d.d., Aj-
dovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 43,371.578,30 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 1999

V R 38/99 I-270
To sodišče je s sklepom opr. št. V R

38/99 z dne 21. 4. 1999, v izvršilni zadevi
upnika Volksbanka, Ljudska banka, d.d.,
Ljubljana, ki ga zastopa Aleš Maček, odvet-
nik v Celju, zoper dolžnika Vajdič Bojana,
s.p., Kardiofitnes, Novo Celje 9, Celje in
zoper zastavitelja Vajdič Majda, Trubarjeva
55, Celje, zaradi zavarovanja denarne terja-
tve z ustanovitvijo zastavne pravice na ne-
premičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
na podlagi sporazuma strank po 251. členu
ZIZ opravilo rubež in popis nepremičnine
dvosobnega stanovanja v tretjem nadstrop-
ju stanovanjske hiše v Celju, Trubarjeva 55,
v izmeri 49,05 m2, katerega lastnik je Vajdič
Majda, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 15. 11. 1991, do celote.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 21. 4. 1999

II R 175/99 I-272
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

175/99 z dne 9. 3. 1999 so bili lokal pod
oznako KP-20 v pasaži objekta A2, v izme-
ri 64,53 m2, lokala pod oznako KP-39 v
pasaži objekta A2, v izmeri 76,25 m2, lo-
kala pod oznako KP-40 v pasaži objekta
A2, v izmeri 78,63 m2, 44 kom. podzem-
nih parkirnih mest v garažni hiši in
71,13 m2 skladiščnih površin v I. kleti v
objektu, zgrajenem na parc. št. 970/1 in
970/2, vpisanih v vl. št. 1529 k. o. Beži-
grad (Bežigrajski dvor), ki je last dolžnika,
z dnem 31. 3. 1999 zarubljen v korist up-
nika Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg re-
publike 2, Ljubljana, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 2.882,750.000 SIT s
pp in pogojne terjatve v višini
1.086,412.180 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 1999

II R 168/99 I-273
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

168/99 z dne 3. 3. 1999 je bilo celotno
peto nadstropje, v izmeri 637,75 m2 in delu
kleti, v izmeri 16,15 m2, s sorazmernim de-
ležem na skupnih prostorih, delih in napra-
vah stavbe ter stavbnem in funkcionalnem
zemljišču poslovne stavbe na Mali ulici 5 v
Ljubljani, stoječem na parceli št. 149 k. o.
Tabor, ki je last dolžnika z dnem 25. 3.
1999 zarubljen v korist upnika Papirografi-

ka, Zunanja trgovina, notranja trgovina in
zastopanje tujih firm, d.d., Mala ulica 5,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 1,043.619,50 DEM s pp, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 4. 1999

II R 109/99 I-274
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

109/99 z dne 24. 2. 1999, je bil poslovni
prostor v pritličju in kleti v stavbi na Smole-
tovi 18 v Ljubljani, vpisanih v vl. št. E 24,
k. o. Bežigrad, skladiščni in delavniški pro-
stori v I. kleti, v izmeri 123,03 m2, vpisanih
pod B/2, prostorov za pisarniško dejav-
nost v pritličju, v izmeri 184,24 m2, vpisa-
nih pod B/3 in lokala v pritličju, v izmeri
10,35 m2, vpisanega pod B/4, skupaj s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem,
skupnimi deli, prostori in napravami stav-
be, last dolžnika, z dnem 2. 4. 1999 za-
rubljen v korist upnika Slovenska investicij-
ska banka, d.d., Čopova 38, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
15,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 1999

II R 1374/98 I-276
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

1374/98 z dne 21. 12. 1998, je bilo tri-
sobno stanovanje št. 23, v izmeri 71,11 m2,
ki se nahaja v 5. nadstropju stanovanjskega
bloka na Celovški cesti 85/a v Ljubljani, ki
je last dožnice z dnem 4. 2. 1999 zarubljen
v korist upnice Kijevčanin Marije, Krimska
15, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 28.400 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 1999

II R 1320/98 I-278
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

1320/98 z dne 4. 12. 1998, je bil poslovni
prostor št. 32, v izmeri 66,80 m2, ki leži v
I. nadstropju Poslovnega trgovskega centra
v Zalogu, ki je zgrajen na zemljišču parc. št.
344/3, 345, 350/1, 350/2, 350/3,
352/2 in 352/7 k. o. Kašelj, ki je last dolž-
nika, z dnem 17. 2. 1999 zarubljen v korist
upnika SKB banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 3,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 1999

II R 103/99-12 I-279
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

103/99 z dne 16. 3. 1999, je bilo stanova-
nje št. 25/4-1, v izmeri 87,15 m2, v man-
sardi, shrambe št. A, v izmeri 4,50 m2, v
kleti in pokritega parkirnega mesta št. 4, ki
se nahaja v stanovanjski hiši št. 25, na na-
slovu Kamnikarjeva 19, Lavrica, stoječe na
parc. št. 1858/32, vl. št. 2564 k. o. Rud-
nik, ki je last dolžnice, z dnem 15. 4. 1999
zarubljeno v korist upnika SLIP, Mednarod-
no trgovsko podjetje, d.d., Cigaletova 9,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 160.000 DEM v tolarski protivredno-
sti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 1999
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II R 63/99 I-280
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

63/99 z dne 15. 2. 1999, je bilo stanova-
nje št. 11 v stanovanjski hiši v Ljubljani,
Njegoševa 6, stoječi na parc. št. 343, vl. št.
173, k. o. Šentpeter, nahajajoče se v prit-
ličju, obsegajočo kuhinjo v izmeri 16,70
m2, sobo v izmeri 15,60 m2, stranišče v
izmeri 1,32 m2, zidano klet v izmeri 4 m2,
vse v skupni izmeri 42,47 m2, ki je last
dolžnice z dnem 1. 3. 1999 zarubljen v ko-
rist upnika Izolacija Zorman inženiring,
d.o.o., Josipa Ogrinca 2, Kamnik, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 55.000
DEM s pp v tolarski protivrednosti po pro-
dajnem tečaju NLB, d.d., Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 3. 1999

II R 18/99 I-282
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

18/99 z dne 14. 1. 1999, je bilo enosob-
no stanovanje št. 100, v VIII. nadstropju
stanovanjske stolpnice na naslovu Jakčeva
8 v Ljubljani, v skupni izmeri 38,90 m2, ki je
last obeh zastaviteljic, z dnem 2. 2. 1999
zarubljen v korist upnika Volksbank – Ljud-
ska banka, d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 3. 1999

II R 22/99 I-285
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

22/99 z dne 20. 1. 1999, je bil poslovni
prostor v izmeri 161,80 m2, v pritličju ob-
jekta A1 v Ljubljani na Dunajski 101, med
osjo A-C in osjo 1.4, ki stoji na parceli št.
123, 124, 125 in 126 k. o. Bežigrad, ki je
last dolžnika, z dnem 15. 2. 1999 zarub-
ljen v korist upnika MPM Engineering,
d.o.o., Vilharjeva 29, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 200.000
DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 1999

II R 1409/98 I-287
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

1409/98 z dne 18. 1. 1999, je bilo tri-
sobno stanovanje št. 3, ki se nahaja v pr-
vem nadstropju stanovanjskega objekta,
stoječega na parc. št. 826 k. o. Zg. Šiška,
v skupni izmeri 73,85 m2, s pripadajočim
kletnim prostorom v izmeri 4,05 m2 in par-
kirnim prostorom z oznako S3 in stanova-
nja št. 13 v objektu B4, III. in IV. nadstrop-
je, orientacija VZS, duplex, v izmeri
201,22 m2, shramba št. 3, v izmeri 13,19
m2 in parkirnih mest št. 107 in 132, parc.
št. 970/1 in 970/2, vl. št. 1529 k. o.
Bežigrad, ki je last dolžnice, z dnem 1. 3.
1999 zarubljen v korist upnika Poštna ban-
ka Slovenije, d.d., Vita Kraigherja 5, Mari-
bor, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 50,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 1999

II R 72/99 I-288
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

72/99 z dne 5. 2. 1999, je bilo enosobno
stanovanje v 7. nadstropju v stanovanjski
hiši na naslovu Glinškova ploščad 11, Ljub-

ljana, v velikosti 38,96 m2, stoječi na parc.
št. 1228, 1227 in 1225/2, vse k. o. Ježi-
ca, ki je last zastaviteljice, z dnem 6. 4.
1999 zarubljen v korist upnika Nova Ljub-
ljanska banka, d.d., Trg republike 2, Ljub-
ljana, Podružnica Maribor, Strossmayerje-
va 26, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 5,100.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 1999

II R 1396/98 I-290
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

1396/98 z dne 24. 12. 1998, je bil po-
slovni prostor v XI. nadstropju poslovne
zgradbe v WTC v Ljubljani, v bruto izmeri
658,64 m2, ki je last dolžnika, z dnem
19. 1. 1999 zarubljen v korist upnika Kre-
kova banka, d.d., Slomškov trg 18, Mari-
bor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
80,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 1999

II R 1363/98 I-291
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

1363/98 z dne 23. 12. 1998, je bilo sta-
novanje št. 6, v prvem nadstropju stano-
vanjske hiše na Abramovi ul. št. 12 v Ljub-
ljani, ki leži na parc. št. 1127/5, 1128/3,
1128/4 vse k. o. Vič, v skupni izmeri
52,23 m2 in kleti v pritličju v izmeri ca.
3 m2, ki je last zastaviteljev, z dnem 21. 1.
1999 zarubljen v korist upnika Krekova
banka, d.d., Slomškov trg 18, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
4,600.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 1999

II R 1360/98 I-292
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

1360/98 z dne 22. 12. 1998, je bilo dvo-
sobno stanovanje št. 2, tip A1, v I. nad-
stropju stanovanjskega objekta na lokaciji
BS 7, Lameta 23, Ljubljana, v izmeri
68,15 m2, ki stoji na parc. št. 1000/1 in
1001/1 k. o. Ježica, ki je last zastaviteljice,
z dnem 17. 2. 1999 zarubljen v korist upni-
ka SKB banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
6,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 1999

II R 1247/98 I-293
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

1247/98 z dne 16. 11. 1998, je bilo sta-
novanje v Črnučah, Ljubljana, Mlinska pot
23, številka stanovanja 2, z oznako B, v
pritličju večstanovanjskega bloka z oznako
B-66, v izmeri 90 m2, s pripadajočim vrtom
24,75 m2, pri čemer stanovanjska hiša stoji
na parc. št. 276/1, 274 in 275 k. o. Čr-
nuče, ki je last obeh dolžnikov, z dnem
10. 2. 1999 zarubljen v korist upnika Za-
varovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 1999

II R 75/99 I-295
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

75/99 z dne 1. 2. 1999, je bil poslovni

prostor v 1. nadstropju stavbe na Zaloški c.
155, ki leži na parc. št. 599/4, 599/1 in
604/4 vse k. o. Moste, z gradbeno oznako
M7, v skupni izmeri 43,09 m2, ki je last
zastavitelja, z dnem 22. 2. 1999 zarubljen v
korist upnika Krekova banka, d.d., Slom-
škov trg 18, Maribor, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 4,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 1999

II R 1387/98-9 I-296
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

1387/98 z dne 30. 12. 1998, je bil so-
lastni del poslovne stavbe na naslovu Ce-
sta na Brdo 49, Ljubljana, v vzhodnem de-
lu hale, v bruto površini 142,98 m2 (neto
površine 136 m2), del prostorov , ki pred-
stavljajo del objekta kot celote, v deležu
13,31% od celotne površine 167,87 m2 –
to je 22,35 m2, torej v skupni izmeri
158,35 m2 poslovne stavbe, kot je ozna-
čeno v načrtu – tlorisu poslovne stavbe in
je priloga 1 h kupoprodajni pogodbi, sku-
paj s cenilnim poročilom, ki ga je opravil
sodni cenilec inž. Alojz Čepon, dne 3. 11.
1998, skupaj s pravico do souporabe zem-
ljišča, na katerem poslovna stavba stoji, ter
skupnih delov in naprav te stavbe, s pravi-
co uporabe dveh parkirnih mest, s pravico
uporabe najkrajše poti, ki je potrebna kup-
cu za nemoteno in redno uporabo njego-
vega solastniškega deleža in poteka v širini
3,5 m vzdolž poslovne stavbe od glavnega
vhoda do vhoda v poslovno stavbo, ki je
last dolžnika, z dnem 8. 4. 1999 zarubljen
v korist upnika Slovenska investicijska ban-
ka, d.d., Čopova 38, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 8,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 1999

II R 1400/98-11 I-297
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

1400/98 z dne 30. 12. 1998, je bilo tri-
sobno stanovanje z dvema kabinetoma, št.
1, v pritličju, v izmeri 107,85 m2, s trajno
pravico uporabe na zemljišču s površino
102 m2, v soseski BS-3 Stožice, v objektu
na naslovu Puhova 6, Ljubljana, stoječem
na parc. št. 408/10 k. o. Brinje, oziroma
ob nakupu stanovanja na parc. št. 470, 471,
473/2, 474, 475/2, 834, 409/1, 408/2
in 402 k. o. Brinje, ki je last dolžnice in
zastavitelja, z dnem 24. 3. 1999 zarubljeno
v korist upnika Nova Ljubljanska banka,
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 9,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 1999

II R 123/99-10 I-298
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

123/99 z dne 22. 2. 1999, je bilo stano-
vanje v izmeri 115,75 m2, v II. nadstropju
stanovanjske hiše na Tavčarjevi 3 v
Ljubljani, ki je last dolžnice, z dnem 22. 3.
1999 zarubljeno v korist upnika Bank
Austria, d.d., Wolfova 1, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
7,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 1999
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II R 122/99-11 I-299
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

122/99 z dne 22. 2. 1999, je bil lokal za
dejavnost cvetličarne v izmeri 81 m2, v prit-
ličju objekta v grupi “D” niz “3”, v soseski
BS-3 Stožice, na parc. št. 954, 604, 603,
601, 600/2, 599/2 in 598 k. o. Stožice, ki
je last dolžnika in zastaviteljice, z dnem 2. 4.
1999 zarubljen v korist upnika Bank Au-
stria, d.d., Wolfova 1, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 1,500.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 1999

II R 155/99 I-301
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

155/99 z dne 2. 3. 1999, je bila atrijska
stanovanjska hiša A 40, s pripadajočo ga-
ražo G 33 in zemljiščem, ki stoji na lokaciji
zazidalnega območja VS 1/4 Galjevica,
Kare K2/13, Ljubljana, ki je last dolžnika
in zastaviteljice, z dnem 24. 3. 1999
zarubljena v korist upnika Volksbank –
Ljudska banka, d.d., Miklošičeva 30, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v vi-
šini 85.000 DEM s pp v tolarski proti-
vrednosti.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 1999

II R 173/99 I-302
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

173/99 z dne 9. 3. 1999, je bil poslovni
lokal št. 8, Nove Fužine 45, Ljubljana, v
izmeri 22,15 m2, ki se nahaja v servisnem
objektu S-3, v soseski MS 5/2 Fužine,
stoječem na delu parc. št. 1045/6,
1045/1, 1046/5 k. o. Slape, ki je last
dolžnika, z dnem 25. 3. 1999 zarubljen v
korist upnika Volksbank – Ljudska banka,
d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 3,400.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 1999

II R 121/99 I-303
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

121/99 z dne 4. 3. 1999, je bil poslovni
prostor št. 7 v I. etaži, s površino 50,30 m2,
v poslovno apartmajskem stanovanjskem
objektu, stoječem na zemljišču parc. št.
188/9, 188/14, 188/15, 188/16,
188/17, 188/21, 188/22, 188/23,
188/24, vse k. o. Tabor, na naslovu Metel-
kova 15 v Ljubljani, sorazmernim deležem
na skupnih prostorih, delih in napravah ob-
jekta ter stavbnem in funkcionalnem zem-
ljišču, ki je last dolžnice, z dnem 25. 3.
1999 zarubljen v korist upnika Bank Au-
stria, d.d., Wolfova 1, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 12,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 1999

II R 1337/98 I-304
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

1337/98 z dne 1. 2. 1999, je bil poslovni
prostor v poslovni stavbi malo gospo-
darstvo, v območju BP 6/4 1/A, Brnčiče-
va, ki stoji na parc. št. 662/20 k. o. Nad-
gorica, vpisani v z. k., vl. št. 830 k. o.
Nadgorica, ter na skupnih površinah, ki

ležijo na parc. št. 662/1, 662/6, 662/7
in 840/4, vse k. o. Nadgorica, do
59/1000. V naravi predstavlja poslovni
prostor, stavbno zemljišče v velikosti
205 m2 in na njem stoječo stavbo in dvo-
rišče v velikosti 110 m2, ki ležita na parc.
št. 662/20, skupne površine pa predstav-
ljajo parkirišče 1473 m2, stavbišče s funk-
cionalnim objektom 11 m2, na parceli
662/1, parkirišče 845 m2, na parceli
662/6, pot 1324 m2, na parceli 662/7 in
travnik 304 m2 ter stavbišče s funkcional-
nim objektom 4 m2, na parceli 860/4, ki je
last dolžnika, z dnem 1. 2. 1999 zarubljen
v korist upnika SKB banka, d.d., Ajdovšči-
na 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 23,600.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 1999

II R 183/99 I-305
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

183/99 z dne 16. 3. 1999, je bilo enoin-
polsobno stanovanje št. 3, v tretjem nad-
stropju stanovanjskega bloka na naslovu Ku-
naverjeva 6 v Ljubljani, v izmeri 38,29 m2, ki
je last dolžnice, z dnem 29. 3. 1999 zarub-
ljen v korist upnice Kijevčanin Marija, Krim-
ska 15, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 19.800 DEM s pp v tolarski
protivrednosti.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 1999

II R 1346/98 I-306
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

1346/98 z dne 29. 12. 1998, je bilo sta-
novanje št. 7, v II. nadstropju, v Ljubljani,
Trstenjakova 5, v izmeri 44,43 m2, ki je last
2. dolžnika, z dnem 27. 1. 1999 zarubljen
v korist upnice Kijevčanin Marije, Krimska
15, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 36.360 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 1999

II R 1383/98 I-308
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

1383/98 z dne 21. 12. 1998, je bil
poslovni prostor št. 20, v 1. nadstropju
objekta GT Center Ljubljana, v izmeri
52,20 m2, ki je last dolžnika, z dnem 24. 2.
1999 zarubljen v korist upnika Banka Vipa,
d.d., Kidričeva 7, Nova Gorica, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
8,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 1999

II R 76/99 I-310
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

76/99 z dne 10. 2. 1999, je bilo stanova-
nje št. 2, v I. nadstropju stanovanjske stav-
be v Ljubljani, Medvedova ul. 18, v skupni
izmeri 43,99 m2, s pravico souporabe skup-
nih delov in naprav, ki služijo hiši kot celoti
in s pravico uporabe na funkcionalnem zem-
ljišču stanovanjske hiše, ki je last dolžnice,
z dnem 24. 2. 1999 zarubljen v korist upni-
ce Kijevčanin Marije, Krimska 15, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
21.360 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 1999

II R 12/99 I-312
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

12/99 z dne 11. 1. 1999, je bil poslovni
prostor v medetaži stavbe na Dunajski c.
101 v Ljubljani, soseska BS-5/a, stoječe
na parc. št. 123, 124, 125 in 126, vse
vpisane pri vl. št. 1565 k. o. Bežigrad, v
izmeri 377,55 m2, z idealnim solastninskim
deležem na skupnih površinah, vključno z
uvozno rampo ter podzemnimi parkirišči in
napravami ter pripadajočim funkcionalnim
zemljiščem, ki je last dolžnikov, vsakega
do 1/2, z dnem 10. 2. 1999 zarubljen v
korist upnika Nova Ljubljanska banka, d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 28,000.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 1999

II R 1250/98-13 I-314
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

1250/98 z dne 6. 11. 1998, je bil poslovni
prostor v objektu št. 10 (lokal št. 13), v
izmeri 27,78m2 in skladišča št. 13, v I. kleti
objekta št. 10, v izmeri 66,07 m2, s pripa-
dajočim parkiriščem št. 4 v 1. etaži, vse na
naslovu Vurnikova 3, Ljubljana, ki je last
dolžnika, z dnem 18. 11. 1998 zarubljen v
korist upnika Izolacija Zorman inženiring,
Podjetje za projektiranje, posredovanje, tr-
govino, zaključna dela v gradbeništvu, sve-
tovanje, d.o.o., Ogrinčeva 2, Kamnik, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
11,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 1999

II R 125/99-9 I-315
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

125/99 z dne 22. 2. 1999, je bilo dvosob-
no stanovanje št. 15, v 3. nadstropju stano-
vanjske stavbe v Ljubljani, Jakčeva 33, v
skupni izmeri 62,43 m2, ki je last dolžnice
in zastavitelja, z dnem 10. 3. 1999 zarub-
ljeno v korist upnika Bank Austria, d.d., Wol-
fova 1, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 356.807,67 ATS v tolarski
protivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 1999

II R 82/99-10 I-316
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

82/99 z dne 5. 2. 1999, je bilo dvosobno
stanovanje št. 18, v pritličju stanovanjskega
bloka Rašiška ul. 18, Ljubljana, ki je last
zastaviteljice, z dnem 22. 2. 1999 zarublje-
no v korist upnika Izolacija Zorman inženi-
ring, d.o.o., Josipa Ogrinca 2, Kamnik, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000
DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 1999

R 12/99 I-327
To sodišče je s sklepom opr. št. R 12/99

v zadevi upnika Hypo Leasing Celje, d.o.o.,
Ljubljanska c. 24, Celje, zoper dolžnika Fi-
javž Borut, s.p., Avtoprevozništvo, Bukovlje
1, Stranice, zaradi zavarovanja denarne ter-
jatve v višini 585.784,47 ATS s pp, na pod-
lagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
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notarskega zapisa in na podlagi 251. člena
ZIZ opravilo:

– popis in rubež dolžnikove premični-
ne, in sicer gospodarskega vozila znamke
Mercedes Benz, z zabojem PAL tip 1838
L, št. šasije WDB6554861K082621, št.
motorja 44692510785238, leto izdelave
1994.

Zarubljena premičnina ostane v soglasju
strank pri dolžniku.

Rubež ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah

dne 12. 4. 1999

I R 6/99 I-328
To sodišče je v postopku zavarovanja

upnika Dolenjske banke, d.d., Novo mesto,
Seidlova c. 3, proti dolžnici in zastaviteljici
Gatta Angelini iz Črnomlja, Kolodvorska c.
št. 51, zaradi zavarovanja denarne terjatve
po 250. in 251. členu zakona o izvršbi in
zavarovanju za znesek 3,500.000 SIT, v
smislu prvega odstavka 251. člena v zvezi z
254. členom zakona o izvršbi in zavarova-
nju, dne 4. 5. 1999 sklenilo:

za zavarovanje denarne terjatve upnika
Dolenjske banke, d.d., Novo mesto,
Seidlova  c.  3,  proti  dolžnici  Gatta
Angelini iz Črnomlja, Kolodvorska ul. 51, v
znesku 3,500.000 SIT, s pogodbenimi
obrestmi od dneva porabe stanovanjskega
posojila dalje do plačila, stroški 37.917
SIT s pp, navedenih v sporazumu o zavaro-
vanju denarne terjatve v izvršljivem notar-
skem zapisu opr. št. SV 43/99 z dne 2. 2.
1999, se dovoli in opravi rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in
sicer tako:

– zastavna pravica se zabeleži na nepre-
mičninah – poslovnemu prostoru št. 10, v
izmeri 23,50 m2, v kletnem prostoru “Tržni-
ce” v Črnomlju, vpisane pod vl. št. 932 k. o.
Črnomelj, in sicer na parc. št. 4/4, poslovni
prostor pa ni vpisan v zemljiški knjigi in je
last dolžnice Gatta Angeline, na podlagi kup-
ne pogodbe z dne 11. 6. 1992 in darilne
pogodbe z dne 7. 7. 1993, prve sklenjene
med Mercator Kmetijsko zadrugo, p.o. in
Vrščaj Stanetom in Gatta Angelino, druge
pa sklenjene med Vrščaj Stanislavom in Gat-
ta Angelino;

– zastavna pravica se zabeleži na eni
polovici nepremičnin poslovnega prostora
– lokala št. 10/a, v izmeri 10,80 m2, ki je
sestavni del lokala št. 10, v kletnem pro-
storu “Tržnice” v Črnomlju, vpisanega pod
vl. št. 932 k. o. Črnomelj, in sicer na parc.
št. 4/4, ki ga je dolžnica oziroma zastavite-
ljica Gatta Angelina pridobila v last in po-
sest na podlagi kupne pogodbe z dne 1. 3.
1993;

– z rubežem pridobi upnik zastavno pra-
vico na nepremičninah iz prejšnjih alinej te-
ga sklepa in ker je bil rubež opravljen dne
22. 3. 1999, kot izhaja iz rubežnega in ce-
nilnega zapisnika, ki je sestavni del tega
sklepa, je bila tega dne na zarubljenih stva-
reh ustanovljena zastavna pravica (na po-
slovnem prostoru v obsegu, kot je navede-
no zgoraj).

Zastavna pravica se vpiše tudi na origi-
nal pogodbe o prodaji poslovnega prosto-
ra z dne 11. 6. 1992 in darilni pogodbi z
dne 7. 7. 1993, ter na kupoprodajni po-

godbi z dne 1. 3. 1993, in sicer v obsegu
ene polovice solastninskega deleža dolžni-
ce oziroma zastaviteljice Gatta Angeline,
ter se vse pogodbe o prodaji poslovnega
prostora in darilna pogodba izročijo v hram-
bo upniku.

Dolžnici je prepovedano razpolagati z
zarubljeno nepremičnino, ker stori kaznivo
dejanje oškodovanja tujih pravic po
229. členu kazenskega zakonika Republi-
ke Slovenije, ki se preganja na oškodovan-
čev predlog.

Pravni pouk: zoper sklep lahko dolžnik
vloži ugovor, upnik pa pritožbo, v 8 dneh od
vročitve tega sklepa. Ugovor mora biti obraz-
ložen. V ugovoru mora dolžnik navesti de-
jstva, s katerimi ga utemeljuje in predložiti
dokaze, sicer se ugovor šteje kot neuteme-
ljen. Neutemeljen ugovor sodišče pošlje Viš-
jemu sodišču v Ljubljani, da o njem odloči
kot o pritožbi. Glede stroškov tega postop-
ka pa lahko obe stranki v istem roku vložita
pritožbo.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 4. 5. 1999

R 13/99 I-329
To sodišče je s sklepom opr. št. R 12/99

v zadevi upnika Hypo Leasing Celje, d.o.o.,
Ljubljanska c. 24, Celje, zoper dolžnika Fi-
javž Borut, s.p., Avtoprevozništvo, Bukovlje
1, Stranice, zaradi zavarovanja denarne ter-
jatve v višini 358.109,86 ATS s pp, na pod-
lagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
notarskega zapisa in na podlagi 251. člena
ZIZ opravilo:

– popis in rubež priklopnega vozila
znamke SCHWARZMULLER, tip PA 3/ZJ,
št. šasije TRGAHJ324XD134492, leto iz-
delave 1999.

Zarubljena premičnina ostane v soglasju
strank pri dolžniku.

Rubež ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah

dne 12. 4. 1999

R 23/99 I-333
Na podlagi sklepa tega sodišča z dne

12. 4. 1999, R 23/99, je poslovni pro-
stor, pisarna v izmeri 25,10 m2, pisarna v
izmeri 18,24 m2, priročno skladišče v iz-
meri 10,08 m2, ter solastninski delež na
predprostoru, čajni kuhinji in sanitarijah v
nadstropju stavbe v Idriji, Kosovelova 31,
Idrija, stoječe na parc. št. 1422, vpisane v
vl. št. 1520 k. o. mesto Idrija, ter pod-
strešja v isti stavbi, s solastninsko pravico
na fundusu in funkcionalnem zemljišču, ter
skupnih površinah, prostorih, objektu in na-
pravah, ki služijo objektu kot celoti, zarub-
ljen za zavarovanje terjatve upnika Nova
KBM, d.d., Področje Nova Gorica, zoper
dolžnika Perfecta, vodenje in upravljanje
družb, d.o.o., Kosovelova 31, Idrija, v viši-
ni 25,000.000 SIT s pripadki.

Upnik je na podlagi opravljenega rubeža
pridobil na zarubljenih nepremičninah za-
stavno pravico.

Okrajno sodišče v Idriji
dne 2. 4. 1999

R 13/99 I-334
Na podlagi sklepa tega sodišča z dne

2. 4. 1999, R 13/99, je poslovni prostor v

pritličju hiše, stoječe na parc. št. 1350,
vpisane v vl. št. 1350 k. o. mesto Idrija, v
izmeri 103,62 m2, zarubljen za zavarova-
nje terjatve upnika Nova KBM, d.d., po-
dročje Nova Gorica, zoper dolžnika in za-
stavitelja Čuk, d.o.o., Proizvodnja in pro-
daja koles, Idrija, v višini 11,500.000 SIT
s pripadki.

Upnik je na podlagi opravljenega rubeža
pridobil na zarubljenih nepremičninah za-
stavno pravico.

Okrajno sodišče v Idriji
dne 2. 4. 1999

In 99/00002 I-336
Na podlagi sklepa o izvršbi tega so-

dišča opr. št. In 99/00002 z dne 12. 4.
1999, je bil dne 7. 5. 1999 opravljen v
korist upnika Komercialna banka Triglav,
d.d. – v stečaju, Beethovnova 14, Ljublja-
na, rubež trisobnega stanovanja št. 13, v
3. nadstropju stanovanjske hiše Triglav-
ska 3 v Idriji, last dolžnikov Janeza Mohori-
ča in Nade Mohorič, oba stanujoča Triglav-
ska 3, Idrija.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče v Idriji
dne 7. 5. 1999

R 83/99 I-337
V postopku zavarovanja denarne terja-

tve upnice Banke Celje, d.d., Vodnikova 2,
Celje, ki jo zastopa odvetnik Andrej Marzi-
dovšek iz Žalca, do dolžnice Kunst Tanje,
s.p., Levec 71/a, Petrovče, je bila po
sklepu naslovnega sodišča z dne 31. 3.
1999, opr. št. R 83/99, za zavarovanje
denarne terjatve upnice do dolžnice v viši-
ni 6,500.000 SIT s pripadki, z rubežem
dne 14. 4. 1999, v korist upnice ustanov-
ljena zastavna pravica na nepremičnini, ki
v zemljiški knjigi še ni vpisana, in sicer na
poslovnem prostoru v izmeri 46,20 m2, ki
se nahaja v pritličju poslovno-upravnega
objekta št. 4, ob Rudarski cesti v Velenju
in enem garažnem boksu, ki se nahaja v
kletni etaži navedenega poslovno-upravne-
ga objekta. Lastnica zastavljenih nepremič-
nin je dolžnica Kunst Tanja, s.p., Levec
71/a, Petrovče.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 5. 5. 1999

R 103/99-2 I-339
Odreja se zavarovanje terjatve upnika

Lesnina finance, Finančno svetovanje in
druge poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana,
Parmova 53, proti dolžnici Tatjani Panič,
Matije Blejca 4, Kamnik, v višini 3,000.000
SIT glavnice, pri čemer so rok, višina obre-
sti in zapadlost terjatve razvidni iz posojilne
pogodbe št. 7737 z dne 6. 4. 1999, z
vknjižbo zastavne pravice pod pogoji iz no-
tarskega zapisa opr. št. SV 499/99 z dne
12. 4. 1999, in sicer na dvosobnem
mansardnem stanovanju z oznako 4-P, v
izmeri 87,93 m2, v Ulici Matije Blejca 4, v
Kamniku.

Z rubežem pridobi upnik zastavno in
poplačilno pravico z dnevom oprave ru-
beža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 28. 4. 1999
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Razpisi
 delovnih mest

Št. 2017 Ob-4484
Razpisna komisija za imenovanje direk-

torja družbe Slovenija papir trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, izvoz, uvoz, zastopstva tujih firm
in trženje, razpisuje delovno mesto

direktorja družbe za dobo 4 let.
Zahtevani pogoji:
– visoka šola ustrezne smeri,
– aktivno znanje najmanj enega svetov-

nega jezika,
– vsaj 5 let delovnih izkušenj v zunanji

trgovini.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave v

roku 8 dni od objave razpisa, na naslov:
Slovenija papir trgovina, d.o.o., Ljubljana,
Kotnikova 19a, z oznako “za razpisno ko-
misijo”.

Slovenija papir trgovina, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 013/1/82 Ob-4485
Svet Centra za socialno delo Lenart, raz-

pisuje prosta dela in naloge
direktorja Centra za socialno delo Le-

nart za dobo štirih let.
Za direktorja Centra za socialno delo Le-

nart, je lahko imenovan kdor poleg splošnih
pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje
še naslednje posebne pogoje:

– da ima visoko ali višjo strokovno izo-
brazbo socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplin, pravne
ali sociološke smeri,

– 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za delo na področju so-

cialnega varstva.
Prijave z dokazili pošljite v osmih dneh

po objavi, na naslov: Center za socialno
delo Lenart, Ilaunigova 19, 2230 Lenart, z
oznako “Za razpisno komisijo”.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh od objave razpisa.

Center za socialno delo Lenart

Št. 809/99 Ob-4536
Osnovna šola Koroška Bela, Cesta tal-

cev 2, 4270 Jesenice, razpisuje prosta de-
lovna mesta:

– učitelja za tehnično vzgojo - šport-
no vzgojo za določen čas, s polno delovno
obveznostjo. Zaposlitev od 1. 9. 1999 do
31. 8. 2000;

– učitelja glasbene vzgoje za določen
čas, s polno delovno obveznostjo. Zaposli-
tev od 1. 9. 1999 do 31. 8. 2000.

Pogoj za sprejem je izobrazba ustrezne
smeri, skladno z zakonom o osnovni šoli.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 8 dneh na naslov šole. O izboru
vas bomo obvestili v zakonitem roku.

Osnovna šola Koroška Bela

Ob-4543
Občina Krško, Občinski svet, Komisija

za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja, Cesta krških žrtev 14, Krško, na pod-

lagi 41. člena zakona o uresničevanju javne-
ga interesa na področju kulture (Ur. l. RS, št.
75/94), 32. člena zakona o zavodih (Ur. l.
RS, št. 12/91 in 8/96) in 6. člena odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar
Jakac, Kostanjevica na Krki (Ur. l. RS, št.
8/98) razpisuje prosto delovno mesto

direktorja javnega zavoda Galerija
Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki.

Kandidati morajo poleg splošnih pogo-
jev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:

– visoka izobrazba ustrezne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na

vodilnih delovnih mestih v kulturi,
– poznavanje dejavnosti s področja dela

javnega zavoda,
– poznavanje zakonodaje in predpisov s

področja varstva kulturne dediščine,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega

jezika.
K vlogi morajo kandidati priložiti program

dela javnega zavoda.
Mandat direktorja traja pet let.
Izbrani kandidat bo delo začel opravljati

1. januarja 2000.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili

o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandi-
dati pošljejo v roku 8 dni po objavi razpisa
na naslov: Občina Krško, Občinski svet, Ko-
misija za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja, Cesta krških žrtev 14, 8270 Kr-
ško, s pripisom: “za razpis - direktor GBJ”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
15 dni po imenovanju direktorja.

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

Občinskega sveta občine Krško

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-B
Naročilo objave namere o

javnem naročilu blaga v vrednosti
nad 150,000.000 SIT

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

Ob-4612
Preklic

Preklicujemo namero o javnem naročilu
odkopnega verižnega transporterja (brez
elektro opreme) 1 kos in smernega veriž-
nega transporterja z drobilnikom (brez elek-
tro opreme) 1 kos, objavljeno v Uradnem
listu RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999, Ob-1018.

Premogovnik Velenje

Ob-4685
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks
061/316-573.

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

1. Reagenti in kemikalije:
– diagnostika in vitro,
– transfuzijski reagenti.

Ocenjena vrednost naročila:
272,000.000 SIT.

2. RTG material in ostalo:
– RTG filmi, kemikalije in pribor,
– katetri, žice in igle za RTG dia-

gnostiko,
– zaščitna sredstva za RTG,
– brizgalke za angiomat,
– katetri kardiovaskularni in sistemi

monitoring.
Ocenjena vrednost naročila:

168,300.000 SIT.
3. Obvezilni material in osebna

zaščitna sredstva.
Ocenjena vrednost naročila:

273,500.000 SIT.
4. Medicinski potrošni material in

pripomočki:
– katetri aspirac., dreni, drenaže in

sonde,
– sistemi respiratorni, parenteralni, in-

fuzijski,
– katetri urinski,
– tubusi endotrahealni,
– brizgalke, maske kirurške in maske

za narkozo,
– pripomočki za medicinske posege,

filtri, igle, kanile, seti, IVF material, konekti,
maske, hako opornice in ovratnice,

– lancete,
– skalpeli, rezila, svedri za 1XUP, pa-

pir za sterilne zbirne posode za ostre pred-
mete, kemikalije za vzdrževanje aparatov,

– elektrode, papir za diagnostične
aparate,

– vrečke za urin, kolostomijo in ostale
vrečke,

– ostali medicinsko potrošni material,
– steklo in PVC material,
– epruvete, zamaški in ostali material

za vakuumski odvzem krvi,
– material za fizioterapijo,
– potrošni material za zaščito in labo-

rat. preiskave.
Ocenjena vrednost naročila:

416,500.000 SIT.
5. Srčni stimulatorji in defibrilator-

ji s priborom.
Ocenjena vrednost naročila:

177,000.000 SIT.
6. Implatanti:
– proteze kolčne,
– proteze kolenske, ramenske,
– proteze žilne, uretralne, žolčne,
– očesne leče, očesne proteze, uše-

sne proteze,
– srčne zaklopke,
– koža sintetična.

Ocenjena vrednost naročila:
246,500.000 SIT.
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3. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

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

5.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-4686
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljub-
ljanska ulica 5, 2000 Maribor, faks
061/316-573.

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

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in drobovina,
3. meso perutnine, kuncev in perut-

ninski izdelki,
4. mesni izdelki,
5. ribe in mehkužci,
6. jajca,
7. olja in maščobni proizvodi,
8. moke, zdrobi testenine,
9. kruh, pekovsko pecivo, keksi in

slaščičarski izdelki,
10. zmrznjeni cmoki, svalki in žitno

krompirjevi izdelki,
11. zelenjava sveža in naravno ki-

sana,
12. zelenjava in sadje zmrznjeno,
13. sadje domače,
14. agrumi, tropsko, lupinasto, suho

in ostalo sadje,
15. dietetski in posebni izdelki za ce-

liakijo in fenilketonurijo,
16. drugi dietetski in posebni izdelki,
17. splošno prehrambeno blago.

Ocenjena vrednost naročila:
361,000.000 SIT.

3. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

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

5.
Splošna bolnišnica Maribor

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. 2.0.-1759 Ob-4609
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-822.

2. Vrsta  in  obseg  zahtevanih  grad-
benih  del  in  ocenjena  vrednost  del:
izdelava zidov nad (težnostni zid dol-
žine 141 metrov, višine od 3 do 11
metrov)  in  pod  (AB  zid  L  oblike,

dolžine 166 metrov in višine 4 m) nive-
leto proge, ojačitev obstoječega pro-
pusta (dve prostoležeči AB plošči na
masivnih opornikih).

Ocenjena vrednost del je 300 mio SIT.
3. Kraj izvedbe del: železniška proga Zi-

dani Most–Ljubljana, od km 536+427 do
km 536+964, na odseku med postajama
Litija in Kresnice.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega
naročila gradbenih del, če je znan: 6. 9.
1999.

5. Morebitne druge informacije: pri pred-
stavniku naročnika: Irena Zore, univ. dipl.
inž. grad., tel. 061/29-14-592.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 2.0.-1759 Ob-4611
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-822.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: sanacija via-
dukta “Štampetov most”. Dela obsegajo
izdelavo nove krovne AB plošče (dolži-
na 155 metrov), sanacijo stebrov in lo-
kov nad dolinskim delom (7 odprtin) ter
dveh lokov nad avtocesto, ureditev zgor-
njega ustroja proge in prestavitev vozne
mreže na dolžini objekta, predelava
SVTK naprav za potrebe ureditve enotir-
nega prometa.

Ocenjena vrednost del je 600 mio SIT.
3. Kraj izvedbe del: železniška proga

Ljubljana–Sežana, v km 600+211, na od-
seku med postajama Verd in Logatec.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila gradbenih del, če je znan: 10. 8.
1999.

5. Morebitne druge informacije: pri pred-
stavniku naročnika: Irena Zore, univ. dipl.
inž. grad., tel. 061/29-14-592.

Slovenske železnice, d.d.

ZJN-01-S
Naročilo objave namere o
javnem naročilu storitev v

vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Ob-4591
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Gimnazija Vič, kontaktna oseba Alen-
ka Mozer, pomočnica ravnateljice, Tržaška
72, Ljubljana, tel. 265-993, faks
123-12-40.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje šolskih pro-
storov v izmeri 4600 m2.

3. Kraj izvedbe: Gimnazija Vič, Tržaška
72, Ljubljana.

4., 5.
Gimnazija Vič

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 izbiro izvajalca brez
omejitev za A) opremo za Dom Vojsko in B)
opremo za dopolnitev potreb drugih domov,
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 39-40 z dne
28. 5. 1999, Ob-4350, Št. 3319 se datum v
6.b) točki pravilno glasi: 16. 6. 1999.

Uredništvo

Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za dobavo jamskega lesa in hlodo-
vine, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
39-40 z dne 28. 5. 1999, Ob-4126, se
6.(c) točka dopolni z zneskom plačila za
razpisno dokumentacijo, ki je 15.000 SIT.

Uredništvo

Popravek
Ob-4736

V javnem razpisu za naročilo blaga (opre-
me) brez omejitev pri nadzidavi in dozidavi
študentske depandanse v Mariboru, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 39-40, z dne
28. 5. 1999, Ob-4470, objavljamo nasled-
nje popravke:

3. (a) Kraj dobave: Študentska depan-
dansa v Mariboru, Ob parku 5.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naroči-
la je dobava, vgradnja oziroma montaža
ter priklop kompletne opreme za nasled-
nje prostore:

1. skupina prostorov (kuhinja za ca.
1.200 obrokov s pomožnimi prostori),

2. skupina prostorov (študentske stano-
vanjske enote (sobe, mini kuhinje, sanitarije)
za 69 študentov, jedilnica s 176 sedeži, po-
sebna soba s 50 sedeži, dve manjši pisarni).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo zahtevanega blaga,
za katere dele oziroma skupine: ponudnik
oziroma dobavitelj se lahko poteguje za
dobavo, vgradnjo in priklop:

– opreme ene izmed skupin prosto-
rov ali

– celotne razpisane opreme.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
– 1. skupina prostorov - 45,000.000

SIT,
– 2. skupina prostorov - 25,000.000

SIT.
(d)
5. Predvideni datum zaključka dobave: do-

končanje vgradnje opreme 30. 11. 1999.
11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-

pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba bo sklenjena za
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celotno razpisano opreme ali ločeno za
opremo posamezne skupine prostorov.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna ali fizična oseba, ki ima ustrezno
registracijo za izvedbo razpisanih del (do-
bava, vgradnja in priklop opreme).

Ministrstvo
za šolstvo in šport

Popravek
Ob-4709

V javnem razpisu za izbiro dobavitelja
brez omejitev za dobavo ležajev, objavlje-

nem v Uradnem listu RS, št. 37-38 z dne
21. 5. 1999, Ob-4073, se spremeni:

– 7.(a) točka: Datum in ura, do kdaj je
potrebno predložiti ponudbe: 22. 6. 1999
do 12. ure;

– 8. točka: Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 23. 6. 1999 ob 11. uri, Material-
no poslovanje, Trg OF 6, 1506 Ljubljana
(sejna soba);

– 9. točka: Znesek, vrsta in trajanje ve-
ljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj
za resnost ponudbe: bančna garancija v vi-
šini 3% ponujene vrednosti, z veljavnostjo
do 23. 10. 1999.

Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana

Ob-4488
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva

ploščad 25, Ljubljana, št. telefaksa 061/131-81-64.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca

brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: skladišče Uprave RS za zaščito in reševanje, Obvozna pot b.š.,

Ljubljana-Roje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:

Skupina Blago Enota Količina
mera

A poveljniški dozimeter kos 154
B geofou kos 18
C - čoln za reševanje  z motorjem kos 4

- prikolica za prevoz čolna kos 4
D - veslo kos 42

- rešilni jopič kos 70
- reševalni obroč kos 14
- škornji, ribiški visoki par 42
- kavelj reševalni par 14
- vrv reševalna 50 m kos 14
- sidro kos 7

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

46,500.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
– skupina A: 10,200.000 SIT,
– skupina B: 23,400.000 SIT,
– skupina C: 10,700.000 SIT,
– skupina D: 2,200.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: v

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

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS BO 27/99), na račun št.
50100-637-55216.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,

prevzemnik sprejemna pisarna - vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
javni razpis MORS BO 27/99 – Oprema za
zaščito in reševanje”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 7. 1999 ob
10. uri, na Ministrstvu za obrambo RS, Kar-
deljeva pl. 24, Ljubljana, soba št. 150.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija, brezpogojna in
plačljiva na prvi poziv v višini 5% od razpisa-
ne vrednosti skupin(e) javnega naročila, na
katere se ponudnik prijavlja, veljavna 120
dni od datuma odpiranja ponudb.

10., 11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): splo-
šni pogoji, navedeni v razpisni dokumenta-
ciji in cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kardelje-
va pl. 21, Uprava za zaščito in reševanje,
kont. oseba Miro Puppis, tel. 171-25-25
od 8. do 9. ure.

16., 17.
Ministrstvo za obrambo RS

Št. 067/99 Ob-4489
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
Ljubljana, faks 175-2186.

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

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

trebno dobaviti: nakup računalniške opre-
me (terminali, osebni računalnik - PC,
tiskalniki, strežniki, ostala računalniška
oprema.

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

– skupina A: terminali,
– skupina B: osebni računalniki (PC)

ustrezne konfiguracije,
– skupina C: tiskalniki,
– skupina D: strežniki,
– skupina E: ostala računalniška op-

rema.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

91,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
– skupina A: 2,500.000 SIT,
– skupina B: 50,000.000 SIT,
– skupina C: 15,000.000 SIT,
– skupina D: 15,000.000 SIT,
– skupina E: 8,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: za

blagovne skupine A, B in C najpozneje v 1
mesecu po podpisu pogodbe; za blagovni
skupini D in E najpozneje v 2 mesecih po
podpisu pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
glej 4. točko.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Sektor informatike - tajniš-
tvo, Kolodvorska 2, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 8. 6. 1999 do
18. 6. 1999 med 9. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 15.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je negoto-
vinski na račun številka 50101-603-45036,
sklic na številko 00-789100-51, z oznako
predmeta plačila (oznako razpisa). Dodatne
informacije so na razpolago samo v pisni
obliki pri Janezu Majdiču, na naslovu pod
6.a točko, faks št. 175-42-20.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTV Slovenija - vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napi-
som: Ne odpiraj – za razpis – Ponudba za
razpis št. 067/99 – računalniška oprema.
Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 1999 ob 12. uri v Veliki sejni sobi – 5.
nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska
2, Ljubljana.

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



Stran 2986 / Št. 43 / 4. 6. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi po-
ziv, veljavna do podpisa pogodbe, in sicer v
višini 3% od celotne razpisne vrednosti ozi-
roma 3% od vrednosti posamezne blagovne
skupine, na katero se ponudnik javi.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 40% pogodbenega zne-
ska v l. 1999 in 60% pogodbenega zneska
v I. kvartalu l. 2000; podrobnosti so opre-
deljene v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ustrez-
nost splošnim zahtevam razpisa (tehnična
ustreznost in kakovost opreme/storitev, po-
nudnik mora predložiti veljavno dokazilo, da
je uradni prodajalec in pooblaščeni vzdrže-
valec razpisane opreme; ekonomska cena;
plačilni pogoji; dobavni roki; reference do-
bavitelja; druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega ali večjega obsega naro-
čila od razpisanega, odvisno od razpoložlji-
vih finančnih sredstev in dejanskih potreb.
Naročnik si pridržuje pravico, da med po-
polnimi ponudbami izbora ne opravi.

16., 17.
Javni zavod RTV Slovenija

Št. 045/99 Ob-4490
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

trebno dobaviti: TV reportažno vozilo z
osem do devet kamerami in vso drugo
pripadajočo video in audio opremo –
1 komplet.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
670,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 8-9

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

9-10 mesecev po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Vodstvo, Kolodvorska 2,
Ljubljana, soba 4A 33, pri Janku Bolki; tel.
175-2128, faks 175-2130.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 6. do 18. 6.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 50.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi na telefaks št.
061/175-2130 in na podlagi dokazila o
vplačilu. Način plačila je negotovinski, na
račun pri Novi Ljubljanski banki, št.
50101-603-45036, sklic na št.
00-789100-51 z oznako predmeta plačila
(številko razpisa). Dodatne informacije so
na razpolago samo v pisni obliki, in sicer za
tehnični del – pri Janku Bolki, faks
175-2130; za komercialni del – pri Alenki
Rome, faks 175-2186.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija - vložišče,
Kolodvorska 2, Ljubljana. Ponudbe morajo
biti v zaprtih kuvertah označene z napisom:
Ne odpiraj – za razpis – ponudba za razpis
št. 045/98 - Televizijsko reportažno vozilo.
Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 1999 ob 9. uri v prostorih JZ RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, v veliki
sejni sobi v 5. nadstropju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe, v
znesku 5,000.000 SIT, brezpogojna in plač-
ljiva na prvi poziv, veljavna do 7. 9. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: blagovni ali bančni kre-
dit, kot je opredeljeno v razpisni dokumen-
taciji.

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

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

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

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): eko-
nomska cena, plačilni pogoji, tehnična
ustreznost, in ostala merila po razpisni do-
kumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega ali večjega obsega naro-
čila od razpisanega, odvisno od razpoložlji-
vih finančnih sredstev in dejanskih potreb.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: 5. 2. 1999
(Ur. l. RS, št. 7/99).

17.
Javni zavod RTV Slovenija

Št. 064/99 Ob-4491
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
Ljubljana, faks 175-2186.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nakup ENG snemalnih
kompletov in digitalnih magnetoskopov.

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

– blagovna skupina A: magnetoskopi
DVCPRO formata,

– Blagovna skupina B: kamkorderji DVC-
PRO formata s priborom,

– blagovna  skupina  C:  ENG  objektivi
za kamkorderje, navedene v blagovni sku-
pini B,

– blagovna skupina D: stativi s pribo-
rom za kamkorderje, navedene v blagovni
skupini B.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
81,000.000 SIT.

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

– blagovna skupina A: 39,000.000 SIT,
– blagovna skupina B: 26,000.000 SIT,
– blagovna skupina C: 10,000.000 SIT,
– blagovna skupina D: 6,000.000 SIT.
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave: v

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, OE TV Produkcija – Sistem-
ski razvoj, Kolodvorska 2, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 8. 6. 1999 do
18. 6. 1999 med 9. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.000 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je negoto-
vinski na račun številka 50101-603-45036,
sklic na številko 00-789100-51, z oznako
predmeta plačila (oznako razpisa). Dodatne
informacije so na razpolago samo v pisni
obliki pri Nevenki Zorko, na naslovu pod
6.a točko, faks 175-3740.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe
morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z
napisom: Ne odpiraj – za razpis – Ponudba
za razpis št. 064/99 – ENG snemalni kom-
pleti in digit. magnetoskopi. Na kuverti mo-
ra biti napisan polni naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 7. 1999 ob 12. uri v veliki sejni sobi – 5.
nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska
2, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi po-
ziv, veljavna do podpisa pogodbe, in sicer v
višini 2,000.000 SIT za celoten razpis ozi-
roma

– za blag. skupno A: 1,000.000 SIT,
– za blag. skupino B: 700.000 SIT,
– za blag. skupino C: 250.000 SIT,
– za blag. skupino D: 150.000 SIT.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumen-
taciji.
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11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis po-
godbe.

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

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

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): eko-
nomska cena; plačilni pogoji; dobavni roki;
reference dobavitelja; tehnična primernost;
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega ali večjega obsega naro-
čil od razpisanih, odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih potreb.

16., 17.
Javni zavod RTV Slovenija

Št. 8600-38/99 Ob-4492
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28,
Ljubljana.

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

3. (a) Kraj dobave: Zavod RS za šolstvo,
Poljanska 28, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naroči-
la je dobava pisarniškega pohištva (fur-
nir hrast natur, furnir palisander, kovin-
ska konstrukcija podnožja) specificirane-
ga in opisanega v razpisni dokumentaciji.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,400.000 SIT.

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

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

12. 8. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana,
pri Katarini Porenta (vložišče).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 6. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun št. 50100-603-401756, sklic na št.
8600.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod RS za šolstvo, Poljan-
ska 28, Ljubljana – Katarina Porenta (vlo-
žišče).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 6. 1999 ob 10. uri v prostorih Zavoda
RS za šolstvo Poljanska 28, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe z veljavnost-
jo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o izbiri
to je 10. 8. 1999.

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

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

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

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 22. 6. 1999 do
12. ure.

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

– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 3 točke,
– celovitost opisa ter skladnost vsebine

ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28,
Ljubljana, kont. oseba Ivan Biščak, tel.
061/131-81-08.

16., 17.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Ob-4493
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Trbovlje, Leninov trg 6,
Trbovlje.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Trbov-
lje, Leninov trg 6, Trbovlje.

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

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

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

izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
32,461.000 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki – 4,800.000
SIT,

2. meso in mesni izdelki – 10,000.000
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe – 240.000
SIT,

4. jajca – 51.000 SIT,
5. olja in izdelki – 220.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje – 2,700.000

SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje – 690.000 SIT,
8. sadni sokovi – 2,670.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –

500.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 390.000

SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski

izdelki in keksi – 9,500.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –

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

cesivne dobave blaga do 30. 6. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 6. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Trbovlje, Leninov trg 6, Trbovlje
– računovodstvo šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 7. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun št. 52700-603-41315.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Trbovlje, Leni-
nov trg 6, Trbovlje – računovodstvo šole.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 7. 1999 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Trbovlje, Leninov trg 6, Trbovlje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe z veljav-
nostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri, bančna garancija mora biti veljavna
do 20. 8. 1999.

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

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

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

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

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

morejo umakniti ponudbe: 2. 7. 1999 do
12. ure.

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

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

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

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

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

čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki pri naročniku:
Osnovna šola Trbovlje, Leninov trg 6, Tr-
bovlje, kont. oseba Darja Prelesnik, tel.
0601/28-404, faks 0601/28-303.

16., 17.
Osnovna šola Trbovlje

Št. 375/99 Ob-4494
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

trebno dobaviti: nabava bolnišničnega pe-
rila in tekstilnih izdelkov.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik lahko ponudi del zahtevanega blaga
po skupinah iz razpisne dokumentacije.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
11,870.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

4. Datum dobave, če je predvideno: po
dogovoru.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
po dogovoru.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Izola, Biserka Benedet-
ti, tel. 066/606-306, po predhodni najavi.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 14. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: znesek je 5.000 SIT in se plača
virmansko na žiro račun 51430-603-31364.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 29. 6. 1999 do
10. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 6. 1999 ob 11. uri v sejni sobi na na-
slovu naročnika.

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

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

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudnik je lahko gospodarska družba ali samo-
stojni podjetnik z ustreznimi kvalifikacijami za
opravljanje tovrstne dejavnosti. Podrobnejše
zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.

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

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Rudi Benko, univ.
dipl. ek.

16., 17.
Splošna bolnišnica Izola

Št. 35/99 Ob-4495
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Območna enota Kranj, Zlato polje
2, Kranj, Slovenija; telefon 064/370-100,
faks 064/370-311.

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

3. (a) Kraj dobave: ZZZS OE Kranj, Izpo-
stava Škofja Loka, Stara cesta 10, Škofja
Loka.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža pisar-
niške opreme, kar je razvidno iz razpisne
dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik mora ponuditi dobavo celotnega razpi-
sanega blaga.

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

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

31. 10. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Območna enota Kranj, Zlato polje 2, Kranj,
Milojka Sajovic, tel. 064/370-203.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 6. 1999 do
12. ure.

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

predložiti ponudbe: 21. 6. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno

predložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Območna enota
Kranj, Zlato polje 2, Kranj, priporočeno po
pošti ali osebno na sedežu naročnika,
vložišče soba 19. Zapečatene kuverte
morajo  biti  jasno  označene  z  napisom
“Ne  odpiraj  -  Ponudba  za  pisarniško
opremo“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek
21.6. 1999, ob 12. uri, v sejni sobi v 2.
nadstropju, na naslovu Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije, Območna enota
Kranj, Zlato polje 2, Kranj.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% vrednosti ponudbe, z
veljavnostjo 30 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: naročilo se
odda s pogodbo za celoten sklop ponudni-
ku z možnostjo sodelovanja podizvajalcev,
ki jih navede v ponudbi.

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

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 6. 1999 ob
12. uri.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudnik lahko ponudi več variantnih
ponudb različnih modelov - tipov pisarniške
opreme.

16., 17.
Zavod za zdravstveno zavarovanje

Slovenije,
Območna enota Kranj

Št. 1392/99 Ob-4545
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, tele-
faks: 061/132-40-74.

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

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti (za obsežnejše opise priloži-
ti poseben list!): 10.000 tonfrekvenčnih
(MTK) sprejemnikov.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: upošte-
vane bodo le popolne ponudbe, delnih po-
nudb ne bomo upoštevali.
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(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost razpisa je 85,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno naročanje z dobavo do 30 dni od
dneva naročila in za obdobje enega leta po
sklenitvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
predvideni datum zaključne dobave je v ro-
ku 1 leta po podpisu pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi št. 16 na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 11. 6. 1999 do
14. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago za plačilo 10.000
SIT na žiro račun Elektro Ljubljana štev.
50102-601-90004.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 5. 7. 1999 do 14. ure,
ponudbe oddane po tem roku ne bodo upo-
števane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Služba za javna naročila, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis - Ponudba za doba-
vo tonfrekvenčnih (MTK) sprejemnikov - Ne
odpiraj!”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 7. 1999, ob 9.
uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro
Ljubljana, Slovenska 56/VII v Ljubljani.

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

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

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

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

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

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

– BON 1, BON 2 oziroma BON 3, ne
starejši od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

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

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

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov ponudnika oziroma njegovega podi-
zvajalca,

– dokazilo o organizirani servisni službi v
Sloveniji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be je 80 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

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

– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference,
– standard ISO 9000.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače proizvajalce v vi-
šini 10%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 18. 6. 1999.

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

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne 19. 2. 1999 pod št.
11/99, objava o izidu pa dne 10. 4. 1999
pod št. 23-24/99.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Ob-4558
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Milan Šuštaršič, Štem-
balova 2a, Ljubljana Bežigrad.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Milan Šu-
štaršič, Štembalova 2a, Ljubljana Bežigrad.

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

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

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

izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega

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

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

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

1. mleko in mlečni izdelki – 4,00.000
SIT,

2. meso in mesni izdelki – 10,000.000
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe – 1,000.000
SIT,

4. jajca – 500.000 SIT,
5. olja in izdelki – 500.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje – 3,500.000

SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje – 1,000.000 SIT,
8. sadni sokovi – 1,000.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –

1,000.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa –

1,000.000 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski

izdelki in keksi – 2,500.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –

3,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave blaga do 30. 6. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 6. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Milan Šuštaršič, Štembalova 2a,
Ljubljana Bežigrad – tajništvo šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 6. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun št. 50105-603-48961.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 24. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Milan Šuštar-
šič, Štembalova 2a, 1113 Ljubljana Beži-
grad.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 6. 1999 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Milan Šuštaršič, Štembalova 2a, Ljub-
ljana Bežigrad.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe z veljav-
nostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri. Bančna garancija mora biti veljavna
do 10. 8. 1999.

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

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

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

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

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

morejo umakniti ponudbe: 23. 6. 1999 do
12. ure.

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

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

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

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

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

čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki pri naročniku
Osnovna šola Milan Šuštaršič, Štembalova
2a, Ljubljana Bežigrad, pri Marjetki Remž-
gar, tel. 061/349-959, 168-32-26,
349-378, faks 1682-476.

16., 17.
Osnovna šola Milan Šuštaršič

Ljubljana

Št. 00447 Ob-4559
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, nabava
449-2302, faks 062/449-2311.

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

3. (a) Kraj dobave: dostava franko razlo-
ženo po pošti navedeni na naročilnici.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava pisarniškega ma-
teriala.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
110,000.000 SIT pisarniški material,
22,000.000 SIT čistilni material.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno v letu 1999 do 2001 po posamez-
nem naročilu.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200 062/449-2302, faks
062/449-2311, III. nadstropje.

(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno

dokumentacijo: 10.000 SIT.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: 5. 7. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o., Ma-

ribor, tel. 062/449-200, 062/449-2302,
faks 062/449-2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 1999 ob 10. uri III. nadst. uprava
Slomškov trg 10, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT.

10.
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:

– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumenta-
cije,

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT,

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da ponudnikovo poslovanje ni pred-
met obravnave pred sodiščem ali predmet
sodne preiskave, da ponudnikovo poslova-
nje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,

– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-

teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2, zap. št. 6 največ 10 dni v
preteklih 6. mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki vo-
di njegov račun, da le-ta v preteklih 6. me-
secih ni bil blokiran več kot 10 dni,

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1I/7),

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe, ki
je opredeljena v obrazcu ponudba za posa-
mezno poslovno enoto, vendar ne manjši
od 50.000 SIT (obrazec BON 1 I/8).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 6. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): najniž-
ja skupna vrednost po zoženem seznamu.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najkasneje do 21. 6. 1999.

16.
17. Zadnji neuspeli javni razpis za to na-

ročilo je bil objavljen dne 28. 12. 1998 pod
št. 85-86, objava o izidu pa dne preklic
sklepa 16. 4. 1999.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-4560
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

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

a) 1 kom Renault clio 1,4 RT, 5
vrat, bele barve, vgrajen avtoradio.

Orientacijska vrednost 1,900.000
SIT.

b) 2 kom Renault KANGOO EX-
PRESS RN 1,4, bele barve, vgrajen avto-
radio.

Orientacijska vrednost 4,000.000
SIT.

c) 1 kom Citroen KOMBI CONFORT
8/9 mest, 1,9 td, bele barve, vgrajen
avtoradio, klimatska naprava.

Orientacijska vrednost 3,000.000
SIT,

d) 1 kom Citroen BERLINGO 1,8 i
SXPLC, bele barve, vgrajen avtoradio,
klimatska naprava.

Orientacijska vrednost 2,200.000 SIT.
e) Terensko vozilo s trdo streho,

bele barve, dolžina do 4.700 mm, od-
mik od tal 195 do 200 mm, prtljažni
prostor 1.900–1.950 l (podrti sedeži).

Motor: prostornina do 2.900 cm3 5-valj-
ni turbo disel.

Moč: 85-90 KW.
Prenos: štirikolesni pogon – priklopljiv.
Oprema: po višini nastavljiv servo volan,

zračna blazina, blokada motorja, tonirana
stekla, električni pomik stekel, deljiva klop,
klimatska naprava.

Barva: bela.
Orientacijska vrednost: 4,600.000 SIT.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: mož-
na je prijava po skupinah a, b, c, d, e.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
15,700.000 SIT.

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

– a) 1,900.000 SIT,
– b) 4,000.000 SIT,
– c) 3,000.000 SIT,
– d) 2,200.000 SIT,
– e) 4,600.000 SIT.
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 4. 6. 1999 do
21. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT gotovinsko na
blagajni ZZV ali na Ž.R. 51800-603-34142.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 6. 1999 do 12. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 6. 1999 ob 11. uri v sejni sobi v pritličju
na naslovu ZZV Maribor, Prvomajska 1.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 1% ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 30 dneh od
prevzema blaga.
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11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: v dokumenta-
ciji vsebovana kupoprodajna pogodba.

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 31. julij 1999.
14., 15., 16., 17.

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Ob-4561
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Soške elektrarne Nova Gorica,
d.o.o., Erjavčeva 20, Nova Gorica, faks
065/25-939.

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

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

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

a) osebna vozila nižjega - srednje-
ga razreda (teža vozila do 1.200 kg,
evropska blagovna znamka), 2 kom,

b) osebna vozila srednjega - sred-
njega razreda (teža vozila nad 1.200
kg, evropska blagovna znamka), 3 kom.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje tudi za posamez-
ne dele naročila. Posebej se lahko potegu-
je za:

a) osebna vozila nižjega - srednjega,
b) osebna vozila srednjega - srednje-

ga razreda.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
a) 5,000.000 SIT,
b) 10,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: naj-
več 60 dni po sklenitvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
7. 9. 1999.

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 14. 6. 1999 med 9. in
13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki poravnajo plačilo
za razpisno dokumentacijo z virmanom na
žiro račun št. 5200-601-24191, Agencija
za plačini promet v višini 5.000 SIT.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 6. 1999 do 10. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 6. 1999 ob
12. uri na naslovu Soške elektrarne, Erjav-
čeva 20, Nova Gorica, sejna soba, prvo
nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% od ponudbene vrednosti v
obliki bančne garancije za resnost ponudbe.

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

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
registracija podjetja, tekoče plačilo dav-
ščin, izjava o izpolnjevanju formalnih in teh-
ničnih pogojev s pooblastilom itd. Podrob-
neje so sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, opredeljene v razpisni do-
kumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 8. 1999.

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

1. ponudbena cena – 35%,
2. varnost vozila – 25%,
3. tehnične karakteristike – 20%,
4. popust na ponudbeno ceno – 15%,
5. stroški vzdrževanja – 5%.

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

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

Št. 179/99 Ob-4562
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: osebno vozilo, vozilo ben-
cin 2000 ccm, 1 vozilo.

Podrobnejše zahteve so navedene v po-
nudbenem predračunu.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
5,200.000 SIT.

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

bava je predvidena v roku 60 dni po podpi-
su pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
pogodba se zaključi predvidoma do 23. 8.
1999.

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možnno dvigniti do 15. 6. 1999 na
podlagi dokazila o vplačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom na

račun št. 50102-603-48480, s sklicem na
št. 6/99.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 15. 6. 1999 do 13.
ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 6. 1999 ob
14. uri v sejni sobi št. 8/1, na naslovu na-
ročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% od ponudbene vrednosti,
rok veljavnosti bančne garancije za resnost
ponudbe mora biti do vključno 27. 8. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila se izvajajo v skla-
du z določili zakona o izvrševanju proraču-
na RS in v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe do vključno 27. 8.
1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-
nudbena cena, ponder 0,5, ostali faktorji
ocene ponder 0,5 (garancijski rok – pon-
der 0,3, rok plačila – ponder 0,3, druge
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku –
ponder 0,4), podrobnejša razlaga uporabe
meril je v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba naročnika je Andrej
Perko, dipl. ek. tel. 061/186-39-00.

16., 17.
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana

Št. 3-819/99 Ob-4596
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39,
1000 Ljubljana, 061/123-22-05.

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

3. (a) Kraj dobave: Institut “Jožef Ste-
fan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: Renault megane, scenic,
kaleido, 1.6, 16 V s klima napravo - 3
kom.

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

(č) Ocenjena vrednost naroči-
la 10,000.000 SIT.

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: In-
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stitut “Jožef Stefan” – vložišče Instituta, Ja-
mova 39, 1000 Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: vsak delovni dan od
8. do 12. ure do 11. 6. 1999 na osnovi
dokazila o vplačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun št.
50101-603-50272 ali na blagajni IJS.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 24. 6. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Institut “Jožef Stefan” vlo-
žišče Instituta, Jamova 39, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 6. 1999 ob 11. uri na Institutu “Jožef
Stefan”, Jamova 39, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti z
veljavnostjo do 27. 8. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 30 dni po izstavitvi ra-
čuna.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana
sposobnost: navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 27. 8.1999.

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

– ponudbena cena (naročnik ni dolžan
oddati naročila ponudniku, ki ponudi najniž-
jo ceno),

– dodatni popust,
– plačilni pogoji,
– ugodnosti servisnih storitev,
– garancijski rok,
– reference.
15., 16., 17.

Institut “Jožef Stefan”
Ljubljana

Št.005-1/99-100 Ob-4597
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad občine Šentjur pri
Celju, Mestni trg 10, Šentjur, faks
063/743-446.

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

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

trebno dobaviti: oprema in montaža opre-
me za:

8 enosobnih stanovanj v izmeri
57,30 m2,

2 enosobni stanovanji v izmeri
45,27 m2,

1 enosobno stanovanje v izmeri
38,90 m2,

1 enosobno stanovanje v izmeri
37,89 m2,

2 stanovanji z enoposteljno sobo v
izmeri 18,88 m2.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
16,800.000 SIT.

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

2. 8. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

13. 8. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjski sklad občine Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10, 3230 Šentjur.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na ŽR št.
50770-630-10243.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Stanovanjski sklad občine
Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šent-
jur, z oznako “Ponudba – Ne odpiraj” in šte-
vilko objave v Uradnem listu RS, s predme-
tom javnega naročila ter oznako ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 6. 1999 ob 13. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v znesku 3% vrednosti razpisa.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: način plačila v roku 30
dni po dobavi in montaži celotne opreme.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 6. 1999.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Stanovanjski sklad občine Šentjur pri
Celju, Mestni trg 10, Šentjur, Mastnak Mar-
jana, soba št. 45 (tel. 063/743-215).

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
14, z dne 12. 3. 1999 pod št. Ob-1631.

Občina Šentjur pri Celju

Ob-4598
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovensko narodno gledališče Dra-
ma Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana,
061/223-885.

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

3. (a) Kraj dobave: SNG Drama Ljublja-
na, Erjavčeva 1, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: zabojniki za prevoz scen-
skih elementov.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponudni-
ki lahko pošljejo ponudbo, ki vsebuje celotno
dobavo blaga ali ponudbo za delno dobavo
blaga. Natančni podatki o celotni ali delni do-
bavi blaga so v razpisni dokumentaciji.

(č) Ocenjena vrednost naročila: do 30
mio SIT.

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

predviden datum začetka dobave je sep-
tember 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
predviden datum zaključka dobave je no-
vember 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: SNG
Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, poslovni se-
kretar tehničnih služb, I. nadstropje, Lidija
Toroš, tel. 061/221-462.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo dobite v času od 7. 6. 1999 do 18. 6.
1999, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo po-
nudnik dvigne, ko plača 5.000 SIT na ŽR
št. 50100-603-56416, SNG Drama Ljub-
ljana, Erjavčeva 1.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do vključno 28. 6. 1999 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: SNG Drama Ljubljana, Er-
javčeva 1, 1000 Ljubljana, tajništvo tehnič-
nih služb, Lidija Toroš. Ponudniki morajo
predložiti svojo ponudbo na naslov naročni-
ka v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpi-
raj – ponudba za nabavo zabojnikov”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 28. 6. 1999 ob 12.
uri, SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, so-
ba št. 204, v pritličju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: pogoji so navedeni v razpisni do-
kumentaciji in so v skladu z “navodilom”,
objavljenim v Uradnem listu RS, št. 73/97.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: ker je naročnik javni za-
vod velja 60-dnevni rok plačila od datuma
računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: s ponudnikom
bo sklenjena pogodba, katere sestavni del
je bančna garancija za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
glede zahteve morajo ponudniki upoštevati
podrobnejša določila, ki so navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudb od pričetka postopka
odpiranja ponudb do izteka veljavnosti po-
nudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
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za dodelitev naročila so: tehnične lastnosti
zabojnika, cena za zabojnik, skupna cena,
referenčni podatki, izpolnjevanje zahtev na-
ročnika. Merila so natančno navedena v raz-
pisni dokumentaciji in so v skladu z 12. čle-
nom zakona o javnih naročilih.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: informacije o naročilu in zahteve za
vsebino ponudbe so navedene v razpisni
dokumentaciji.

16., 17.
SNG Drama Ljubljana

Št. 068/99 Ob-4599
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana, 061/175-28-80.

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

3. (a) Kraj dobave: RTV Center Ljublja-
na, RC TRV Maribor in RC RTV Koper.

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

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

26,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno v teku 12 mesecev po podpisu po-
godbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
po 12 mesecih po podpisu pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTV
Slovenija, vložišče RTV Slovenija, Čufarjeva
2, 1550 Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo se dobi od 8. 6. 1999 do 16. 6. 1999
med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je negoto-
vinski na račun št. 50101-603-45036, sklic
na številko 00-789100-51, z oznako pred-
meta naročila (oznako in številko javnega
razpisa).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti osebno ali po pošti do 25. 6.
1999, do 13. ure v vložišču RTV Slovenija,
Čufarjeva 2.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: vložišče RTV Slovenija, Ču-
farjeva 2, 1550 Ljubljana.

Ponudbo je potrebno predložiti v zape-
čateni kuverti, ki mora biti vidno označena z
napisom “Ne odpiraj – ponudba javni razpis
– pisarniško pohištvo” ter naslovom pošilja-
telja, označenim na hrbtni strani ovojnice.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 6. 1999, ob 12. uri, v sobi 52/V v
prostorih RTV Centra, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT. Garancija mo-
ra veljati do podpisa pogodbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v skladu z določili razpi-
sne dokumentacije.

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

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

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

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

– ekonomska cena,
– prilagajanje potreb naročnika,
– kakovost materialov in izvedbe,
– garancija in servisiranje,
– reference,
– ostala merila po razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: RTV Slovenija, Biroinvest in Energeti-
ka, Gradbeni provizorij, Čufarjeva 7, pri De-
janu Popoviču, faks 175-28-80.

16., 17.
RTV Slovenija

Javni zavod

Ob-4635
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljub-
ljana , faks: 061/215-516.

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

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

trebno dobaviti: 2 strežnika za podporo
programskega paketa za opravljanje
plačilnega prometa v realnem času pro-
izvajalca LOGICA, s pripadajočim ope-
racijskim sistemom.

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

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

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

20. 8. 1999.
5. Predviden datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vlo-
žišče Banke Slovenije, Slovenska 35, Ljub-
ljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 23. 6. 1999; vsak
delovni dan od 9. do 12. ure in od 14. do
15. ure.

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

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 28. 6. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Banka Slovenije, Slovenska
35, Ljubljana, Vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 7. 1999 ob 10. uri v prostorih Banke
Slovenije, soba 240.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 10% vrednosti ponudbe, veljavna do
20. 8. 1999.

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od skrajnega ro-
ka za oddajo ponudb.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vprašanja naslovite na elektronski na-
slov: razpis.PS@bsi.si.

16., 17.
Banka Slovenije

Št. 721-6/99 Ob-4638
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1000 Ljubljana, faks 123-53-61.

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

3. (a) Kraj dobave: Zavod za gozdove
Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: osebni računalniki – pred-
vidoma: 30 kosov; 8 tiskalnikov, 2 ske-
nerja, podrobnejši opis je razviden iz razpi-
sne dokumentacije. Naročnik si pridržuje
pravico do spremembe količin, glede na
prioriteto, ceno in razpoložljiva finančna
sredstva.

(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 dobavo v celoti
ali dobavo dela naročila.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: predvi-
doma 9,000.000 SIT za osebne računalni-
ke, predvidoma 800.000 SIT za tiskalnike
in predvidoma 200.000 SIT za skenerje.

4. Datum dobave, če je predvideno: 45
dni po podpisu pogodbe.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, tajništvo; vsak delovnik od
8. do 10. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 11. 6. 1999. Ponud-
niki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentaci-
jo, morajo predložiti dokazilo o plačilu 5.000
SIT in pooblastilo za dvig razpisne doku-
mentacije.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo 5.000 SIT na ŽR
ZGS, št. 50106-603-54908, z označbo
01-999.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 6. 1999 do 9. ure.

Na ovitku mora biti nalepljen izpolnjen
obrazec prijave, ki je priloga razpisne doku-
mentacije.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za gozdove Sloveni-
je, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 6. 1999 ob 10. uri v sejni sobi Zavoda
za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000
Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora kot garancijo za
resnost ponudbe v ponudi predložiti banč-
no garancijo v znesku 10% ponudbene vred-
nosti, ki mora veljati najmanj do 31. 7.
1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa,
ki je izstavljen po dobavi.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj do 31. 7. 1999.

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

– cena,
– dobavni rok,
– garancijsko in pogarancijsko vzdrže-

vanje,
– dosedanje reference,
– dosedanje sodelovanje,
– usposobljenost za podporo pri Micro-

soft programski opremi.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: do 11. 6. 1999 lahko ponudniki pisno
zahtevajo pojasnila v zvezi z razpisno doku-
mentacijo in pripravo ponudbe. Vprašanja
se naslovijo na naslov: Zavod za gozdove
Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, s pripi-
som: “Dodatne informacije – Javni razpis za
računalnike”.

16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije

Št. 333-14/99 Ob-4639
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1001 Ljubljana, faks 123-51-63.

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

3. (a) Kraj dobave: Krajevne enote Za-
voda za gozdove Slovenije, po razdelilniku
naročnika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: zaščitni tulci, polne ste-
ne, ∅∅∅∅∅ ca. 12–15 cm, višine 1,8m –
25.000 kosov.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,500.000 SIT.

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

cesivno, prva dobava 14 dni po podpisu
pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave do 1. 2. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1001 Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: torek 15. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): ponudni-
ki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo,
morajo predložiti dokazilo o plačilu 5.000
SIT in pooblastilo za dvig razpisne doku-
mentacije. Plačilo se izvrši na ŽR ZGS, št.
50106-603-54908, z označbo (sklic)
01-999.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: sreda 16. 6. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: v zaprti kuverti, v tajništvo
Zavoda za gozdove Slovenije, Zavod za goz-
dove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljublja-
na, s pripisom “Ne odpiraj, javni razpis –
polni tulci 1,8m!“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda 16. 6. 1999, ob 15.15.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% vrednosti blaga, bančna ga-
rancija za resnost ponudbe (Tender Bond),
veljavnost do izbire ponudnika in sklenitve
pogodbe, vendar pa najkasneje do 30. 6.
1999. Izjava, da bo izbrani ponudnik po
sklenitvi pogodbe naročniku predložil banč-
no garancijo za dobro izvedbo posla v vred-
nosti 10% blaga.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo 45 dni po doba-
vi blaga naročniku.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
dokazilo o registraciji, organizacijska oblika
ponudnika, obrazec BON-1 in BON-2 ozi-
roma BON-3, ki ne sme biti starejši od 30
dni.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 6. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril – 21. člen ZJN):
kakovost izdelka, cena, dosedanje sodelo-
vanje z Zavodom za gozdove Slovenije, rok
dobave.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Jošt Jakša, univ. dipl. gozd. inž., tel.
061/123-54-32.

16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije

Št. 333-15/99 Ob-4640
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1001 Ljubljana, faks 123-51-63.

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

3. (a) Kraj dobave: Krajevne enote Za-
voda za gozdove Slovenije, po razdelilniku
naročnika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: zaščitni tulci, polne ste-
ne, ∅∅∅∅∅ ca. 12 - 15 cm, višine 1,2m –
50.000 kosov.

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

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

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

cesivno, prva dobava 14 dni po podpisu
pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave do 1. 2. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1001 Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: torek 15. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): ponud-
niki, ki želijo dvigniti razpisno dokumenta-
cijo, morajo predložiti dokazilo o plačilu
5.000 SIT in pooblastilo za dvig razpisne
dokumentacije. Plačilo se izvrši na ŽR
ZGS, št. 50106-603-54908, z označbo
(sklic) 01-999.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: sreda 16. 6. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: v zaprti kuverti, v tajništvo
Zavoda za gozdove Slovenije, Zavod za goz-
dove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljublja-
na, s pripisom “Ne odpiraj, javni razpis –
polni tulci 1,2m!“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda 16. 6. 1999, ob 14.15.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% vrednosti blaga, bančna ga-
rancija za resnost ponudbe (Tender Bond),
veljavnost do izbire ponudnika in sklenitve
pogodbe, vendar pa najkasneje do 30. 6.
1999. Izjava, da bo izbrani ponudnik po
sklenitvi pogodbe naročniku predložil banč-
no garancijo za dobro izvedbo posla v vred-
nosti 10% blaga.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo 45 dni po doba-
vi blaga naročniku.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
dokazilo o registraciji, organizacijska obli-
ka ponudnika, obrazec BON-1 in BON-2



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 43 / 4. 6. 1999 / Stran 2995

oziroma BON-3, ki ne sme biti starejši od
30 dni.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 6. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril – 21. člen ZJN):
kakovost izdelka, cena, dosedanje sodelo-
vanje z Zavodom za gozdove Slovenije, rok
dobave.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Jošt Jakša, univ. dipl. gozd. inž., tel.
061/123-54-32.

16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije

Št. 333-16/99 Ob-4641
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1001 Ljubljana, faks 123-51-63.

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

3. (a) Kraj dobave: Območne enote Za-
voda za gozdove Slovenije, po razdelilniku
naročnika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: feromonske vabe za veli-
kega smrekovega lubadarja (Ips typo-
graphus L.) – 10.000 kosov.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

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

cesivno, prva dobava 14 dni po podpisu
pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave do 1. 2. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1001 Ljubljana.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): ponudni-
ki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo,
morajo predložiti dokazilo o plačilu 5.000
SIT in pooblastilo za dvig razpisne doku-
mentacije. Plačilo se izvrši na ŽR ZGS, št.
50106-603-54908, z označbo (sklic)
01-999.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: v zaprti kuverti, v tajništvo
Zavoda za gozdove Slovenije, Zavod za goz-
dove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljublja-
na, s pripisom “Ne odpiraj, javni razpis –
feromoni – veliki smrekov lubadar!“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda 7. 7. 1999, ob 12.15.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% vrednosti blaga, bančna ga-
rancija za resnost ponudbe (Tender Bond),
veljavnost do izbire ponudnika in sklenitve
pogodbe, vendar pa najkasneje do 20. 7.

1999. Izjava, da bo izbrani ponudnik po
sklenitvi pogodbe naročniku predložil banč-
no garancijo za dobro izvedbo posla v vred-
nosti 10% blaga.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo 45 dni po doba-
vi blaga naročniku.

11. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
dokazilo o registraciji, organizacijska obli-
ka ponudnika, obrazec BON-1 in BON-2
oziroma BON-3, ki ne sme biti starejši od
30 dni.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 7. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril – 21. člen ZJN):
kakovost izdelka, cena, dosedanje sodelo-
vanje z Zavodom za gozdove Slovenije, rok
dobave.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Jošt Jakša, univ. dipl. gozd. inž., tel.
061/123-54-32.

16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije

Št. 333-17/99 Ob-4642
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1001 Ljubljana, faks 123-51-63.

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

3. (a) Kraj dobave: Območne enote Za-
voda za gozdove Slovenije, po razdelilniku
naročnika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: feromonske vabe za ma-
lega smrekovega lubadarja (Pityogenes
chalcographus L.) – 12.000 kosov.

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

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

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

cesivno, prva dobava 14 dni po podpisu
pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave do 1. 2. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1001 Ljubljana.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): ponud-
niki, ki želijo dvigniti razpisno dokumenta-
cijo, morajo predložiti dokazilo o plačilu
5.000 SIT in pooblastilo za dvig razpisne
dokumentacije. Plačilo se izvrši na ŽR
ZGS, št. 50106-603-54908, z označbo
(sklic) 01-999.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: v zaprti kuverti, v tajništvo
Zavoda za gozdove Slovenije, Zavod za goz-
dove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljublja-
na, s pripisom “Ne odpiraj, javni razpis –
feromoni -mali smrekov lubadar!“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda 7. 7. 1999, ob 13.15.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% vrednosti blaga, bančna ga-
rancija za resnost ponudbe (Tender Bond),
veljavnost do izbire ponudnika in sklenitve
pogodbe, vendar pa najkasneje do 20. 7.
1999. Izjava, da bo izbrani ponudnik po
sklenitvi pogodbe naročniku predložil banč-
no garancijo za dobro izvedbo posla v vred-
nosti 10% blaga.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo 45 dni po doba-
vi blaga naročniku.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
dokazilo o registraciji, organizacijska obli-
ka ponudnika, obrazec BON-1 in BON-2
oziroma BON-3, ki ne sme biti starejši od
30 dni.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20.07.1999

14. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril – 21. člen ZJN):
kakovost izdelka, cena, dosedanje sodelo-
vanje z Zavodom za gozdove Slovenije, rok
dobave.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Jošt Jakša, univ. dipl. gozd. inž., tel.
061/123-54-32.

16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije

Št. 333-13/99 Ob-4643
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1001 Ljubljana, faks 123-51-63.

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

3. (a) Kraj dobave: Krajevne enote Za-
voda za gozdove Slovenije, po razdelilniku
naročnika.

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

I. zaščitni tulci, grobo mrežasti (ca.
1,5 x 2,5 cm), ∅∅∅∅∅ ca. 30 cm, višine 1,8m
– 3.000 kosov,

II. zaščitni tulci, grobo mrežasti (ca.
1,5 x 2,5 cm), ∅∅∅∅∅ ca. 30 cm, višine 1,5m
10.000 kosov.

(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 vsa-
kega dela zahtevanega blaga posebej.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
4,000.000 SIT.

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

Ocena vrednosti točke I je 3,000.000
SIT.

Ocena vrednosti točke II je 1,000.000
SIT.
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4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno, prva dobava 14 dni po podpisu
pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave do 1. 2. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1001 Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: torek 15. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): ponudni-
ki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo,
morajo predložiti dokazilo o plačilu 5.000
SIT in pooblastilo za dvig razpisne doku-
mentacije. Plačilo se izvrši na ŽR ZGS, št.
50106-603-54908, z označbo (sklic)
01-999.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: sreda 16. 6. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: v zaprti kuverti, v tajništvo
Zavoda za gozdove Slovenije, Zavod za goz-
dove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljublja-
na, s pripisom “Ne odpiraj, javni razpis –
grobo mrežasti tulci!“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda 16. 6. 1999, ob 13.15.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% vrednosti blaga, bančna ga-
rancija za resnost ponudbe (Tender Bond),
veljavnost do izbire ponudnika in sklenitve
pogodbe, vendar pa najkasneje do 30. 6.
1999. Izjava, da bo izbrani ponudnik po
sklenitvi pogodbe naročniku predložil banč-
no garancijo za dobro izvedbo posla v vred-
nosti 10% blaga.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo 45 dni po doba-
vi blaga naročniku.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
dokazilo o registraciji, organizacijska obli-
ka ponudnika, obrazec BON-1 in BON-2
oziroma BON-3, ki ne sme biti starejši od
30 dni.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 6. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kako-
vost izdelka, cena, dosedanje sodelovanje z
Zavodom za gozdove Slovenije, rok dobave.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Jošt Jakša, univ. dipl. gozd. inž., tel.
061/123-54-32.

Zavod za gozdove Slovenije

Št. 333-12/99 Ob-4644
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1001 Ljubljana, faks 123-51-63.

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

3. (a) Kraj dobave: Krajevne enote Za-
voda za gozdove Slovenije, po razdelilniku
naročnika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: zaščitni tulci, fino mreža-
sti (ca. 1 x 1 mm), ∅∅∅∅∅ ca. 12 - 15 cm,
višine 1,2m – 50.000 kosov.

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

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

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

cesivno, prva dobava 14 dni po podpisu
pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave do 1. 2. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1001 Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: torek 15. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): ponudni-
ki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo,
morajo predložiti dokazilo o plačilu 5.000
SIT in pooblastilo za dvig razpisne doku-
mentacije. Plačilo se izvrši na ŽR ZGS, št.
50106-603-54908, z označbo (sklic)
01-999.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: sreda 16. 6. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: v zaprti kuverti, v tajništvo
Zavoda za gozdove Slovenije, Zavod za goz-
dove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljublja-
na, s pripisom “Ne odpiraj, javni razpis –
fino mrežasti tulci!“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda 16. 6. 1999, ob 12.15.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% vrednosti blaga, bančna ga-
rancija za resnost ponudbe (Tender Bond),
veljavnost do izbire ponudnika in sklenitve
pogodbe, vendar pa najkasneje do 30. 6.
1999. Izjava, da bo izbrani ponudnik po
sklenitvi pogodbe naročniku predložil banč-
no garancijo za dobro izvedbo posla v vred-
nosti 10% blaga.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo 45 dni po doba-
vi blaga naročniku.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Dokazilo o registraciji, organizacijska oblika
ponudnika, obrazec BON-1 in BON-2 ozi-
roma BON-3, ki ne sme biti starejši od 30
dni.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 6. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril – 21. člen ZJN):
kakovost izdelka, cena, dosedanje sodelo-
vanje z Zavodom za gozdove Slovenije, rok
dobave.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Jošt Jakša, univ. dipl. gozd. inž., tel.
061/123-54-32.

16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije

Št. 5/99 Ob-4645
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Muzej novejše zgodovine Celje, Pre-
šernova 17, 3000 Celje, telefon
063/405-30, faks 063-405-330.

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

3. (a) Kraj dobave: Muzej novejše zgo-
dovine Celje, Prešernova 17, 3000 Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: razstavno pohištvo, do-
bava in montaža, ocenjena vrednost
8,000.000 SIT.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila v celoti:
8,000.000 SIT.

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mu-
zej novejše zgodovine Celje, Prešernova
17, 3000 Celje, kontaktna oseba Marija
Počivavšek, vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 14. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom ali
položnico na žiro račun Muzeja novejše zgo-
dovine Celje, številka: 50700-603-30400.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 24. 6. 1999 (četr-
tek) do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Muzej novejše zgodovine
Celje, Prešernova 17, 3000 Celje v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj-ponudba-javni
razpis”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 6. 1999 ob 12. uri v sejni sobi muzeja.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo dokazati s pisnim pooblastilom.

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

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: pogodba.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 29. 6. 1999 .

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
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za izbiro najugodnejše ponudbe so navede-
na v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktne osebe naročnika: Marija Po-
čivavšek, telefon 063/405-312, faks
063/405-330, Andreja Rihter, telefon:
063/405-30, faks 063/405-330.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis je bil objav-

ljen v Uradnem listu RS, št. 16 z dne 19. 3.
1999 pod Ob-1898 in številko 24/99.

Muzej najnovejše zgodovine Celje

Št. 8176/1999/1285 Ob-4712
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faxa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, telefaks št.
061/174-24-42.

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

3. (a) Kraj dobave: RTP Bled, RTP Jese-
nice, RTP Železarna, RTP Jeklarna.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: digitalna vozliščna tele-
komunikacijska oprema - SDH sinhrona
digitalna hierarhija, skladno s specifikaci-
jo v razpisni dokumentaciji.

(c) Celovitost ponudbe: naročnik bo
upošteval samo ponudbe, ki izpolnjujejo vse
zahteve, kot so navedene v razpisni doku-
mentaciji.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 100 mio
SIT.

4. Predvideni datum dobave: oktober
1999.

5. Predvideni datum zaključka: novem-
ber 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: taj-
ništvo službe za načrtovanje in obratovanje
TK sistema, sektor za investicije, RTP Beri-
čevo, Beričevo 70, 1262 Dol pri Ljubljani,
Breda Kermavner.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno znesek nakaza-
ti): 117.150 SIT, virmansko nakazilo na žiro
račun št. 50106-601-90093; ponudniki, ki
so sodelovali na prvem javnem razpisu, do-
bijo novi izvod brezplačno.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 7. 1999 do 9.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Eles, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, vložišče, soba 3 C 5, prevzemnik
Katarina Lipovec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 7. 1999 ob 10. uri, Eles, Hajdri-
hova 2, 1000 Ljubljana, dvorana B, 4. na-
stropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% od skupne ponudbene vred-
nosti, bančna garancija za resnost ponud-
be, trajanje veljavnosti 60 dni od dneva od-
piranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plači-
la: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni,
gotovinsko plačilo, obračun po situacijah,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji

bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v
ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna
oblika odnosa med njimi.

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika, finančno poslovne in tehnične
sposobnosti ponudnika, ki jih mora izpol-
njevati, da mu bo priznana sposobnost: kot
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 5. 9. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (2. člen ZJN): skupna
ponudbena cena (60%), plačilni pogoji (5%),
pozitivne reference ponudnika za dobavo
tovrstne opreme na objektih Eles-a (5%),
pozitivne reference izvajalca za montažo
tovrstne opreme na objektih Eles-a (23%),
tehnična prednost nad pogoji ustreznosti
(7%), Merila so podrobno prikazana v razpis-
ni dokumentaciji.

15. Druge informacije o naročilu: podaja
jih kontaktna oseba naročnika Mojca
Mrzel-Ljubič, tel. št 061/174-32-24, faks
št. 061/174-32-22.

16.
17. Prvi neuspeli razpis: Uradni list RS,

št. 6 z dne 29. 1. 1999.
Elektro-Slovenija d.o.o. Ljubljana

Št. 362-39/99 Ob-4726
1. Naročnik poštni naslov, številka tele-

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

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

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

trebno dobaviti: 10 eno do dvosobnih
neopremljenih stanovanj.

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

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

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: od
10,000.000 do 12,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
30. 9. 1999.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Slo-
venije, Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Romana
Peček, tel. 061/178-55-64, telefaks
061/178-55-79.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 7. 6. 1999 do
21. 6. 1999, vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

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

predložiti ponudbe: 5. 7. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 7. 1999 ob 10. uri v sejni sobi na naslo-
vu: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

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

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

11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov blaga, če ji bo dodelje-
no javno naročilo: ni zahteve.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika blaga, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik: predpisana dovoljenja za opravlja-
nje dejavnosti, v področje katere spada iz-
vedba javnega naročila (če je ponudnik
posrednik).

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

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

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

tevah do 42 točk,
– druge ugodnosti do 4 točke,
Od 1-3 se upošteva vplivnostni faktor

0,7, konkurenčnost cene – vplivnostni fak-
tor 0,3.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

Datum, do katerega bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: 30. 7. 1999.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: razpis se opravlja pod spremenjenimi
pogoji.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
30-31 dne 30. 4. 1999 pod št. Ob-3307,
objava o izidu pa dne 4. 6. 1999.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 403-9/99 Ob-4727
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

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

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

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

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

Podroben seznam opreme je sestavni
del razpisne dokumentacije.
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Variantne rešitve so sprejemljive.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

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

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

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

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo
od 4. 6. 1999 do 10. 6. 1999.

Zainteresirani ponudniki lahko dobijo do-
datne informacije v zvezi z razpisom na in-
formativnem dnevu, ki bo 10. 6. 1999 ob
12. uri, na MŠŠ – Župančičeva 6 (sejna
soba št. 201).

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

predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do
16. 6. 1999 do 10. ure.

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

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 16. 6. 1999 ob 12. uri, na
MŠŠ – Urad za šolstvo, Trubarjeva 5/III (sej-
na soba 95).

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

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

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

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

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

16., 17.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 8174/1999/1273 Ob-4729
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, faks 061/174-24-32.

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

3. (a) Kraj dobave: RTP Divača.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava OPGW, obešalni
in spojni material (vse ostale podrobnosti
so razvidne iz razpisne dokumentacije, ki je
na razpolago na vpogled na naslovu naroč-
nika).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zaje-
majo celotni razpis.

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

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

30. 9. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, med 10. in 12. uro, tajništvu
Sektorja za investicije, II. nadstropje, An-
dreja Mihevc, tel. 174-2433, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 11. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 24. 6. 1999 do 9.30.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 6. 1999 ob 10. uri, pri naročniku, sej-
na soba B/IV. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% skupne ponudbene vred-
nosti, trajanje veljavnosti 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

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

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

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

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

ganu (datum izdaje listine in njene overovi-
tve ne sme biti starejši od 90 dni), oziroma
priglasitveni list,

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

– pravnomočna odločba – dovoljenje pri-
stojnega organa za opravljanje dejavnosti,

ki je predmet razpisa (datum izdaje in ove-
rovitve ne sme biti starejši od 90 dni),

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

– z manjkajočimi podatki izpolnjena po-
godba, parafirana na vsaki strani in podpi-
sana ter potrjena z žigom ponudnika,

– izpolnjen obrazec ponudbenega pre-
dračuna,

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

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

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

– potrdilo Ministrstva za finance – Davčne
uprave RS, da ponudnik nima evidentiranih
neporavnanih davkov in drugih dajatev (datum
potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),

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

– potrdili Okrožnega sodišča, iz katerih
je razvidno:

⋅ da ponudnik ni plačilno nezmožen, pod
prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji,

⋅ da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno (datum
potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),

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

– podati podatke o že sklenjenih pogod-
bah za tovrstna dela, iz katerih je razvidna
stopnja gotovosti del in zasedenost oziroma
razpoložljivost kadrovskih kapacitet,

– če ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelo-
vanja, mora ponudnik predložiti pogodbo s
podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju,

– pisne izjave vseh svojih v ponudbi na-
vedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji naročila, da je ponudnik pra-
vočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti,

– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 7. 1999.

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

– skupna ponudbena cena (57%),
– plačilni pogoji (3%),
– zagotavljanje kvalitete (20%),
– pozitivne reference za dobavo identič-

ne opreme (20%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Ivan Lozej, tel. 061/174-24-27, faks
061/174-2432.

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

Št. 8174/1999/1273 Ob-4730
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, faks 061/174-24-32.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

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

trebno dobaviti: dobava in montaža tele-
komunikacijske opreme (vse ostale po-
drobnosti so razvidne iz razpisne dokumen-
tacije, ki je na razpolago na vpogled na
naslovu naročnika).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zaje-
majo celotni razpis.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

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

30. 11. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, med 10. in 12. uro, tajništvu
Sektorja za investicije, II. nadstropje, An-
dreja Mihevc, tel. 174-2433, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 11. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 35.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 24. 6. 1999 do 10.30.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 6. 1999 ob 11. uri, pri naročniku, sej-
na soba B/IV. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% skupne ponudbene vred-
nosti, trajanje veljavnosti 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

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

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

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

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

ganu (datum izdaje listine in njene overovi-
tve ne sme biti starejši od 90 dni), oziroma
priglasitveni list,

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in

BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni),
ali podatki iz bilance stanja in uspeha iz

zadnje davčne napovedi v primeru, da po-
nudnik ne more dobiti BON obrazcev,

– pravnomočna odločba – dovoljenje pri-
stojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa (datum izdaje in ove-
rovitve ne sme biti starejši od 90 dni),

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

– reference redno zaposlenih kadrov, ki
bodo sodelovali pri izvedbi posla,

– z manjkajočimi podatki izpolnjena po-
godba, parafirana na vsaki strani in podpi-
sana ter potrjena z žigom ponudnika,

– izpolnjen obrazec ponudbenega pre-
dračuna,

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

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

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

– potrdilo Ministrstva za finance – Davčne
uprave RS, da ponudnik nima evidentiranih
neporavnanih davkov in drugih dajatev (datum
potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),

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

– potrdili Okrožnega sodišča, iz katerih
je razvidno:

⋅ da ponudnik ni plačilno nezmožen, pod
prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji,

⋅ da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno (datum
potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),

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

– predložiti pisna dokazila in informaci-
je, iz katerih je razvidno, da ponudnik razpo-
laga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in
drugimi pravicami,

– podati podatke o že sklenjenih pogod-
bah za tovrstna dela, iz katerih je razvidna
stopnja gotovosti del in zasedenost oziroma
razpoložljivost kadrovskih kapacitet,

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

– pisne izjave vseh svojih v ponudbi na-
vedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji naročila, da je ponudnik pravo-
časno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti,

– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji,

– zahtevane dokumente, opredeljene v
razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 7. 1999.

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

– skupna ponudbena cena (60%),
– plačilni pogoji (5%),
– zagotavljanje kvalitete (20%),
– pozitivne reference ponudnika za do-

bavo tovrstne opreme na objektih ELES-a
(5%),

– pozitivne reference izvajalca za mon-
tažo tovrstne opreme na objektih ELES-a
(23%),

– tehnične prednosti nad pogoji ustrez-
nosti (7%).

Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Ivan Lozej, tel. 061/174-24-27, faks
061/174-2432.

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

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
Št. 44/99 Ob-4720

V javnem naročilu za rekonstrukcijo Os-
novne šole Kapela Občine Radenci, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 37-38 z dne
21. 5. 1999, Ob-3893, št.
641-18-00001/99 se točke 8.(a), 9. in 14.
pravilno glasijo:

8.(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponedeljek 21. 6.
1999 do 12. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 1999 ob 13. uri, Občina Radenci,
pisarna župana – 1. nadstropje.

14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 6. 1999.

Občina Radenci

Popravek
Ob-4721

V javnem razpisu brez omejitev za obno-
vo sanitarij v pritličju in I. nadstropju Interna-
ta 2 v Tacnu, objavljenem v Ur. l. RS, št.
39-40 z dne 28. 5. 1999, Ob-4354, št.
0048-308/54-99 se zadnji odstavek 4(a)
točke pravilno glasi:

Skupna ocenjena vrednost naročila zna-
ša: 15,500.000 SIT.

Ministrstvo za notranje zadeve

Popravek
Ob-4735

V javnem razpisu gradbenih del brez
omejitev za izvedbo obrtniških in instalacij-
skih del pri nadzidavi in dozidavi študentske
depandanse v Mariboru, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 39-40 z dne 28. 5.
1999, Ob-4466, objavljamo naslednje po-
pravke:

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudni-
kom bo sklenjena pogodba za izvedbo
vseh razpisanih del.
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13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: pravna ali fizična oseba, ki ima
ustrezno registracijo za izvedbo vseh
razpisanih del.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-4501
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, faks 13 12 327 in Fakulteta za farma-
cijo, Aškerčeva 7, Ljubljana.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Ašker-
čeva 6.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zuna-
nja ureditev nadomestnega dvoriščne-
ga prizidka k stavbi Fakultete za farma-
cijo, Aškerčeva 7, Ljubljana.

Ocenjena vrednost: 65,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del z
dnem popisa pogodbe, rok dokončanja del
30. 9. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: PRO
55, Biro za projektiranje in inženiring d.o.o.,
Ziherlova 2, Ljubljana, kontaktna oseba Maj-
da Steiner, telefonska št. 33-55-96.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani ponudniki dvigne-
jo do 11. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): cena
razpisne dokumentacije: 10.000 SIT, nači-
na plačila: na žiro račun 50101-601-57273
(PRO 55 d.o.o.) .

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 24. 6. 1999 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: PRO 55, Biro za projektira-
nje in inženiring d.o.o., 1000 Ljubljana, Zi-
herlova 2.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 24. 6. 1999 ob 13. uri na
Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 9, sejna
soba (dekanat).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančne ga-
rancije za resnost ponudbe, plačljiva na prvi
poziv, v višini 10% od vrednosti javnega raz-
pisa, veljavna do 30. 9. 1999, tj. garancija
na obrazcu, ki je sestavni del navodil o vr-
stah finančnih zavarovanj, s katerimi ponud-

niki zavarujejo izpolnjevanje svojih obvezno-
sti v postopku javnega naročanja (Ur. l. RS,
št. 73/97).

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila mesečnih situacij je od 60 do 90
dni po njeni potrditvi s strani nadzornega
organa naročnika.

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

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 8. 1999.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba mora biti sestavljena na origi-
nalnih popisih. Investitor si pridržuje pravico
do naročila v zmanjšanem obsegu od razpi-
sanega. Računske napake gredo v škodo
ponudniku (pri merilih za dodelitev naročila).

17., 18.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 03/03/99 Ob-4502
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Žalec, Ul. Savinjske čete 5,
3310 Žalec, 063/716-311, kontaktna ose-
ba Tanja Razboršek-Rehar, tel.
063/715-313.

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

3. Kraj izvedbe del: Žalec, Ul. Savinjske
čete 6, Žalec.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: drvar-
nice in garaže v Ul. Savinjske čete 6,
Žalec.

Ocenjena vrednost je 10,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokon-

čanja del ali čas izvedbe: pričetek del 1. julij
1999, dokončanje del 31. avgust 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Žalec, Oddelek za gospodarske in ne-
gospodarske dejavnosti, Ul. Savinjske čete
5, 3310 Žalec.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50750-630-10238, z namenom nakazi-
la: javni razpis – garaže.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Žalec, Oddelek za
gospodarske in negospodarske dejavnosti,
Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec, soba št.
52, z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
garaže”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. junij 1999 ob 11. uri, v sejni sobi Obči-
ne Žalec.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% vrednosti razpisanih del.

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: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti ustrezna dokazila
in izjave, ki jih zahteva dokumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. junij 1999
po 10. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
(50%), reference (25%), plačilni pogoji
(15%), druge ugodnosti (10%).

16., 17., 18.
Občina Žalec

Št. 404-08-57/99 Ob-4503
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, kontakt-
na oseba Stanko Miholič, univ. dipl. inž.
str., tel. 061/171-2300 in faks
061/171-1637.

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

3. Kraj izvedbe del: objekti Slovenske
vojske po Republiki Sloveniji.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izbira
izvajalca brez omejitev na vzdrževalnih
delih na objektih Ministrstva za obram-
bo (MORS/BO-G19/99).

Ocenjena vrednost vseh del je
90,000.000 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: predvideva se oddaja
del po sklopih – območjih, in sicer:

– Južno primorsko področje: vojašnice:
Vipava, Postojna.

Ocenjena vrednost del: 29,000.000 SIT.
– Kočevsko-Ribniško področje: vojašni-

ce: Kočevska Reka – Škrilj, Ribnica.
Ocenjena vrednost del: 9,000.000 SIT.
– Ljubljansko-Gorenjsko področje: voja-

šnice: Ljubljana-Šentivid, Ljubljana-Roje,
Grosuplje, Borovnica, Kranj.

Ocenjena vrednost del: 21,500.000
SIT.

– Vzhodno štajersko področje: vojašni-
ce: GM Maribor, Slovenska Bistrica.

Ocenjena vrednost del: 17,000.000
SIT.

– Brežiško področje: vojašnica: Cerklje
ob Krki.
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Ocenjena vrednost del: 13,500.000
SIT.

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

nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne, ponudnik mora obvezno po-
nuditi predloženo varianto iz razpisne doku-
mentacije.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: za izvedbo
vseh del je predvideno 90 koledarskih dni,
oziroma pričetek del je predviden dne
16. 8. 1999 in dokončanje del dne 16. 11.
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MORS, Uprava za gradbene, stanovanjske
in splošne zadeve, Kardeljeva ploščad 21,
1000 Ljubljana, kontaktna oseba Stanko Mi-
holič, univ. dipl. inž. str., tel.
061/171-2300, v pisarni št. 216/II.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo dne 10. 6.
1999, v času od 9. do 12. ure, s predhod-
nim virmanskim vplačilom 20.000 SIT, na
ŽR MORS: 50100-637-55216.

Zastopniki ponudnikov, pred dvigom raz-
pisne dokumentacije, morajo obvezno pre-
dati naročniku pooblastilo o zastopanju po-
nudnika in original izvoda virmana, kot do-
kazilo o vplačilu zahtevanih 20.000 SIT za
kritje stroškov izdelave razpisne dokumen-
tacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno virmansko vplačati 20.000 SIT
na ŽR MORS 50100-637-55216.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba pred-
ložiti najkasneje do dne 5. 7. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti
na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, v spre-
jemno pisano – vložišče, tel.
061/171-2389, faks 061/131-8164.

Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj”
v desnem zgornjem delu kuverte, “Ponudba
MORS/BO-G19/99” v sredini kuverte in
“komisija s področja J/N gradbenih stori-
tev” v spodnjem desnem kotu kuverte.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 7. 1999
ob 10. uri, na naslovu: MORS, UGSSZ, Kar-
deljeva ploščad 21, v sejni sobi št. 327/III,
kontaktna oseba je Stanko Miholič, univ. dipl.
inž. str., tel. 061/171-2300. Odpiranje po-
nudb vodi komisija za javna naročila.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: po-
nudnik mora ponudbi priložiti bančno garanci-
jo, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv v
višini 10% razpisne vrednosti del, kot jamstvo,
da bo v primeru, če bo izbran sklenil pogodbo
z naročnikom. Bančna garancija mora biti ve-
ljavna najmanj 90 dni, šteto od dneva odpira-
nja ponudb, to je do 8. 10. 1999.

Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, ki ni
opremljena z ustrezno garancijo za resnost
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glede financiranja ni pogojev. Plačilo izve-
denih del bo izvajano na podlagi izstavljenih
mesečnih situacij, v roku 30 dni od dneva
potrditve s strani naročnika.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: če ponudnik nastopa v
ponudbi s podizvajalci, mora z le-temi skle-
niti pogodbo o skupnem nastopanju pri tem
javnem naročilu. Omenjeni dokumenti so
sestavni del ponudbe.

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:
ponudnikom bo priznana sposobnost, koli-
kor imajo izkušnje in tehnične sposobnosti
za izvedbo tovrstnih del:

– izpolnjevati morajo zakonske pogoje
za izvedbo javnega naročila,

– dokazila o finančnih sposobnostih,
poravnanih obveznostih in zakonitem po-
slovanju,

– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah, potrebnih za izvedbo
javnega naročila,

– 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 5. 7.
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: ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije o JN na naslovu: MORS, UGSSZ,
Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana, pri
kontaktni osebi Stanku Miholiču, univ. dipl.
inž. str., tel. 061/171-2300, od 11. 6.
1999 do 29. 6. 1999, od 8. do 9. ure,
oziroma po predhodnem telefonskem do-
govoru.

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: to je prva objava javnega razpisa za
omenjeno javno naročilo.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 190-1/99 Ob-4504
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Izola, po koncesijski pogodbi
Stavbenik, Servisne storitve, d.o.o., Koper,
Ulica 15. maja 16, Koper, tel.
066/647-646, faks 066/647-651.

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

3. Kraj izvedbe del: Izola, Koprska 21.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: dokon-
čanje prenove poslovno-stanovanjskega
objekta Koprska 21, Izola.

Ocenjena vrednost del za dokončanje
znaša 15,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden rok
za pričetek del je konec avgusta ali pričetek
septembra 1999, predvideni rok dokonča-
nja razpisanih del pa je november 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko interesenti dvig-
nejo pri Stavbeniku, Servisne storitve,
d.o.o., Koper, Cankarjev drevored 17,
Izola.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 28. 6. 1999,
pri Zdenki Kofol-Dobrila, gr. inž., tel.
066/647-646, ob predložitvi potrdila o pla-
čilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 20.000 SIT, način plačila razpisne
dokumentacije je na žiro račun Stavbenik,
Servisne storitve, d.o.o., Koper, št.
51400-601-22449, z navedbo predmeta
naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
5. 7. 1999 do 10. ure.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in naročila “Javni razpis za dokončanje pre-
nove objekta Koprska 21” in polnim naslo-
vom ponudnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Stavbenik, Servisne stori-
tve, d.o.o., Koper, prevzemnica Zdenka Ko-
fol-Dobrila, gr. inž., Cankarjev drevored 17,
Izola.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 7. 1999 ob
13. uri, v sejni sobi Občine Izola, Postojn-
ska 3; odpiranje vodi predsednik komisije.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklo-
pu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od razpisane vrednosti javnega naro-
čila, veljavno do izteka veljavnosti ponudbe.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal v paketu enemu izvajalcu,
ki lahko angažira kooperante skladno s po-
goji razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: vsebina listin, ki jih mora predložiti
ponudnik za dokazovanje navedenih pogo-
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jev, je detajlno opredeljena v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb, to je do 5. 7. 1999 do 13. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): celovi-
ta ponudba, cena, finančno-ekonomski vpli-
vi na ceno (plačilni roki, obresti ipd.), rok
izvedbe, višji in močnejši kadrovski poten-
cial, obseg in roki garancij, servisiranje (od-
zivni roki, roki za odpravo napak), doseda-
nje reference, usposobljenost, dosedanje
izkušnje s ponudnikom.

16., 17., 18.
Občina Izola

Št. 800-35101-43/99-4 Ob-4505
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, faks 0608/22-221.

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

3. Kraj izvedbe del: objekt na Cesti kr-
ških žrtev 14, Krško.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: pre-
kritje strehe na objektu CKŽ 14 v Kr-
škem.

Ocenjena vrednost razpisanih del:
12,000.000 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: ponudnik mora pred-
ložiti ponudbo za celoto razpisanih del.

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

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo eno varianto, v skladu s pogoji iz
razpisne dokumentacije.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 1. 7.
1999, dokončanje 30. 10. 1999.

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 24. 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 28. 6. 1999
do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Krško, CKŽ 14,
8270 Krško, Oddelek za splošno-tehnične
zadeve.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 28. 6. 1999 ob 11.30,
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 odkumentacijo, ki jo dvig-
ne pri naročniku.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 12. 8. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (65%); reference ponudnika
(20%); sposobnost ponudnika, da javno na-
ročilo izvede brez podizvajalcev (15%).

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

17., 18.
Občina Krško

Št. 138/99-815 Ob-4506
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.,
Titova 106, 8281 Senovo, tel.
0608/71-300, faks 0608/71-879.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev območja separacije – infrastruktura.

Ocenjena vrednost dodeljenega naroči-
la v celoti je 85,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih predlogov.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
julij 1999, končanje del september 1999
(60 delovnih dni).

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
nik Senovo v zapiranju, d.o.o., Titova 106,
8281 Senovo, Olga Božičnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 6. 1999
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 40.000
SIT na žiro račun naročnika, št.
51600-601-24464, sklic na št.
1201-15060.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe predložijo po-
nudniki prevzemnici Olgi Božičnik, do 5. 7.
1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Rudnik Senovo v zapiranju,

d.o.o., Titova 106, 8281 Senovo, v zaprti
kuverti s pripisom “Ponudba – ne odpiraj”, z
navedbo številke Uradnega lista RS in šte-
vilke objave.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 7. 1999 ob 11. uri, v sejni sobi Rudnika
Senovo v zapiranju, Titova 106, Senovo.

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 vrednosti ponujenih del, ki mora
veljati vsaj 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb. Naročnik bo ponudnikom vrnil banč-
no garancijo po podpisu pogodbe z izbra-
nim ponudnikom oziroma ob izteku roka nje-
ne veljavnosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik ne nudi avansa. Obračun in plačila
se bodo vršila z mesečnimi situacijami sklad-
no z dejansko opravljenimi deli.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o skupnem
nastopanju s solidarnim medsebojnim jam-
stvom.

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: opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki dobijo vse dodatne informa-
cije o naročilu na naslovu naročnika pri Jo-
žetu Kržanu, univ. dipl. inž. rud.

17., 18.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.,

Senovo

Ob-4507
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Tolmin, Ulica Padlih borcev
1b, 5220 Tolmin.

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

3. Kraj izvedbe del: Tolmin – Kozlov rob.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja in rekonstrukcija grajskih ruševin,
ocenjena vrednost je 8,000.000 SIT, od-
dajanje po delih ni predvideno.

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

nesprejemljivost variant: izvedba je določe-
na s tehnično dokumentacijo, variantna iz-
vedba ni predvidena.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 1. 7. 1999,
predviden zaključek del pa 29. 9. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Tolmin, Ulica Padlih borcev 1b,
Tolmin.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je moč dvigniti najkasneje 10. dan po
objavi tega javnega razpisa do 12. ure.

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

predložiti ponudbo: ponudbe je treba pred-
ložiti najkasneje 20. dan po objavi tega jav-
nega razpisa. Če 10. dan ni delovnik, je
treba ponudbe predložiti prvi delovni dan po
preteku desetdnevnega roka do 12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo na dan izteka razpi-
snega roka ob 13. uri, v prostorih Občine
Tolmin.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti dokazilo o fi-
nančnem zavarovanju resnosti ponudbe,
skladno z zakonom o javnih naročilih.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila bo naročnik izvajal na podlagi me-
sečnih situacij v zakonitem roku.

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

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
bodo določena v razpisni dokumentaciji
skladno z 21. členom ZJN.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu daje Ko-
zorog biro, d.o.o., tel. 065/181-910.

Odpiranje ponudb bo vodila komisija, ki
jo imenuje naročnik.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-
bere nobenega ponudnika.

17., 18.
Občina Tolmin

Št. 27/99 Ob-4508
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Železniki, Češnjica 48, p. p.
2, 4228 Železniki, faks 064/60-00-020.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja objekta Športna dvorana Železniki.

Ocenjena vrednost skupnih del:
280,000.000 SIT.

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

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

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: okvirni čas
izvedbe je 20 mesecev po sklenitvi pogod-
be, okvirni finančni plan: leto 1999 – 60
mio SIT; leto 2000 – 140 mio SIT; leto
2001 – 80 mio SIT.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Lo-

kainvest, d.o.o., Kapucinski trg 7, 4220
Škofja Loka, kont. oseba Ana Gregorc, tel.
064/656-090, faks 064/624-117.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 6. 1999,
vsak delovnik med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 15.000 SIT na žiro
račun 51510-601-11191.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Železniki, Češnjica
48, p. p. 2, 4228 Železniki.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 1999 od 12.30, na naslovu: Občina
Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, sej-
na soba – 2. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 8.400 SIT (3% od orientacijske vrednosti
del), z veljavnostjo 90 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo izvedenih del bo na podlagi izstavlje-
nih in potrjenih mesečnih situacij v roku 60
dni od uradnega 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 v skladu z raz-
pisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od zadnjega roka za
oddajo ponudb do roka veljavnosti ponud-
be. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 90 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

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

– ponudbena cena 60 točk,
– plačilni pogoji 10 točk,
– ponujen kredit 10 točk,
– reference 10 točk,
– garancijski rok 5 točk,
– ostale ugodnosti 5 točk.
Podrobnejša razčlenitev meril za izbiro

je določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Lokainvest, Kapucinski trg 7, Škof-
ja Loka, kontaktna oseba Jože Bešter,
grad. teh., tel. 064/656-090, faks
064/624-117.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava naročila je bila objavljena.

18.
Občina Železniki

Št. 34300-0003/99 Ob-4509
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, faks 0608/41-444.

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

3. Kraj izvedbe del:
A) Podvrh,
B) Žurkov Dol.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

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

A) rekonstrukcija ceste Podvrh–Dre-
novec, 24,1 mio SIT,

B) sanacija zemeljskega plazu Žur-
kov Dol, 6,5 mio 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: dela se lahko oddajo
posamično in v zmanjšanem obsegu.

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

končanja del ali čas izvedbe: rok za dokon-
čanje: oktober 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Od-
delek za okolje in prostor, Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, tel.
0608/41-221, faks 0608/41-444.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, način plačila:
virman, na ŽR 51610-630-13058, Občina
Sevnica, s pripisom “Drenovec–Žurkov
Dol”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 6. 1999 ob 11.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Oddelek za okolje in
prostor, Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, tel. 0608/41-221, faks
0608/41-444, pisarna 201 – Robert
Kaše.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 6. 1999 ob 12. uri, Občina Sevnica
(sejna soba), Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje
državnega proračuna.

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:
pravna ali fizična oseba z registrirano dejav-
nostjo za izvajanje razpisanih del.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena in kalkulantske os-

nove,
– reference,
– plačilni pogoji in ugodnosti.
Najcenejši ni nujno najugodnejši.
16., 17., 18.

Občina Sevnica

Št. 045-05/93-1/21 Ob-4533
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija Državni zbor, Šu-
bičeva 4, 1000 Ljubljana, št. telefaksa
061/125-50-77.
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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: objekt Državnega
zbora Republike Slovenije, Tomšičeva 5;
pročelje na Beethovnovi ulici, Tomšičevi uli-
ci in pročelje na Trgu narodnih herojev.

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

– gradbena dela,
– kleparska dela,
– slikopleskarska dela,
– čiščenje kamna.
Ocenjena vrednost del v celoti:

30,000.000 SIT.
b), c)
5. a), b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 1. 8. 1999
do 30. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se lahko zahteva v re-
cepciji Državnega zbora, Šubičeva 4, Ljub-
ljana (Matjaž Vovk).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo vsak delavnik od 7. 6. 1999
do vključno 21. 6. 1999 med 10. in 12.
uro dopoldan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ob predložitvi pooblastila za dvig
razpisne dokumentacije v dveh izvodih in
potrdila o plačilu stroškov razmnoževanja in
pošiljanja razpisne dokumentacije v višini
20.000 SIT na ŽR št. 50100-637-55237,
sklic 28-12114-713002-FAS (položnica ali
virman).

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je
potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je
potrebno predložiti do vključno 23. 6.
1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo pris-
peti na naslov: Republika Slovenija, Državni
zbor, Komisija za vodenje postopka javne-
ga razpisa za izbiro izvajalca za sanacijo
fasade na objektu Tomšičeva 5 Državnega
zbora Republike Slovenije (Matjaž Vovk),
Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.

Lahko so tudi osebno vročene do istega
dne v recepciji Državnega zbora.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah,
na katerih mora biti oznaka “Ne odpiraj, po-
nudba! Javni razpis za izbiro izvajalca za
sanacijo fasade na objektu Tomšičeva 5 Dr-
žavnega zbora Republike Slovenije, objava
št. Ob- 4533“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo 24. 6. 1999 ob 9. uri
v prostorih Državnega zbora Republike Slo-
venije.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če
so v tem postopku zahtevana: bančna garan-
cija za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene
vrednosti del, z veljavnostjo po razpis-ni do-
kumentaciji in izjavo banke o predložitvi banč-
ne garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% od pogodbene vred-
nosti z datumom veljavnosti pogodbe.

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

v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje
državnega proračuna.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudnik mora predložiti ustrezna dokazila in
izjave, ki jih zahteva razpisna dokumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 22. 7. 1999.

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

– reference ponudnika pri podobnih de-
lih (spomeniško zaščiteni objekti),

– cena,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom

dobite pri Miru Benuliču, tel.
061/178-94-65 vsak delovnik med 10. in
12. uro dopoldan.

17., 18.
Državni zbor RS

Št. 35205/2/99 Ob-4538
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote: zame-
njava kritine s pripadajočimi deli (stari
in južni trakt), ureditev dvoriščne fasade
in zamenjava oken(stari trakt); gradbena
dela, obrtniška dela.

Ocenjena vrednost vseh del: 15 mio SIT.
5. (a), (b), (c)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
21 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Laško, Mestna ulica 2, tajništvo Odde-
lek za investicije in prostor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dvig razpisne do-
kumentacije je možen do vključno pone-
deljka 14. junija 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 15.000 SIT; plačilo po po-
ložnici ali na blagajni Občine Laško na ra-
čun št. 50710-630 10131.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo oddelka za investi-
cije in prostor, Občina Laško, Mestna ulica
2, Laško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. julij 1999, ob 13. uri, sejna soba Občine
Laško.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: akceptni nalog.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: plačila se bodo vršila po izstavljenih
situacijah v roku 60-90 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno jav-
no naročilo: gradbena pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

14. Datum, do katerega ponudniki, ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 9. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe bo opredeljen v razpi-
sni dokumentaciji

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na od-
delku za investicije in prostor, Mestna ulica
2, 3270 Laško, tel. 731-122 med 10. in
12. uro, do 25. 6. 1999.

Občina Laško

Št. 1374/99 Ob-4546
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, tele-
faks: 061/132-40-74.

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

3. Kraj izvedbe del: Dane-Jelenov Žleb
in KTP Mosti.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena dela na objektu “20 kV kablovod
Dane-Jelenov Žleb in KTP Mosti”.

Ocenjena vrednost razpisa je
25,000.000 SIT.

b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ne, delnih ponudb ne
bomo upoštevali!

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

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: izvajalec bo
pričel z deli najkasneje v roku 8 dni po pod-
pisu pogodbe, s pripravljalnimi deli pa takoj.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataša Škerjanec,
tel. 1315-255 v sobi št. 16 na naslovu Elek-
tro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56/VI,
Ljubljana

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 11. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija bo na razpolago za pla-
čilo 10.000 SIT na žiro račun Elektro Ljub-
ljana št. 50102-601-90004.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti od-
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dane najkasneje do 28. 6. 1999 do
14. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Služba za javna naročila, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis - Ponudba za izvaja-
nje gradbenih del na objektu 20 kV kablo-
vod Dane-Jelenov Žleb in KTP Mosti” - Ne
odpiraj!”

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 1999, ob
10. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, Slovenska c. 56/VII v
Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zasto-
panje ponudnika.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti
ponudbe z veljavnostjo 80 dni od objave v
Uradnem listu RS.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
gotovinsko plačilo ali kompenzacija nepla-
čane električne energije brez stroškov kom-
penzacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ne.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, ki mora predložiti na-
slednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejša od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS, oziroma samostojni podjetniki pri-
glasitveni list DURS-a, ki ni starejši od 30
dni od objave v Uradnem listu RS,

– BON 1, BON 2, BON 3 oziroma davč-
no odmero samostojnega podjetnika za leto
1998, ne starejši od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,

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

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

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov ponudnika oziroma njegovega podi-
zvajalca,

– dokazilo, da razpolaga z delovno silo,
ki ima veljavni izpit za miniranje in varno
delo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-

be je 80 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

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

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

bo gradbenih del v JP Elektro Ljubljana,
d.d. (10% delež),

– rok izvedbe del (10% delež).
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 18. 6. 1999.

17. Datum  predhodne  objave  namere
o naročilu ali navedba, če je bila objavlje-
na: ne!

18.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 45/99 Ob-4563
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Radenci, Radgonska cesta
9, 9252 Radenci, tel. 069/65-991, faks
069/65-977.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Radenci, na-
selje Radenci, Prisojna cesta.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja mestne ulice Prisojna cesta, s pri-
ključkom do dijaškega doma, enostran-
skim pločnikom in javno razsvetljavo, v
skupni dolžini 520 m.

Orientacijska vrednost del skupaj znaša
22,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ponudniki mora-
jo ponuditi vsa dela, ki so predmet javnega
razpisa, v kompletu. Možna je oddaja po
sklopih, v okviru zagotovljenih finančnih
sredstev.

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

nesprejemljivost variant: variantnih rešitev ni.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 1. 7. 1999
do 30. 9. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252
Radenci, Referat za urejanje prostora in gos-
podarske dejavnosti (Srečko Grosman, Ja-
nez Ivanuša, Zamuda Davorin).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom na
žiro račun Občine Radenci, št.
51910-630-76113, sklic 344004-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 6. 1999 do 12. ure,
ne glede na način dostave.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Radenci, Radgon-
ska cesta 9, 9252 Radenci, v tajništvu ob-
čine.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 1999 ob 9. uri, Občina Radenci,
Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, Refe-
rat za urejanje prostora in gospodarske de-
javnosti.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: nepreklicna bančna garancija na prvi
poziv za resnost ponudbe v višini 5% vred-
nosti ponujenih del, ki mora veljati 45 dni
po sprejetju sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: vsaka pravna ali fizična
oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je
predmet razpisa in ima za opravljanje dejav-
nosti vsa predpisana dovoljenja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora priložiti k ponudbi ustrezna
dokazila in izjave, med njimi tudi ustrezne
reference za že izvedena dela, s primerno
zahtevnostjo in številom, kot je določeno v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 6. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, ob upoštevanju fiksnih cen v
času pogodbenega roka (60% delež), refe-
rence ponudnika na večjih podobnih delih
(20% delež), plačilni pogoji – več kot 60
dnevni odlog plačila brez obresti (10% de-
lež), druge ugodnosti (10% delež).

16. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: naročnik si pridržuje pravico določiti manjši
obseg del od razpisanega, glede na razpolož-
ljiva sredstva, ali odstopiti od pogodbe zaradi
finančnih in drugih razlogov. V obeh primerih
ponudniki nimajo pravico do odškodnine iz
tega naslova. Dodatne informacije posreduje
Janez Ivanuša, na tel. 069/65-974.

17., 18.
Občina Radenci

Št. 35102-248/96 Ob-4564
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje, faks 061/855-531.

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

3. Kraj izvedbe del: objekt TZO 2 v Ko-
čevju.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
beno obrtniška in instalacijska dela za
prenovo objekta TZO 2 v Kočevju.

Ocenjena vrednost del skupaj:
55,000.000 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: dela se bodo oddala
kot celota.
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(c)
5. (a) Kjer  je  potrebno,  sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: variante niso
možne.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: z deli se bo
pričelo v avgustu 1999, rok izvedbe 4 me-
sece.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kočevje, Oddelek za gospodarstvo, tu-
rizem in gospodarske javne službe, Ljub-
ljanska 26, 1330 Kočevje. Kontaktna ose-
ba Marko Lovko, tel. 061/851-343, faks
061/855-531.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na
ŽR 51300-695-10077, pri APP Kočevje.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kočevje, Oddelek
za gospodarstvo, turizem in gospodarske
javne službe, Ljubljanska c. 26, 1330 Ko-
čevje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – obnova
TZO 2”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 7. 1999 ob 9. uri, v sejni sobi Občine
Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ocenjene vred-
nosti skupnih del, ki mora veljati vsaj 90 dni
od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z zakonodajo o izvrševanju in pla-
čevanju iz proračuna RS.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopijo kot posamezniki ali kot skupina iz-
vajalcev, s sklenjenim dogovorom o skup-
nem nastopanju in pooblastilom vodilnega
partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo za priznanje spo-
sobnosti predložiti in izpolniti vse dokumen-
te in obrazce, zahtevane z razpisno doku-
mentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 5. 7. 1999, od
9. ure naprej.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
55%, strokovna usposobljenost in referen-
ce ter tehnična opremljenost 10%, rok iz-
vedbe 10%, fiksnost cen 10%, plačilni po-
goji 5%, garancijski rok 10%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Kočevje, Oddelek za gospo-
darstvo, turizem in gospodarske javne služ-

be, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje. Kon-
taktna oseba Marko Lovko, tel.
061/851-343, faks 061/855-531.

17., 18.
Občina Kočevje

Št. 351-03-3/99 Ob-4565
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa:  Republika  Slovenija,  Mini-
strstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-55-69, faks
061/126-10-50.

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

3. Kraj izvedbe del: območje mesta Ljub-
ljane.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: nakup
treh neopremljenih (službenih) stano-
vanj, v skupni izmeri ca. 99 m2, za potre-
be zaposlenih v pravosodnih organih, s
sedežem na območju mesta Ljubljane.

Ocenjena vrednost nakupa za celoto je
26,400.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko
ponudi:

a) tri že zgrajena stanovanja,
b) tri stanovanja v gradnji.
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidene primopredaje sta-

novanj: do konca novembra 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za pravosodje, Sektor za izobraže-
vanje zaposlenih v pravosodnih organih, Žu-
pančičeva 3, 1000 Ljubljana, soba 119/IV,
Špela Majcen, tel. 061/178-55-69.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 6. 1999, v
delovnih dneh, od 9. 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 28. 6. 1999
do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 6. 1999 ob 10. uri, v prostorih Mini-
strstva za pravosodje, Župančičeva 3, Ljub-
ljana.

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

a) bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% od vrednosti javnega razpisa, z
rokom veljavnosti do vključno datuma ve-
ljavnosti ponudbe – že ob predložitvi po-
nudbe,

b) bančno garancijo za dobro izvedbo
prevzetih obveznosti v višini 5% pogodbene
vrednosti – ob predložitvi ponudbe le izjava
banke, da bo izdala navedeno garancijo,

c) bančno garancijo kot jamstvo za od-
pravo stvarnih napak v višini 5% pogodbene
vrednosti – ob predložitvi ponudbe le izjava
banke, da bo izdala navedeno garancijo.

Podrobnejše obrazložitve in navodila so
razvidna iz razpisne dokumentacij.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v primeru nakupa stanovanj, kjer je objekt v
fazi graditve, se bo kupnina poravnala po
mesečnih situacijah, v skladu s planom iz-
vajanja del, ki je obvezna priloga pogodbe,
v roku od 60 do 90 dni po prejemu in potr-
ditvi mesečnih situacij s strani kupca, ob
tem, da je kupec zadnjih 10% kupnine dol-
žan poravnati šele po opravljeni primopre-
daji stanovanj. DUR nastane z zadnjim dnem
v mesecu, ob tem, da je kupec zavezan
plačevati situacije šele, ko pogodbo podpi-
šeta obe stranki, je pogodba predložena
Davčni upravi RS in podpis prodajalca na
pogodbi overi notar.

V primeru, da so predmet nakupa stano-
vanja v že zgrajenem objektu, pa se kupec
zavezuje 90% kupnine poravnati v roku od
60 do 90 dni za tem, ko pogodbo podpiše-
ta obe pogodbeni stranki, je pogodba pred-
ložena Davčni upravi RS in podpis prodajal-
ca na pogodbi overi notar, 10% kupnine pa
je kupec dolžan poravnati po opravljeni pri-
mopredaji stanovanj.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, zahtevane v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti 90 dni po datumu odpiranja
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): lokacij-
ska ustreznost, ustreznost stanovanj po do-
datnih merilih (odgovarjajoča velikost in šte-
vilo stanovanjskih prostorov, odgovarjajoča
tehnična opremljenost prostorov in oprem-
ljenost stanovanj z instalacijami, upravljanje
objekta in opremljenost objekta z ustreznim
št. parkirnih mest), plačilni pogoji, druge
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
cena; podrobnejša merila so merila, dolo-
čena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva
3, 1000 Ljubljana, Špela Majcen, tel.
061/178-55-69, faks 061/12-61-050.

17., 18.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 33353-00-7/99-1800-12 Ob-4566
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, za katero vodi investicijo Komunalna direk-
cija Maribor, kontaktna oseba Branko Belca,
univ. dipl. inž., Slovenska 40, 2000 Maribor,
tel. 2201-418, faks 226-551, soba št. 205.

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

3. Kraj izvedbe del: Erjavčeva ulica v Ma-
riboru.

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 kanalizacije, vodovoda in plinovoda;
vrednost del 100 mio SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: julij–oktober
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo Komunalne direkcije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 6. 1999.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT, z virma-
nom ali položnico na ŽR št.
51800-840-070-62233, “Drugi prihodki
za komunalne dejavnosti”.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Sloven-
ska 40, 2000 Maribor, sejna soba/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 1999 ob 9. uri, Komunalna direkcija,
Slovenska 40, 2000 Maribor, sejna soba
210/II.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
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: pravni status ponudni-
ka d.o.o., d.d. ali s.p. Finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, bodo navedene v razpisni do-
kumentaciji.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 6. 7. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– vrsta – reference pri podobnih delih –

teža 40,
– ponudbena cena – teža 40,
– opremljeno z ustrezno mehanizacijo –

teža 10,
– zasedenost kapacitet – teža 10.
16., 17., 18.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija

Ob-4567
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: 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. Kraj izvedbe del: Mestna občina Ljub-
ljana.

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

va lokalne ceste Črna vas–Podpeč – III.
odsek.

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

končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je
takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja
pa v štirih mesecih.

7. (a) Polni  naslov  službe,  od  katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Trg MDB 7, 1000
Ljubljana, tel. 061/222-522, faks
1259-028.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10 dni po objavi
tega razpisa, 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 na št. 728013-04.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nude, ki bodo predložene najkasneje do
28. 6. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Trg
MDB 7, Ljubljana, soba št. 404.

Ponudbe morajo biti predložene ločeno
v zapečatenih kuvertah, označene morajo
biti z napisom: “Ne odpiraj – ponudba za
obnovo lokalne ceste Črna vas–Podpeč”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 6. 1999 ob 10. uri, na naslovu: Mestna
občina Ljubljana, Trg MDB 7, Ljubljana, od-
piranje vodi strokovna komisija MOL, soba
št. 215.

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

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: navedena v razpisni
dokumentaciji.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: naveden v razpi-
sni dokumentaciji.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Mestna občina Ljubljana, kont. ose-
ba Nevenka Brumen, univ. dipl. inž. in An-
ton Huč, inž., Trg MDB 7, Ljubljana, tel.
061/222-522, faks 1259-028.

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Ob-4568
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: 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. Kraj izvedbe del: Mestna občina Ljub-
ljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va lokalne ceste Ipavec–Lipoglav –
III. odsek.

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

končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je
takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja
pa v treh mesecih.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Trg MDB 7, 1000
Ljubljana, tel. 061/222-522, faks
1259-028.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10 dni po objavi
tega razpisa, 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 na št. 728013-04.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nude, ki bodo predložene najkasneje do
30. 6. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Trg
MDB 7, Ljubljana, soba št. 404.

Ponudbe  morajo  biti  predložene  lo-
čeno v zapečatenih kuvertah, označene
morajo biti z napisom: “Ne odpiraj – po-
nudba za obnovo lokalne ceste Ipavec–
Lipoglav”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 6. 1999 ob 8.15, na naslovu: Mestna
občina Ljubljana, Trg MDB 7, Ljubljana, od-
piranje vodi strokovna komisija MOL, soba
št. 215.

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

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: navedena v razpisni
dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana
sposobnost: navedene v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: naveden v razpi-
sni dokumentaciji.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Mestna občina Ljubljana, kont. ose-
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ba Nevenka Brumen, univ. dipl. inž. in An-
ton Huč, inž., Trg MDB 7, Ljubljana, tel.
061/222-522, faks 1259-028.

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Ob-4569
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: 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. Kraj izvedbe del: Mestna občina Ljub-
ljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja dostopne ceste do nadomestnih ob-
jektov med Cesto na Loko in novo pove-
zovalno cesto.

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

končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je
takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja
pa v dveh mesecih.

7. (a) Polni  naslov  službe,  od  katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Trg MDB 7, 1000
Ljubljana, tel. 061/222-522, faks
1259-028.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10 dni po objavi
tega razpisa, 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 na št. 728013-04.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nude, ki bodo predložene najkasneje do
28. 6. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Trg
MDB 7, Ljubljana, soba št. 404.

Ponudbe morajo biti predložene ločeno
v zapečatenih kuvertah, označene morajo
biti z napisom: “Ne odpiraj – ponudba za
izgradnjo dostopne ceste – Mivka”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 6. 1999 ob 8.15, na naslovu: Mestna
občina Ljubljana, Trg MDB 7, Ljubljana, od-
piranje vodi strokovna komisija MOL, soba
št. 215.

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

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: navedena v razpisni
dokumentaciji.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: naveden v razpi-
sni dokumentaciji.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Mestna občina Ljubljana, kont. ose-
ba Nevenka Brumen, univ. dipl. inž. in An-
ton Huč, inž., Trg MDB 7, Ljubljana, tel.
061/222-522, faks 1259-028.

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Št. 2.0.-1759 Ob-4600
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-822.

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

3. Kraj izvedbe del: odsek železniške
proge Zidani Most–Ljubljana.

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

a1) sanacija podpornega zidu od km
543+795 do km 544+187 (Kresnice–
Laze) železniške proge Zidani Most–
Ljubljana;

Ocenjena vrednost del je 46 mio SIT;
a2) sanacija podpornega zidu v km

540+000 do (Litija–Kresnice) želez-
niške proge Zidani Most–Ljubljana;

Ocenjena vrednost del je 72 mio 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: ponudniki lahko odda-
jo ponudbe za oba ali pa za posamezen del
razpisa pod 4. (a) točko.

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

končanja del ali čas izvedbe: predviden čas
izvedbe del je:

6.1. – 2 meseca,
6.2. – 3 mesece.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura –
Gradbena dejavnost, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
45.000 SIT na ŽR naročnika št.
50100-601-5014744.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana, (soba 205).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 7. 1999
ob 10. uri v prostorih Slovenskih železnic
(steklena dvorana).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti

ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti
predložena bančna garancija v višini 5%
ocenjene razpisane vrednosti in mora veljati
do poteka opcije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila se bodo izvajalca na
podlagi zakona o poroštvu Republike Slo-
venije za obveznosti Slovenskih železnic,
d.d., iz naslova posojil (Ur. l. RS, št. 31/99),
v skladu z določili zakona o izvrševanju pro-
računa RS, navodili o izvrševanju proračuna
in skladno z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi.

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

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno

angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost po-
nudb mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

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

– nižja ponudbena cena – 40%,
– boljše reference ponudnika in even-

tualnih podizvajalcev – 30%,
– krajši rok dokončanja del – 30%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki na naslovu naročnika, pri Ireni
Zore.

17., 18.
Slovenske železnice, d.d.

Ob-4626
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze-Direk-
cija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Republika Slove-
nija.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: obnova ver-
tikalne signalizacije na območju CP Mur-
ska Sobota.

Ocenjena vrednost del:
10,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: 2 meseca
po sklenitvi pogodbe.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic,
tel. 061/178-83-36, faks 178-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 7.1999 do 12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Obnova vertikalne signalizacije na območ-
ju CP Murska Sobota.”-A.M.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 7.1999
od 13. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

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

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje, Aleš
Merkun, grad. teh., Družba za državne ce-
ste, d.o.o. Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-4627
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze-Direk-
cija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: sanacija
plazov na Smehovem klancu
G2-107/1275.

Ocenjena vrednost del:
57,900.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: 8 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic,
tel. 061/178-83-36, faks 178-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 7. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Sanacija plazov na Smehovem klancu
G2-107/1275.”-B.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 7. 7. 1999
od 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

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

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje, Bra-
ne Vlaj, univ. dipl. inž. geol., Družba za dr-
žavne ceste, d.o.o. Tržaška 19a,
tel. 061/178-8300.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-4628
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze-Direk-
cija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Spodnja Idrija–Po-
stojna

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: sanacija
usadov v Zali na cesti G2-102/1034.

Ocenjena vrednost del:
28,950.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: 8 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic,
tel. 061/178-83-36, faks 178-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: stroške za razpisno dokumenta-
cijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri
blagajni (soba št. 416/IV) oziroma z virma-
nom na račun št. 50105-601-13838.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 7. 1999 do 9.30 ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
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“Sanacija usadov v Zali na cesti
G2-102/1034.”-B.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 7. 7. 1999
od 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

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

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje, Bra-
ne Vlaj, univ. dipl. inž. geol., Družba za dr-
žavne ceste, d.o.o. Tržaška 19a,
tel. 061/178-8300.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-4629
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze-Direk-
cija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

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

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: mo-
dernizacija R3-690/1234 Majšperk-Ju-
rovci.

Ocenjena vrednost del:
68,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: 5 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic,
tel. 061/178-83-36, faks 178-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 7.1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Modernizacija R3-690/1234 Majšperk-Ju-
rovci.”-D.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 7.1999
od 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: strokovne informacije posreduje,

Dean Peršon, univ.dipl. inž.grad., Družba
za državne ceste, d.o.o. Tržaška 19a,
tel. 061/178-8300.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-4630
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze-Direk-
cija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Gorjansko-Bresto-
vica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: preplasti-
tev ceste R3-616 odsek 1056 Gorjan-
sko-Brestovica.

Ocenjena vrednost del:
40,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: 1 mesec po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic,
tel. 061/178-83-36, faks 178-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: stroške za razpisno dokumenta-
cijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri
blagajni (soba št. 416/IV) oziroma z virma-
nom na račun št. 50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 7. 1999 do 12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Preplastitev ceste R3-616 odsek 1056
Gorjansko-Brestovica.”-M.D.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 7. 1999
od 13. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
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Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: strokovne informacije posreduje,
Miloš Dernovšek, inž.grad., Družba za dr-
žavne ceste, d.o.o. Tržaška 19a,
tel. 061/178-8300.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-4631
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze-Direk-
cija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: preplasti-
tev ceste RT-913/6101,6110 Postoj-
na-Predjama.

Ocenjena vrednost del:
32,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: 1 mesec po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic,
tel. 061/178-83-36, faks 178-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z virmanom na račun št. 50105-601-13838.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Preplastitev ceste RT-913/6101,6110 Po-
stojna-Predjama.”-D.J.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 7. 1999
od 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celo-
ti financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, na-
vedenih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97,  87/97,  34/98  in  91/98)  in  na
njegovi  podlagi  izdanih  podzakonskih
aktih.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

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

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje, Darko
Jurca, grad. teh., Družba za državne ceste,
d.o.o. Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-4632
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze-Direk-
cija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,

ki se bodo oddajali posamično: preplasti-
tev R3-617/1054 Komen-Gorjansko.

Ocenjena vrednost del:
32,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: 1 mesec po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic,
tel. 061/178-83-36, faks 178-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 7. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Preplastitev R3-617/1054 Komen-Gorjan-
sko.”-M.D.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 7. 1999
od 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).
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14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: strokovne informacije posreduje, Miloš
Dernovšek, inž. grad., Družba za državne ce-
ste, d.o.o. Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-4634
1. Naročnik: Banka Slovenije, Slovenska

35, Ljubljana , faks 061/17-19-730.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: posta-
vitev in izgradnja varnostno – operativ-
nega centra z dograditvijo videosistema
in protivlomnega sistema.

Ocenjena vrednost: 43,000.000 SIT.
(b) Če predvideva oddaja delov ali sklopov

naročila posebej, obseg sklopov in možnosti
potegovanja za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: upoštevane bodo samo ponudbe,
ki bodo vsebovale vsa razpisana dela.

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

nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

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

končanja del ali čas izvedbe: od 15. 7.
1999 do 15. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vlo-
žišče Banke Slovenije, Slovenska 35, Ljub-
ljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 6. 1999;
vsak delovni dan od 9. do 12. in od 14. do
15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT na ŽR: 50100-611-0060015, sklicna
št.: 27099.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 28. 6. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Banka Slovenije, Slovenska
35, Ljubljana, vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 6. 1999 ob 10. uri v prostorih Banke
Slovenije.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
vrednosti ponudbe, veljavna do 31. 7.
1999.

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

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

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od skrajnega ro-
ka za oddajo ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vpogled v dokumentacijo (ter dodatne
informacije) o delovanju centralnega nad-
zornega sistema, lokaciji in mikrolokaciji po-
sameznih segmentov sistema ter lokaciji in
funkcijah nadzornega centra ter lokalnih
nadzornih centrov je možen vsak dan do
zaključka razpisa od 9. do 12. ure v prosto-
rih BS, s predhodno najavo pri Andreju Krh-
likarju, tel.: 061/17-19-503.

17., 18.
Banka Slovenije

Ob-4689
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izkop
črpališča na k. - 12 (1. faza).

Ocenjena vrednost 120,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso pred-
videne.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
1. 8. 1999, dokončanje del: 31. 3. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
RTH, d.o.o., Oddelek za investicije (Žagar
Marjana), Trg revolucije 12, Trbovlje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo: 30.000 SIT na ži-
ro račun: RTH, d.o.o., Trbovlje št.
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RTH, d.o.o., Trbovlje, Od-
delek za investicije (Marjana Žagar), Trg re-
volucije 12, Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 7. 1999 ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija v višini 10% od po-
nudbene vrednosti v skladu z opcijo po-
nudbe.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravna oblika ni pred-
pisana.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 7. 1999 po
oddaji ponudb.

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

– cena ponujenih del – do 25 točk,
– rok izvedbe del – do 10 točk,
– fiksnost cen – do 20 točk,
– plačilni pogoji – do 35 točk,
– možnost kompenzacij – do 10 točk.
Način vrednotenja posameznih meril je

naveden v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: informacije o naročilu je možno dobiti
pri Cvibovšek Francu v času razpisa vsak
dan od 6. do 14. ure po tel. 0601/26-144
int. 401.

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

18.
RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-4690
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Nasip-
na ul. 64, 2000 Maribor, faks
062/307-661.

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

3. Kraj izvedbe del: dela se bodo izvaja-
la na lokaciji Odlagališča komunalnih od-
padkov Pobrežje, ki se nahaja med Zemlji-
čevo in Vzhodno ulico ter Zrkovsko cesto
na Pobrežju v Mariboru.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote: pred-
met razpisa je izvajanje del na objektu
Odplinjanje deponije Pobrežje, etapa
99, ki zajema:

1. dograditev odplinjevalnih napeljav
z vgradnjo 380 m plinovoda in 8 kosov plin-
skih sond,

2. zatesnitev in rekultivacija 2,3 ha po-
vršin z napravo tesnilnega sloja z vgradnjo
12500 m3 ilovice in rekultivacija z vgradnjo
13000 m3 plodne zemlje s spremljajočimi
deli,

3. naprava 220 m obodnega poniko-
valnega jarka,

4. zasaditev roba odlagališča.
Okvirna vrednost razpisanih del je

48,600.000 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: dela se oddajo kot
celota. Dela pod točko 4. (a) od 1. do 3. ter
dela pod točko 4. (a) 4. so lahko ponujena
ločeno.
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(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: na-
men izvajanja del je zmanjšanje emisij iz
Odlagališča komunalnih odpadkov Po-
brežje.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik pripravi
ponudbo na osnovi popisa del in prediz-
mer, ki je sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: dela se pred-
vidoma pričnejo izvajati 15. 7. 1999 oziro-
ma z datumom sklenitve izvajalske pogod-
be. Predvideni rok za izvedbo in dokonča-
nje vseh del 120 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo je mogoče dvigniti na
naslovu Javno podjetje Snaga, d.o.o., Na-
sipna ul. 64, 2000 Maribor v tajništvu pod-
jetja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno prevzeti do 20. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 12.000 SIT, ki jih po-
nudnik vplača na žiro račun
51800-601-18972, z oznako “Razpisna
dokumentacija: Odplinjanje deponije, etapa
99“ ali na blagajni podjetja.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Nasipna ul. 64, 2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo izvršeno dne
7. 7. 1999 ob 10. uri, na sedežu naroč-
nika.

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

Finančno zavarovanje za resnost po-
nudbe

Znesek finančnega zavarovanja: 5% raz-
pisane vrednosti

Vrsta finančnega zavarovanja: garancija
slovenske banke

Trajanje finančnega zavarovanja: enako
veljavnosti ponudbe

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo
posla

Znesek finančnega zavarovanja: 10% po-
godbene vrednosti

Vrsta finančnega zavarovanja: garancija
slovenske banke

Trajanje finančnega zavarovanja: do iz-
polnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Za zavarovanje za dobro izvedbo posla
mora ponudnik pridobiti garancijsko izjavo
banke, da bo ob sklenitvi pogodbe to ga-
rancijo izdala.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila je 60 dni od izdaje računa oziro-
ma situacije.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– izpisek iz registra z opisom dejavnosti,
ki ne sme biti starejši od treh mesecev, za
samostojne podjetnike pa priglasitev pri
davčnem uradu,

– bonitetne obrazce (Bon 1 in Bon 2 ali
Bon 3), ki ni starejši od 30 dni, za samostoj-
ne podjetnike pa potrjena davčna napoved
za zadnje davčno obdobje,

– dokaz, da ponudnik ni v postopku pri-
silne poravnave, v stečajnem ali likvidacij-
skem postopku,

– potrdilo ustreznega organa, da ima po-
ravnane obveznosti iz naslova davkov, taks
in drugih dajatev (v skladu z drugo točko
tretjega odstavka 40. člena ZJN).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbo lahko
ponudnik umakne do 3 dni pred iztekom
roka za oddajo ponudbe.

Merila za dodelitev naročila, teža in na-
čin uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena – 35%,
– reference ponudnika – 30%,
– trajanje izvajanja del – 20%,
– plačilni pogoji – 10%,
– druge ugodnosti – 5%.
Vsako merilo bo na podlagi ocene na-

ročnika ocenjeno z oceno od 0 do 10. Oce-
ne se lahko tudi ponovijo, če so posamezni
elementi med seboj enakovredni. Kot konč-
na ocena velja zmnožek uteži z ocenami ter
seštevek vseh zmnožkov posameznega po-
nudnika.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ostale informacije o naročilu so zajete
v razpisni dokumentaciji.

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

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: javno naročilo je s tem javnim razpisom
objavljeno prvič.

JP Snaga, d.o.o., Maribor

Št. 110-1/99 Ob-4692
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Kraj izvedbe: AC Slivnica – Pesnica.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: AC Sliv-
nica – Pesnica, pododsek HC “B etapa
od km 7+800 do km 10+200; gradnja
trase hitre ceste, premostitvenih objek-
tov in komunalno – energetske infra-
strukture“.

Ocenjena vrednost celote je
2.000,000.000 SIT.

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

c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

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

b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
po uvedbi izvajalca v delo. Rok dokončanja
del je 1. 10. 2001.

7. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič,
dipl. inž., tel. 178-83-31, faks 178-83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo od 4. 6. 1999 do 21. 6.
1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 100.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
8. 7. 1999 do 8. ure.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za AC Slivnica – Pesnica, pododsek HC “B
etapa od km 7+800 do km 10+200; grad-
nja trase hitre ceste, premostitvenih objek-
tov in komunalno – energetske infrastruktu-
re”. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 7. 1999
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 60,000.000 SIT in
veljavnostjo 121 dni od datuma odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v pogodbi kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje 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
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zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

14.
15. Merilo za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Met-
ka Pavčič, dipl. inž. – Družba za državne
ceste d.o.o., Maribor, tel. 062/224-559,
faks 062/224-549.

17., 18.
Družba za avtoceste v

Republiki Sloveniji

Ob-4731
1. Naročnik, poštni naslov, št. telefaksa:

Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230, Po-
stojna, faks 067/280-780.

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

3. Kraj izvedbe del: območje občine Po-
stojna.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vzdr-
ževanje gozdnih cest na območju ob-
čine Postojna, ocenjena vrednost
13,100.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: začetek 1. 7.
1999, zaključek 20. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Postojna, Ljubljanska 4, soba št. 7-8,
6230 Postojna, kont. oseba Fon Ivan, tel.
067/280-784, v uradnih urah Trebec Adolf,
Zavod za gozdove Slovenije, OE Postojna,
Vojkova 9, tel. 067/27-00-611.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek): razpisna
dokumentacija je brezplačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 6. 1999, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Postojna, tajniš-
tvo,Ljubljanska 4, 6230 Postojna, v zape-
čateni kuverti s pripisom “Ne odpiraj - po-
nudba, Vzdrževanje gozdnih cest”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 7. 1999, ob 12. uri, Postojna, Trg padlih
borcev 5, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti garancijo za re-
snost ponudbe v višini 10% od cenjene
vrednosti naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja z roki je določen v pogod-
bi kot obvezni sestavini razpisne dokumen-
tacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in

tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo za priznanje spo-
sobnosti predložiti k ponudbi dokumenta-
cijo in dokazila, zahtevana z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od dneva
objave tega razpisa.

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

– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena pri čemer najnižja

cena še ne predstavlja najugodnejše po-
nudbe,

– način plačil in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju podobnih del,
– usposobljenost in sposobnost ponud-

nika,
– rok izvedbe,
– opcija ponudbe,
– možnost in pogoji kreditiranja,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridržuje pravico spremem-
be obsega del v okviru pridobljenih sred-
stev za vzdrževanje gozdnih cest, kar pa ne
daje ponudniku pravice do eventuelne od-
škodnine.

17., 18.
Občina Postojna

Št. 400-02-21/99 Ob-4738
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
Ljubljana, Vojkova 1b, telefaks
061/178-40-52.

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

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

nih del in ocenjena vrednost del: sanacija
visokovodnega nasipa Mure – odsek Do-
kleževje od km 0+953 do km 1+886.

Ocenjena vrednost 40,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop: predvi-
dena oddaja del v celoti.

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

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
12 mesecev po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava za varstvo narave, Izpostava
Murska Sobota, Grajska 1, tel.
069/21-440.

(b) Datum, do kdaj bo možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 7. 1999, vsak
delavnik med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT na žiro
račun številka 50100-630-10014, sklic na
številko 18 25210-7141990-219299.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP,Uprava RS za varstvo

narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vlo-
žišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 7. 1999 ob 14. uri, na naslovu Uprava
RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Voj-
kova 1b, IV. nadstropje, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
2,000.000 SIT (v višini 5% od orientacijske
vrednosti gradbenih del), z veljavnostjo 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:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in se zavezuje po-
ravnati plačila v skladu z navodili o izvrševa-
nju proračuna RS in pogodbo. Cena je fik-
sna, avansi niso možni.

12. 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 podizvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev in finančno poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– da je pravna oseba, registrirana v RS,
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran,

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,

– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteeklih 6 mesecih od datuma se-
stavitve obrazca ali potrdilo poslovne ban-
ke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni,

– da proti njemu ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije,

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,

– da ima plačane vse davke in pri-
spevke,

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem,

– da ima reference s področja vodno-
gospodarskih del

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 5. 7.1999
po 12. uri.

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

– ponudbena cena za razpisana dela –
60 točk,

– usposobljenost ponudnika – 30 točk,
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– trajanje razpisanih del –5 točk,
– druge ugodnosti ponudnika – 5 točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom

točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne druge strokovne informacije
o naročilu dobijo potencialni ponudniki na
naslovu naročnika, kontaktna oseba naroč-
nika, Jože Novak, 069/21-440.

17., 18.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02/99 Ob-4739
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo nara-
ve, Ljubljana, Vojkova 1b, telefaks
061/178-40-52.

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

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

nih del in ocenjena vrednost cele: sanacija
struge Vrtojbice v Rožni dolini od km
0+000 (državna meja) do km 0+290.

Ocenjena vrednost: 28,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop: predvi-
dena oddaja del v celoti.

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

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
šest mesecev po sklenitvi ponudbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava za varstvo narave, Izpostava
Nova Gorica, 5000 Nova Gorica, Cankarje-
va 62, tel. 065/23-140, faks 065/23-115.

(b) Datum, do kdaj bo možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 6. 1999, vsak
delavnik med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT na žiro
račun številka 50100-630-10014, sklic na
številko 18 25210-7141990-219299.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: 28. 6. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP,Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vlo-
žišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 6. 1999 ob 10. uri, na naslovu Uprava
RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Voj-
kova 1b, IV. nadstropje, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
1,400.000 SIT (v višini 5% od orientacijske
vrednosti gradbenih del), z veljavnostjo 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:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in se zavezuje po-

ravnati plačila v skladu z navodili o izvrševa-
nju proračuna RS in pogodbo. Cena je fik-
sna, avansi niso možni.

12. 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 podizvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev in finančno poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– da je pravna oseba, registrirana v RS,
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran,

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,

– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sesta-
vitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni,

– da proti njemu ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije,

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,

– da  ima  plačane  vse  davke  in  pris-
pevke,

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem,

– da ima reference s področja vodno-
gospodarskih del

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 28. 6. 1999
po 12. uri.

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

– ponudbena cena za razpisana dela –
60 točk,

– usposobljenost ponudnika – 30 točk,
– trajanje razpisanih del – 5 točk,
– druge ugodnosti ponudnika – 5 točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom

točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne druge strokovne informacije
o naročilu dobijo potencialni ponudniki na
naslovu naročnika, kontaktna oseba naroč-
nika, Zdenko Nusdorfer, 065/23-140.

17., 18.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02/99 Ob-4740
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo nara-
ve, Ljubljana, Vojkova 1b, telefaks
061/178-40-52.

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

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

nih del in ocenjena vrednost cele: ureditev
Kobile skozi Šentjernej od km 3,273 do
km 3,439.

Ocenjena vrednost: 18,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop: predvi-
dena oddaja del v celoti.

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

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe 5
mesecev po sklenitvi ponudbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava za varstvo narave, Izpostava
Dolenjska, Novo mesto, Novi trg 9, tel.
068/322-650.

(b) Datum, do kdaj bo možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 6. 1999, vsak
delavnik med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT na žiro
račun številka 50100-630-10014, sklic na
številko 18 25210-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP,Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vlo-
žišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 6. 1999 ob 11. uri, na naslovu Uprava
RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Voj-
kova 1b, IV. nadstropje, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
900.000 SIT (v višini 5% od orientacijske
vrednosti gradbenih del), z veljavnostjo 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:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in se zavezuje po-
ravnati plačila v skladu z navodili o izvrševa-
nju proračuna RS in pogodbo. Cena je fik-
sna, avansi niso možni.

12. 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 podizvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev in finančno poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– da je pravna oseba, registrirana v RS,
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke,
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– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran,

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,

– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sestavi-
tve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6 me-
secih ni bil blokiran več kot 3 dni,

– da proti njemu ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije,

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,

– da ima plačane vse davke in pri-
spevke,

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem,

– da ima reference s področja vodno-
gospodarskih del

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 28. 6. 1999
po 12. uri.

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

– ponudbena cena za razpisana dela –
60 točk,

– usposobljenost ponudnika – 30 točk,
– trajanje razpisanih del – 5 točk,
– druge ugodnosti ponudnika – 5 točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom

točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne druge strokovne informacije
o naročilu dobijo potencialni ponudniki na
naslovu naročnika, kontaktna oseba naroč-
nika, Novakovič Slobodan, 068/322-650.

17., 18.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Popravek
Ob-4741

V javnem razpisu za čiščenje šolskih pro-
storov, ca. 4900 m2, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999,
Ob-4450, št. 426/99 se ŽR v 9. (c) točki
pravilno glasi 50140-603-57322.

Šolski center Rudolf Maister Kamnik

Št. 34405-0004/99 Ob-4150
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, telefaks 068/44–540.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN) : javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: razpis se nanaša na izbiro
najugodnejšega izvajalca rednih vzdrže-
valnih del na gozdnih cestah: grederira-
nje - obnova gramoznega sloja, kompri-
miranje vozišča, ročno in strojno čišče-
nje cevnih propustov in cestnega telesa,
sanacija in izgradnja cevnih propustov,
sanacija podpornih sten ....

Ocenjena vrednost naročila je:
12,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe del: dela se bodo izvajala
na javnih poteh in gozdnih cestah v Občini
Trebnje.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97).

(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 samo za del
storitev: ponudniki lahko dajo ponudbo za
storitev kot celoto, samo za del storitve po-
nudba ni možna.

7. (a) Navedba, kjer je potrebno, spre-
jemljivost ali nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
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, kontakt-
na oseba Tone Kastelic.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 23. 6. 1999 do
15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumenta-
cije je potrebno predložiti potrdilo o vplačilu
v višini 10.000 SIT na žiro račun št.
52120-630-40206.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do 24. 6.
1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje, tel. 068/44-040, telefaks
068/44-540, soba št. 16.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – vzdrževanje
gozdnih cest 99. Ne odpiraj“ in številko obja-
ve v Uradnem listu RS ter oznako ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 24. 6. 1999
ob 12. uri, na naslovu: Občina Trebnje, Go-
liev trg 5, 8210 Trebnje, v sejni sobi.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki so dolžni naročniku za
resnost ponudbe predložiti bančno garancijo
v višini 10% razpisane vrednosti.

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

v drugih dokumentih: glavni pogoji glede fi-
nanciranja in plačila so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana
dela oddal enemu izvajalcu.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnikov storitev in finančno – poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik: vsebina listin, ki jih mora pred-
ložiti ponudnik za dokazovanje pogojev, je
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do konca roka za oddajo
ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila : 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,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

(popusti, krediti).
18. Druge informacije o naročilu: najnižja

ponudbena cena še ne predstavlja najugod-
nejše ponudbe. Naročnik si pridržuje pravi-
co določiti eventuelno manjši ali večji obseg
del od razpisanega z ozirom na razpoložljiva
finančna sredstva ali odstopiti od podpisa
pogodbe. V nobenem primeru ponudniki ni-
majo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova.

19. Datum predhodne obravnave name-
re o naročilu, če je bila objavljena: ni bila
objavljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo: ga ni bilo.

Občina Trebnje

Št. 462-02/36-99/0431-001 Ob-4496
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Carinska uprava Republike Slovenije,
Šmartinska 130, 1523 Ljubljana,
061/140-10-55.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: predmet javnega naročila je
izvedba tekočega vzdrževanja na objek-
tih carinske službe. Ocenjena vrednost jav-
nega naročila znaša 41,200.000 SIT.

Orientacijska vrednost izvedbe tekočega
vzdrževanja na objektih carinske službe na
lokaciji carinarnice Celje znaša 1,500.000
SIT.

Orientacijska vrednost izvedbe tekočega
vzdrževanja na objektih carinske službe na
lokaciji carinarnice Dravograd znaša
3,500.000 SIT.

Orientacijska vrednost izvedbe tekočega
vzdrževanja na objektih carinske službe na
lokaciji carinarnice Jesenice znaša
3,000.000 SIT.

Orientacijska vrednost izvedbe tekočega
vzdrževanja na objektih carinske službe na
lokaciji carinarnice Koper znaša 3,500.000
SIT.

Orientacijska vrednost izvedbe tekoče-
ga vzdrževanja na objektih carinske službe
na lokaciji carinarnice Ljubljana znaša
7,500.000 SIT.
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Orientacijska vrednost izvedbe tekoče-
ga vzdrževanja na objektih carinske službe
na lokaciji carinarnice Maribor znaša
4,500.000 SIT.

Orientacijska vrednost izvedbe tekoče-
ga vzdrževanja na objektih carinske službe
na lokaciji carinarnice Murska Sobota zna-
ša 2,000.000 SIT.

Orientacijska vrednost izvedbe tekoče-
ga vzdrževanja na objektih carinske službe
na lokaciji carinarnice Nova Gorica znaša
4,000.000 SIT.

Orientacijska vrednost izvedbe tekoče-
ga vzdrževanja na objektih carinske službe
na lokaciji carinarnice Sežana znaša
5,000.000 SIT.

Orientacijska vrednost izvedbe tekoče-
ga vzdrževanja na objektih carinske službe
na meji z Republiko Hrvaško znaša
6,700.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: tekoče vzdrževanje na
objektih carinske službe se bo izvajalo v
skladu s specifikacijo naročnika na lokaciji
carinarnice Celje, Dravograd, Jesenice,
Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobo-
ta, Nova Gorica, Sežana in na meji z Re-
publiko Hrvaško.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 87/97, 34/98 in 91/98) in zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
kot v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudba se lahko nana-
ša na celotni predmet javnega razpisa, tj.
izvedba tekočega vzdrževanja na objektih
carinske službe na vseh razpisanih lokaci-
jah ali le del, tj. izvedba tekočega vzdrže-
vanja na objektih carinske službe na posa-
meznih razpisanih lokacijah.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: od 1. 8. 1999 do
31. 10. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Eri-
ka Anderlič in Karmen Račič, Carinska
uprava Republike Slovenije, Šmartinska
130, 1523 Ljubljana, 7. nadstropje, vlo-
žišče, soba št. 709, tel. 061/140-10-44,
int. 21-78.

Ime in naslov osebe, od katere se lahko
zahtevajo dodatne informacije: Dušan Lu-
žar, Carinska uprava Republike Slovenije,
Šmartinska 130, 1523 Ljubljana, 2. nad-
stropje, tel. 061/140-10-44, int. 23-77 in
041/618-015.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 7. 1999.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-

trebno predložiti ponudbo: 5. 7. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Carinska uprava Re-

publike  Slovenije,  Šmartinska  130,  1523
Ljubljana,  7.  nadstropje,  vložišče,  soba
št. 709.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 7. 1999 ob 10. uri na Carinski
upravi Republike Slovenije, Šmartinska
130, 1523 Ljubljana, 11. nadstropje, sej-
na soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe,  če  so  v  tem  postopku  zahte-
vana:

12.1. bančna garancija v višini 10% od
vrednosti javnega razpisa oziroma dela jav-
nega razpisa, izplačljivo na prvi poziv z ve-
ljavnostjo 30 dni od izdaje sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika, kot garancijo
za resnost ponudbe,

12.2. izjava ponudnikove poslovne ban-
ke, da bo izdala po nalogu ponudnika ga-
rancijo v višini 10% pogodbene vrednost,
izplačljivo na prvi poziv, brez ugovora, kot
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti in odpravo napak, z veljavnostjo 6
mesecev po opravljeni dobavi.

13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: kot v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 3. 9. 1999.

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

– usposobljenost in sposobnost ponud-
nika,

– oddaljenost ponudnika od razpisanih
lokacij naročnika,

– garancijska doba na opravljeno sto-
ritev,

– cena.
Merila so glede na pomen v postopku

ocenjevanja ponudb navedena po padajo-
čem vrstnem redu.

Merilo pod 1. alineo je izločitveni krite-
rij, kolikor naročnik ugotovi neusposoblje-
nost in nesposobnost ponudnika. Uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnika se bo-
sta ugotavljali na podlagi dokumentacije, ki
je sestavni del razpisne dokumentacij.

18., 19., 20.
Carinska uprava Republike Slovenije

Ministrstvo za finance

Št. 512/1708-458 Ob-4497
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: 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
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: obnova obratovalne
zapornice na HE Mariborski otok.

Ocenjena vrednost naročila znaša
58,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Dravske elektrarne Ma-
ribor, HE Mariborski otok.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: dela se oddajo v celoti.
Delne ponudbe niso možne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: predvideni pričetek
del je 1. avgust 1999, predvideno trajanje
del je 7 mesecev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, Obrežna 170,
Maribor, soba št. 005.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 7. 6. 1999 do
11. 6. 1999 od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na žiro račun
51800-601-28970.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 5. 7. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Dravske elektrarne Ma-
ribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000 Mari-
bor, vložišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 7. 1999 ob 11. uri, Dravske elek-
trarne Maribor, Obrežna 170, Maribor.

12. Znesek,  vrsta  in  trajanje  veljavno-
sti sprejemljivih finančnih zavarovanj resno-
sti ponudbe, če so v tem postopku zahte-
vana: bančna garancija za resnost ponud-
be, 10% ponudbene vrednosti, veljavnost
90 dni.

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo pogodbo
sklenil z izbranim ponudnikom.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik bo moral predložiti doku-
mente v skladu z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 5. 7. 1999.

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

– cena – 40%,
– reference (pri naročniku) – 25%,
– reference (pri ostalih) – 15%,
– kontrola kakovosti – 10%,
– garancija – 5%,
– opremljenost za izvajanje del – 5%.
Merila so podrobno prikazana v razpi-

sni dokumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
18. Druge informacije o naročilu: po-

daja jih kontaktna oseba naročnika Igor
Štandeker, tel. 062/30-05-612, od 9. 6.
1999 do 15. 6. 1999 med 7. in 9. uro.

Ogled objekta je možen dne 15. 6.
1999 ob 10. uri na HE Mariborski otok.

19., 20.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Ob-4499
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Bled, C. svobode 13,
4260 Bled.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje gozdnih
cest v zasebnih, moratorijskih in držav-
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nih gozdovih na območju Občine Bled
v letu 1999.

Orientacijska vrednost naročila:
A) za zasebne in moratorijske gozdove

8 mio SIT,
B) za državne gozdove 13 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Bled.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.

(c) Navodilo,  če  morajo  pravne  ose-
be  navesti  imena  in  strokovne  kvalifika-
cije osebja odgovornega za izvedbo stori-
tve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudbe ni možno deliti
na posamezne storitve.

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: začetek del je pred-
viden po podpisu pogodbe, rok za dokon-
čanje del je 30. 11. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Bled, C. svobode 13, Bled ali tajniš-
tvo Zavoda za gozdove Slovenije – OE
Bled, Ljubljanska c. 19, Bled.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva, ki je
rok za oddajo ponudb.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR,
Zavoda za gozdove Slovenije, št.
50106-603-54908.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: dvajseti dan po ob-
javi v Uradnem listu RS (dan izida Uradne-
ga lista RS se ne šteje) do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Bled, C. svo-
bode 13, 4260 Bled, v tajništvo.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dvajseti dan po objavi v Uradnem
listu RS (dan izida Uradnega lista se ne
šteje), ob 13. uri v sejni sobi Občine Bled,
C. svobode 13, Bled.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: veljavnost ponudbe mora biti do 30. 7.
1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: ni zahtev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahtev.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: po razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do roka za
odpiranje ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence – 10%, skupna vrednost razpisanih

del – 60%, ustreznost delovnih sredstev –
10%, rok plačila – 5%, fiksnost cen – 10%,
posebne ugodnosti – 5%.

18. Druge informacije o naročilu: do-
datne informacije na Zavodu za gozdove
Slovenije – OE Bled, Ljubljanska cesta 19,
Bled.

19., 20.
Občina Bled in

Zavod za gozdove Slovenije
OE Bled

Št. 03/03/99 Ob-4500
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Žalec, Ul. Savinjske čete
5, 3310 Žalec, tel. 063/715-313, faks
063/716-311.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
učencev v osnovne šole na območju
Občine Žalec za šolsko leto
1999/2000.

4. Kraj izvedbe: Občina Žalec.
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 ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponud-
nik izpolnjuje vse zahteve razpisne doku-
mentacije in je registriran za opravljanje
zahtevanih storitev.

(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).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz
razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki lahko oddajo
ponudbo za vsako relacijo posebej, sklop
relacij ali za vse relacije. Ponudbena cena
mora biti razvidna za vsako relacijo po-
sebej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
ponudi samo varianto po razpisni dokumen-
taciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi le raz-
pisane variante.

8. Trajanje  naročila  ali  datum  pričetka
in dokončanja storitve: šolsko leto
1999/2000, pričetek 1. 9. 1999, zaklju-
ček 30. 6. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Žalec, Oddelek za gospodarske in ne-
gospodarske dejavnosti, Ul. Savinjske če-
te 5, 3310 Žalec, kontaktna oseba Milka
Štrukelj (ob dvigu predložiti dokazilo o pla-
čilu za razpisno dokumentacijo).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati do 18. 6.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-

cije je 8.000 SIT na ŽR občine, št.
50750-630-10238, z namenom nakazila:
javni razpis – prevozi.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 23. 6. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Žalec, Ul. Sa-
vinjske čete 5, Oddelek za gospodarske in
negospodarske dejavnosti, 3310 Žalec,
soba št. 52.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – ponud-
ba za šolske prevoze” in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 6. 1999 ob 11. uri v sejni sobi
Občine Žalec.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% ocenjene vrednosti naročila in
mora biti v veljavi 60 dni po izteku od razpi-
snega roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: cene šolskih
prevozov so v celem šolskem letu fiksne in
vključujejo davek na dodano vrednost.
Obračun šolskih prevozov se opravlja po
principu dejansko opravljenih prevozov.
Račun se izstavi zadnji dan v mesecu za
tekoči mesec. Rok plačila je 30 dni po
potrditvi računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

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: opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 23. 6. 1999
po 10. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po-
nudbena cena (60%), reference ponudni-
ka (30%), druge ugodnosti (10%).

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki bodo o izidu razpisa obveščeni naj-
kasneje v roku 15 dni od odpiranja po-
nudb.

19., 20.
Občina Žalec

Št. 282/99 Ob-4498
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Servis za protokolarne storitve,
Predoslje 39, 4000 Kranj, 064/22-15-51.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje, izboljša-
ve, razširitev in usklajevanje z zako-
nodajo obstoječe programske opreme
ter tekoče vzdrževanje računalniške
opreme.

Ocenjena vrednost 3,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Predoslje 39, Kranj.
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5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih.

(c) Navodilo,  če  morajo  pravne  osebe
navesti  imena  in  strokovne  kvalifikacije
osebja  odgovornega  za  izvedbo  stori-
tve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudbe ni možno deliti
na posamezne storitve.

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: začetek po podpi-
su pogodbe, rok za dokončanje 30. 12.
1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Servis za protokolarne storitve, Predoslje
39, 4000 Kranj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva, ki je
rok za oddajo ponudb, ob predložitvi doka-
zila o vplačilu 2.000 SIT in pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 2.000
SIT na Servis za protokolarne storitve, ŽR
št. 51500-637-53797, dav.št. 17484421.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: deseti dan po tej
objavi do 12. ure (dan izdaje Uradnega
lista RS se ne šteje).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Servis za protokolarne
storitve, Predoslje 39, 4000 Kranj.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: deseti dan po tej objavi (dan izida
Uradnega lista RS se ne šteje) ob 12.30 v
sejni sobi Serafina hotela Kokra, Predoslje
39, 4000 Kranj.

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 do-
ločila v drugih dokumentih: ni zahtev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahtev.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: po razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do roka za
odpiranje ponudb.

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

– skladnost in kompletnost ponudbe s
predmetom razpisa,

– bližina ponudnika in odzivni čas,
– finančna, tehnična in poslovna spo-

sobnost,
– reference,
– kvaliteta in cena.

Naročnik ni dolžan skleniti ponudbe z
najcenejšim ponudnikom.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki lahko dobijo informacije v zvezi z
naročilom v hotelu Kokra, Predoslje 39,
tel. 064/221-133, kontaktna oseba Jože
Poljak.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: to je prva
objava.

20.
Vlada Republike Slovenije

Servis za protokolarne storitve

Ob-4511
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Kulturni center – Delavski dom,
Cesta 9. avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi,
faks 0601/64-171.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zamenjava in dopolni-
tev scenske razsvetljave z montažo (oce-
njena vrednost investicije znaša 13 mio SIT).

4. Kraj izvedbe: Zagorje ob Savi.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudba v kompletu.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: dobava in montaža
opreme mora biti končana do 15. 9. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kul-
turni center – Delavski dom, Cesta 9. av-
gusta 1, 1410 Zagorje ob Savi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR
52720-603-40846.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudniki morajo
predložiti svoje ponudbe do 21. 6. 1999
do 10. ure, z oznako “za razpis”.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Kulturni center – De-
lavski dom, Cesta 9. avgusta 1, 1410 Za-
gorje ob Savi.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 6. 1999 ob 12. uri, v zeleni
garderobi Kulturnega centra – Delavski
dom Zagorje ob Savi (desni stranski vhod,
I. nadstropje).

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudnik mora predložiti bančno ga-
rancijo v višini 10% od razpisane vrednosti
naročila. Bančna garancija za resnost po-
nudbe mora veljati do vključno datuma ve-
ljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Občine Zagorje ob Savi. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko
podizvajalce.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: so
registrirane za opravljanje tovrstne dejav-
nosti.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 21. 6.
1999.

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

a) celovitost ponudbe,
b) reference,
c) garancijski rok,
d) zagotavljanje nadomestnih delov in

servis,
e) cena.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
18.
19. Datum predhodne objave namere

o naročilu, če je bila objavljena: predhod-
ne objave o naročilu ni bilo.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: to je prva objava.

Kulturni center – Delavski dom, p.o.,
Zagorje ob Savi

Ob-4549
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106,
tel. 189-73-00, faks 189-73-47.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

– izvajanje tekoče dezinsekcije žita-
ric v pretoku (zaščita žitaric najmanj
6 mesecev),

– izvajanje plinske dezinsekcije (fu-
migacija) žitaric in paletiranega blaga
v skladiščih,

– izvajanje plinske dezinsekcije (fu-
migacija) praznih skladiščnih prosto-
rov,

– izvajanje kombinirane dezinsekci-
je skladiščnih prostorov (obdelava po-
vršin s tekočo dezinsekcijo in z vročim
dimljenjem),

– izvedba deratizacije v skladiščih.
Ocenjena vrednost storitev: 25 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: skladišča v Republiki

Sloveniji.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: storitve ponudnika morajo biti
opravljene v skladu z veljavnimi predpisi v
Republiki Sloveniji, ki opredeljujejo način
izvedbe storitev zaščite blaga in skladišč,
naštetih v objavi.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudbe ni možno deliti
na posamezne storitve.

7. (a), (b)
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8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: 12 mesecev od
podpisa pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod Republike Slovenije za blagovne re-
zerve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII – taj-
ništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 6. 1999
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za znesek 20.000 SIT, kate-
rega vplačajo interesenti virmansko na ra-
čun št. 50401-603-402300.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 5. 7. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII – tajništvo.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – zaščita
blaga – Ne odpiraj” in številko objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS.

Na hrbtni strani mora biti točen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 6. 7.
1999 ob 11. uri, na naslovu – Poslovna
stavba, Dunajska 106 – I. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri jav-
nega razpisa do 16. 7. 1999.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 20. 8.
1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane  preference  za  domače  ponud-
nike.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba Janez Bučar, Zavod Republi-
ke Slovenije za blagovne rezerve, Dunaj-
ska 106, tel. 061/189-73-46.

19., 20.
Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve

Ob-4550
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd, tel. 0602/83-011, faks
0602/83-284, soba št. 26.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: gradbena dela, vred-
nost 65 mio SIT.

4. Kraj izvedbe: Dravograd.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: registracija za izvajalca za raz-
pisana dela.

(b), (c)

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudba je lahko le
celovita.

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

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: začetek 30. 6.
1999, zaključek 15. 9. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Dravograd, prevzemnica Lidija Pož-
gan, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, tel.
0602/83-011, faks 0602/83-284.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 7. do 14. 6. 1999.

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudniki morajo
ponudbe oddati v zapečatenih kuvertah na
zgornji naslov do 21. 6. 1999 do 10. ure.

(b)
11. Datum, čas in kraj odpiranja po-

nudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 6.
1999 ob 12. uri, na naslovu, navedenem
pod 5. točko.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: akceptni nalog v 5% vrednosti ponuje-
nih del.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: po zakonu o
izvajanju proračuna.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: zahtevana je sposobnost izvedbe sto-
ritev z zamikom plačila, lastna tehnična in
kadrovska opremljenost za gradnjo tovrst-
nih objektov in registracija za opravljanje
tovrstnih del. Natančna vsebina te zahteve
je navedena v razpisni dokumentaciji pod
5. točko tega razpisa.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
ne morejo odstopiti od ponudbe po 21. 6.
1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): zahte-
vana je sposobnost izvedbe storitev z za-
mikom plačila, lastna tehnična in kadrov-
ska opremljenost za gradnjo tovrstnih ob-
jektov in registracija za opravljanje tovrst-
nih del. Natančna vsebina te zahteve je
navedena v razpisni dokumentaciji pod
5. točko tega razpisa.

18. Druge informacije o naročilu: do-
datne informacije se dobijo na naslovu pod
5. točko.

19. Datum predhodne objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: to je prva
objava.

20.
Občina Dravograd

Št. 031-01/99 Ob-4551
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7,

2370 Dravograd, tel. 0602/83-011, faks
0602/83-284.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje šolskih pre-
vozov pri OŠ Neznanih talcev Dravo-
grad in OŠ Šentjanž pri Dravogradu.

Ocenjena vrednost celotnega naročila:
največ 24,000.000 SIT skupno oziroma
cena, fiksna celo šolsko leto.

Podrobnejši opis storitev (po relacijah)
se nahaja v razpisni dokumentaciji.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Dra-
vograd.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: licenca izvajalca za izvajanje
prevozov.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja  odgovornega  za  izvedbo  stori-
tve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudbo je možno deliti
po relacijah.

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: 1. 9. 1999 do
30. 6. 2000 oziroma z možnostjo podalj-
šanja do 30. 6. 2004.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Dravograd, Urad župana – sprejemna
pisarna, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.

(b) Datum, do 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 potreb-
no predložiti ponudbo: 21. 6. 1999 do 8.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Dravograd,
Urad župana, Trg 4. julija 7, 2370 Dravo-
grad, v zapečatenih kuvertah s pripisom
“Javni razpis za šolske prevoze”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 6.
1999 ob 8. uri, na sedežu Občine Dravo-
grad.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% vrednosti ponudbe; veljavnost,
kot predvideva navodilo o vrstah finančnih
zavarovanj (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.
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16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
ne morejo odstopiti od ponudbe po 8. uri,
dne 22. 6. 1999.

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

– popolnost ponudbe – popolna ponud-
ba 30 točk;

– opravljanje prevozov z vozili zahteva-
ne velikosti 25 točk (v nasprotnem primeru
0 točk);

– fiksnost cen – 20 točk;
– ponudbena cena za kilometer nižja ali

enaka naročilu – 10 točk;
– reference s področja razpisanih del –

5 točk.
18. Druge informacije o naročilu: jih ni.
19., 20.

Občina Dravograd

Št. 351-6/99-07 Ob-4552
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Radlje ob Dravi, Mari-
borska 7, 2360 Radlje ob Dravi, tel.
0602/71-401, faks 0602/71-211.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: gradbena in obrtniška
dela ter instalacije.

Orientacijska vrednost: 28,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Remšnik.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: registracija za izvajalca za raz-
pisana dela.

(b), (c)
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: začetek 12. 7.
1999, zaključek 30. 8. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Radlje ob Dravi, prevzemnik Milan Šar-
man, Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi,
tel. 0602/71-401, faks 0602/71-211.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 18. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, način plačila:
virman, na račun št. 51860-630-25664.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 28. 6. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki morajo po-
nudbe oddati v zapečatenih kuvertah na
zgornji naslov.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 28. 6.
1999 ob 10. uri, na naslovu, navedenem
pod 1. točko.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: aceptni nalog v 5% vrednosti ponujenih
del.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-

ločila v drugih dokumentih: po zakonu o
izvajanju proračuna.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: zahtevana je sposobnost izvedbe sto-
ritev z zamikom plačila, lastna tehnična in
kadrovska opremljenost za gradnjo tovrst-
nih objektov in registracija za opravljanje
tovrstnih del. Natančna vsebina te zahteve
je navedena v razpisni dokumentaciji pod
5. točko tega razpisa.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
ne morejo odstopiti od ponudbe po 30. 6.
1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, plačilni pogoji in izvedbeni rok.

18. Druge informacije o naročilu: do-
datne informacije se dobijo na naslovu pod
9. točko.

19. Datum predhodne objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: to je prva
objava.

20.
Občina Radlje ob Dravi

Št. 102/99 Ob-4553
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestni muzej Ljubljana, Gosposka
15, Ljubljana, faks 061/222-946, tel.
222-930.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije prenove matične stavbe
Mestnega muzeja Ljubljana (idejni pro-
jekt, PGD in PZI). Ocenjena vrednost del
je 35,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Gosposka 15, Ljub-
ljana.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov.

(c) Navodilo,  če  morajo  pravne  ose-
be  navesti  imena  in  strokovne  kvalifika-
cije osebja odgovornega za izvedbo stori-
tve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudbe ni možno deliti
na posamezne storitve.

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

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: upoštevane bodo le ponudbe,
ki temeljijo na idejni zasnovi “Zavoj”, raz-
vidni iz razpisne dokumentacije.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: predvideni pričetek
del je september 1999 in dokončanje del
september 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15,

Ljubljana, kontaktna oseba je Irena Vesel-
ko, univ. dipl. ekon., tel. 222-930 ali
126-35-67, vsak delovni dan med 9. in
11. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o nakazilu
5.000 SIT na ŽR št. 50100-603-40477,
sklic na številko 5001, Mestni muzej Ljub-
ljana.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do ponedeljka,
5. 7. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Mestni muzej Ljublja-
na, Gosposka 15, 1000 Ljubljana. Ponud-
ba mora biti predložena v zapečateni ku-
verti z oznako “Ponudba projektna doku-
mentacija JR 1/99 – Ne odpiraj”. Na hrbt-
ni strani kuverte mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v pone-
deljek, 5. 7. 1999 ob 10.50 na upravi mu-
zeja, Gosposka 15, Ljubljana, pritličje.

12. Znesek,  vrsta  in  trajanje  veljavno-
sti  sprejemljivih  finančnih  zavarovanj  re-
snosti  ponudbe,  če  so  v  tem  postopku
zahtevana: naročnik zahteva bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 5% vred-
nosti ponudbe, veljavno do izteka opcije
ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: določeno v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahtev.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: določeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 60 dni od
dneva, ko poteče rok za oddajo ponudb.

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

– ponudbena cena – 50%,
– reference – 50%.
18. Druge informacije o naročilu: za vse

zainteresirane bo organiziran skupinski og-
led dne 18. 6. 1999 ob 11. uri. Dodatne
informacije (razen splošnih) morajo ponud-
niki zahtevati v pisni obliki.

19., 20.
Mestni muzej Ljubljana

Ob-4554
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Termoelektrarna Trbovlje, Ob že-
leznici 27, 1420 Trbovlje, faks
0601/26-090.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: priprava investicijske
in projektne dokumentacije za revitali-
zacijo in ekološko sanacijo Termoelek-
trarne Trbovlje (projekt TET-RS); kot lo-
čeni izdelki:
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a) predinvesticijska zasnova – tehno-
loška revitalizacija in ekološka sanacija,

b) program tehnološke sanacije,
c) idejni projekt – čiščenje dimnih pli-

nov,
d) idejni projekt – odlagališče produk-

tov čiščenja dimnih plinov in gorenja pre-
moga,

e) investicijski program – tehnološka re-
vitalizacija in ekološka sanacija.

Ocenjena vrednost vseh izdelkov:
48,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Trbovlje, plato obstoje-
če TET 2 in predvideno odlagališče pro-
duktov.

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 je pogojena
z registracijo in priznano usposobljenostjo
ponudnika za projektivno podjetje.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: inve-
sticijska dokumentacija mora biti izdelana:

– v skladu z uredbo o enotni metodolo-
giji za izdelavo programov za javna naročila
investicijskega značaja (Ur. l. RS, št.
82/98),

– v skladu z uredbo o pripravi projektne
dokumentacije (idejni projekt),

– izpolnjevati zahteve iz razpisne doku-
mentacije (RD).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik
mora navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja,  odgovornega  za  izvedbo  posa-
mečnih  oziroma  ločenih  izdelkov.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudnik lahko ponudi
izdelavo posameznega ločenega izdelka ali
kompletno.

Naročnik si pridržuje pravico oddaje del
po navedenih posamičnih izdelkih ali pa
skupaj.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve:

1. predinvesticijska zasnova – teh-
nološka revitalizacija in ekološka sanacija
– 2 meseca po sklenitvi pogodbe,

2. program tehnološke sanacije – do
30. septembra 1999,

3. idejni projekt – čiščenje dimnih
plinov – do 30. septembra 1999,

4. idejni projekt – odlagališče – do
30. septembra 1999,

5. investicijski program – tehnološka
revitalizacija in ekološka sanacija – 3 me-
sece po sprejemu sklepa o izdelavi investi-
cijskega programa.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija (RD) se lahko zahte-
va na naslovu: Termoelektrarna Trbovlje,
Ob železnici 27, 1420 Trbovlje, kontaktna
oseba Stanka Živoder, faks/tel./e-mail:
0601/26-090, 0601/22-407, stanka.zi-
voder@tet.si.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacija je

na voljo vsak dan od 8. do 12. ure, do
5. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 100.000 SIT po-
nudniki poravnajo na ŽR št.
52700-601-11513, kot pogoj za dvig raz-
pisne dokumentacije.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 5. 7. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Termoelektrarna Tr-
bovlje, Ob železnici 27, Trbovlje, razvoj-
no-invest. sektor – tajništvo – IV. nadstrop-
je, soba št. 1.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje bo dne 5. 7. 1999
ob 11. uri, na naslovu: Termoelektrarna
Trbovlje, Ob železnici 27, sejna soba, II.
nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% ponudbene cene, z veljavnostjo
90 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo se fi-
nancira v skladu s pogoji, navedenimi v
razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik nastopa kot
posamezni izvajalec ali v skupnem nastopu
z opredelitvijo delitve storitev in pooblasti-
lom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– kopija izpiska iz sodnega registra,
– dokazila za opravljanje dejavnosti,
– kadrovska sestava za izvedbo naroči-

la z označbo odgovornih vodij izdelave do-
kumentacije,

– drugi pogoji iz RD.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: po pričetku
odpiranja ponudb ponudniki ne smejo več
odstopiti od ponudbe.

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

– ponudbena cena,
– kompletnost ponudbe oziroma po-

nudbeni obseg,
– tehnične izkušnje iz realizacije podob-

nih projektov,
– reference odgovornih izdelovalcev,
– izdelavni rok,
– dodatne ugodnosti ponudnika,
– ugotovljena usposobljenost in spo-

sobnost ponudnika.
Način uporabe meril je naveden v RD.
18. Druge informacije o naročilu: po-

nudniki lahko dobijo dodatne informacije
na pisno zahtevo na naslovu: Termoelek-
trarna Trbovlje, Ob železnici 27, do pred-
ložitve ponudbe. Kontaktna oseba: Branko
Lukšič, univ. dipl. ekon.

19., 20.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,

Trbovlje

Št. 78/II-1/98 Ob-4555
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj,
Potrčeva 19a, 2250 Ptuj, 062/779-069.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

I. čiščenje zdravstvenih prostorov,
II. pranje in vzdrževanje tekstilne

konfekcije.
Ocenjena vrednost: 60,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: na lokacijah, kjer

Zdravstveni dom Ptuj opravlja svojo dejav-
nost (razvidno iz razpisne dokumentacije).

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudnik se lahko po-
teguje za celotno razpisano storitev ene ali
obeh skupin:

I. čiščenje zdravstvenih prostorov,
II. pranje in vzdrževanje tekstilne kon-

fekcije.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik variant-
ne ponudbe ne bo upošteval.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: 24 mesecev, pred-
vidoma od avgusta 1999 do julija 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
ni zavod Zdravstveni dom Ptuj, tajništvo,
Potrčeva 19a, 2250 Ptuj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 7. 1999 do
10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT plača ponudnik
z virmanom na žiro račun št.
52400-603-31322, pri APP Ptuj, s pripi-
som “Javni razpis”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 6. 7. 1999 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Javni zavod Zdravstve-
ni dom Ptuj, tajništvo, Potrčeva 19a, Ptuj,
v zaprti kuverti s pripisom “Ne odpiraj –
ponudba”, z navedbo številke objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS ali števil-
ke Uradnega lista RS in predmeta javnega
naročila.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 7. 1999 ob 9. uri, na naslovu:
Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj, Potrče-
va 19a, Ptuj, v pisarni direktorja.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija v višini 1 milijon tolar-
jev za I. skupino storitev in za II. skupino v
višini 500.000 SIT, z veljavnostjo za obe
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: po razpisni do-
kumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
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ljeno javno naročilo: javno naročilo bo od-
dano samo enemu izvajalcu za posamezno
skupino storitev.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: razvidno iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
ne morejo umakniti ponudbe po roku, do-
ločenem za oddajo ponudb.

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

I. skupina: cena 80%, reference 10%,
certifikat kakovosti 10%,

II. skupina: cena 90%, reference 10%.
18., 19., 20.

Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj

Št. 93/99 Ob-4556
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Kmetijska zadruga “Dravsko po-
lje”, z.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 8,
2324 Lovrenc na Dravskem polju, tel. in
faks 062/790-010.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

– izvedba komasacije,
– elaborat obstoječega stanja zem-

ljišč na komasacijskem območju,
– elaborat vrednotenja zemljišč na

komasacijskem območju,
– idejna zasnova ureditve komasa-

cijskega območja,
– elaborat nove razdelitve zemljišč

na komasacijskem območju.
Ocenjena vrednost naročila je

60,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: k. o. Gorica, Stražgojn-

ca, Starošince, Šikole.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
razpisni dokumentaciji.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: začetek, dokonča-
nje, kakor sama izvedba komasacijskih del
je v odvisnosti od Republike Slovenije, Mi-
nistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano – javni razpis za zbiranje zahtevkov
za dodelitev nepovratnih sredstev iz na-
slova intervencij za celostno urejanje
podeželja in obnovo vasi za leto 1999.
Kolikor Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano vlogi ne bo ugodilo, se
dela v predmetu javnega naročila ne bodo
izvajala.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko dvignete na se-
dežu Kmetijske zadruge “Dravsko polje”,
z.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 8.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na razpolago do 15. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, z virmanskim

nalogom na žiro račun 51800-601-15507,
s pripisom “javni razpis za storitve”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevali bomo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
21. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Kmetijska zadruga
“Dravsko polje”, z.o.o., Lovrenc na Drav-
skem polju 8, 2324 Lovrenc na Dravskem
polju, prevzemnik tajništvo KZ. Zapečate-
ne kuverte morajo biti jasno označene z
napisom “Ponudba – Ne odpiraj”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 5. 7.
1999 ob 9. uri, v sejni sobi Občine Kidri-
čevo.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija v višini 10% od orien-
tacijske vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: plačilo po obra-
čunskih situacijah opravljenih del.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodbe in bančne
garancije.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– dokaz o registraciji podjetja ter plačil-
na sposobnost,

– referenca za podobna dela,
– cena,
– opcija ponudbe in plačilni pogoji,
– zavarovanje kvalitete del.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): dodat-
ni pogoji oziroma merila bodo zahtevani v
razpisni dokumentaciji.

18., 19., 20.
Kmetijska zadruga

“Dravsko polje”, z.o.o.
Lovrenc na Dravskem polju

Št. 64004-1/99 Ob-4557
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Laško, Mestna ulica 2,
3270 Laško.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
predšolskih (mala šola) in osnovnošol-
skih otrok v Občini Laško v šolskem
letu 1999/2000 in 2000/2001.

Ocenjena vrednost storitev: 115 mio
SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine
Laško.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto (za vsako navedeno relacijo
je potrebno navesti ceno, SIT/km in skup-
no ovrednoten znesek v dobi dveh let).

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: 1. 9. 1999 datum
pričetka opravljanja storitve, 30. 6. 2001
datum končanja opravljanja storitve.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Laško, Mestna ulica 2, Oddelek za
družbene dejavnosti.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dvig razpisne do-
kumentacije je možen do vključno pone-
deljka, 14. junija 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 15.000 SIT; plačilo po
položnici ali na blagajni Občine Laško, na
račun št. 50710-630-10131.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 5. julija 1999
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Urad župana, Občina
Laško, Mestna ulica 2.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. julija 1999 ob 12. uri, sejna soba
Občine Laško.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: akceptni nalog.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: plačila se bodo
vršila po izstavljenih mesečnih situacijah v
roku 60–90 dni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: zahteve so sestavni del razpisne do-
kumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 1. 9. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): meri-
la, teža in način uporabe bo opredeljen v
razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: do-
datne informacije se dobijo pri Pavli Lapor-
nik, Mestna ulica 2, 3270 Laško, tel.
731-122, med 10. in 12. uro, do 25. 6.
1999.

19., 20.
Občina Laško

Ob-4594
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Šolski center Velenje, Trg mlado-
sti 3, Velenje, faks 063/851-202.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje šolskih in po-
slovnih prostorov – orientacijska vrednost
33,600.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: šolske stavbe A, B in C
ter dijaški in študentski dom.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: ni.
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v
razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki se lahko po-
tegujejo za del storitev, vendar šolske stav-
be A, B in C ne morejo biti ločene.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost
variant.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: 1 leto, začetek 1. 9.
1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Šol-
ski center Velenje, Trg mladosti 3, Vele-
nje, kontaktna oseba Silva Štravs.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 6. 1999
do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, virmansko ali s
položnico na žiro račun naročnika, št.
52800-603-38568.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti do 28. 6. 1999 do 10. ure, v
enem izvodu v zapečateni ovojnici z jasno
oznako “Ne odpiraj – ponudba”, na sedež
naročnika osebno ali pa priporočeno s po-
vratnico po pošti.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Šolski center Velenje,
Trg mladosti 3, Velenje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 6. 1999 ob 11. uri, v sejni sobi
št. 10, Trg mladosti 3, Velenje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbe, z veljavnostjo 30 dni
po datumu, ki je določen za izdajo sklepa
o izbiri izvajalca.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo v roku 30
dni po prejemu računa, avansi niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahtev.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 29. 6.
1999.

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

18. Druge informacije o naročilu: jih ni.
19., 20.

Šolski center Velenje

Št. 343-2/99-133 Ob-4595
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Kočevje, Ljubljanska c.
26, 1330 Kočevje, 061/855-531.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): prva alinea 1. točke
3. člena ZJN: javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbira izvajalca za in-
vesticijsko vzdrževanje in redna vzdr-
ževalna dela na lokalnih in krajevnih
cestah na področju Občine Kočevje.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Ko-
čevje.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odlok o občinskih cestah Občine Kočevje
(Ur. l. RS, št. 6/99).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponud-
be ne bodo upoštevane.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: 31. 12. 1999, z
možnostjo podaljšanja naročila.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Ko-
čevje, pri Borutu Hočevarju, tel.
061/851-390.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 6. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom
na račun št. 51300-630-10077 – občin-
ski proračun pri APP Kočevje.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 5. 7. 1999 do 8.
ure, v zapečateni ovojnici z napisom “Javni
razpis – Investicijsko vzdrževanje in redna
vzdrževalna dela na lokalnih in krajevnih
cestah na področju Občine Kočevje”, z na-
vedbo številke objave v Uradnem listu RS.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Kočevje, Od-
delek za gospodarstvo, turizem in gospo-
darske javne službe, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje (soba št. 27).

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 7. 1999 ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: zakon o izvrše-
vanju proračuna.

14.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 25. 7. 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: Obči-
na Kočevje, Borut Hočevar – tel.
061/851-390.

19., 20.
Občina Kočevje

Št. 610 Ob-4633
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.,
Ulica Ivo Lola Ribar 18, 3325 Šoštanj, te-
lefaks 063/42-03-485.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega naro-
čila je zamenjava parovodov sveže pare
na kotlih bloka 3 Termoelektrarne Šo-
štanj. Izvršiti je potrebno popolno monta-
žo novih parovodov z vsemi zahtevanimi
priključki oziroma armaturami.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
110,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Šo-
štanj.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba
naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za spe-
cifičen poklic: da, po razpisni dokumen-
taciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po
razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
po razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: naročnik bo upošteval
samo celovite ponudbe, kjer ponudnik po-
nudi vse storitve v okviru razpisanega dela.

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

jo varianto: da.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: začetek: 1. 9.
1999, zaključek 25. 11. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lo-
la Ribar 18, 3325 Šoštanj, Jana Gorčan,
univ. dipl. ek., tel. 063/42-03-582, faks
063/4203 485, komerciala.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 8. 6. 1999 do
28. 6. 1999 v času od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v vrednosti 60.000
SIT nakažite na ŽR TE Šoštanj št.
52800-601-24048, sklic na številko 00
610-9902. PD je zajet v ceno.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 5. 7. 1999 do
9. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Termoelektrarna Šo-
štanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar 18, 3325
Šoštanj; soba št. 1.21, komerciala; prev-
zemnica Jana Gorčan.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 7. 1999 ob 12. uri v TE Šoštanj,
sejna soba – pritličje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% od ponudbene vrednosti ponud-
nika (cena brez PD) z veljavnostjo do
12. 11. 1999.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 5. 7. 1999
po 9. uri.

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

– cena in plačilni pogoji – 25% delež,
– reference ponudnika na enakih ali po-

dobnih delih na v zadnjih 4 letih – 30%
delež,

– tehnološka opremljenost izvajalca –
15% delež,

– reference kadrov – 15% delež,
– finančna moč podjetja – 15% delež,
Skupaj – 100% delež.
18. Druge informacije o naročilu:
– za ekonomsko-komercialni del pri Vik-

torju Robniku, univ. dipl. ek., tel.
063/42-03-612, faks 063/42-03-485;

– za tehnični del pri Jožetu Lenart, univ.
dip. inž. str., tel. 063/42-03-241, faks
063/42-03-485,

19., 20.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

Št. 90315-8/1999-4 Ob-4636
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Geodetska uprava Republike Slov-
enije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljub-
ljana; faks: 061/178-49-09.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer: 3.1. Izdelava DKN -
območje 99-11 – 11,400.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba
naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za
specifičen poklic: naročilo obsega nalogo,
ki jih lahko opravijo izvajalci geodetske
stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zemljiškem katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki
morajo navesti imena in strokovne kvalifikaci-
je osebja, ki je odgovorno za izvedbo naloge
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: deli stroritve oziroma naloge
so že opredeljeni v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba naloge poteka po zah-
tevah naročnika, opredeljenih v razpisni do-
kumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: pričetek izvajanje
naloge je opredeljen z uveljavitvijo posa-
mezne pogodbe, dokončanje pa je dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba: Nives Jurcan, soba P3,
tel. 061-178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 6. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačanje: ce-
na enega izvoda razpisne dokumentacije
je 4000 SIT - ŽR: 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 28. 6. 99 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, Nives Jurcan, soba P3.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
28. 6. 99 ob 10.30, Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe,
5% od okvirne vrednosti posamezne nalo-
ge- veljavnost do 12. 8. 99.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: podnaloge se
sofinancirajo v približnem razmerju 45% na-
ročnik in 55% sofinancer, razen podnalo-
ge 3.1.1., ki jo finacira naročnik s
500.000 SIT, ostalo pa sofinancer.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje do-
loča razpisna dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: so določene v razpisni doku-
mentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 28. 6. 99
do 8. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

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

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne 23. 4. 1999 pod
št. 2896; to je druga objava.

Geodetska uprava RS

Ob-4637
1. Naročnik, poštni naslov, številka tel-

efaksa: Ministrstvo za promet in zveze -

Direkcija  RS  za  ceste,  Ljubljana,  Tr-
žaška 19.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava PGD, PZI mo-
dernizacije ceste R 3-645/1189 So-
stro-Besnica III. faza.

Ocenjena vrednost: 5,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Zadvor-Šmartno pri Litiji.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: 60 dni po sklenitvi
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno do-
kumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko
poravnajo pri blagajni (soba št. 416) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 6. 7. 1999 do
9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Družba za državne ce-
ste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
vložišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj! - ponud-
ba za izdelavo PGD, PZI modernizacije ce-
ste R 3-645/1189 Sostro-Besnica III. fa-
za.“ - M.O.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 6. 7.
1999 ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba št.
220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti,
ki mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije. Naročnik bo pla-
čal opravljena dela v rokih plačil, navede-
nih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije Ur. l. RS, št. 5/96,
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78/97, 87/97, 34/98 in 91/98 in na nje-
govi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavju 10).

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

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najniž-
ja cena.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Metka
Ovsenek, grad. teh. ZIL Inženiring d.d.
Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, tel.
061/133-50-40. Rok v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
je 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 266-10/99 Ob-4684
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, tele-
faks 061/178-55-79, po pooblastilu last-
nikov in uporabnikov objektov na medna-
rodnem mejnem prehodu Karavanke.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje storitev
upravljanja in obratovanja na skupnih
objektih in površinah na mednarodnem
mejnem prehodu Karavanke. Ocenjena
vrednost naročila znaša 18,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Mednarodni mejni pre-
hod Karavanke.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: skladno z določili razpisnih
pogojev.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudba mora zajemati
vse razpisane storitve.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: pričetek storitve
1. 9. 1999, dokončanje 31. 8. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Rado
Vidic, tel. 061/178-55-66, telefaks
061/178-55-79.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 7. 6. 1999 do

15. 6. 1999, vsak delovni dan od 8.30 do
10. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-

trebno predložiti ponudbo: 29. 6. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija,
Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljub-
ljana, glavna pisarna.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 6. 1999 ob 10. uri v sejni sobi,
na naslovu: Republika Slovenija, Vlada Re-
publike Slovenije, Servis skupnih služb vla-
de, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija v višini 10% ponud-
bene cene z veljavnostjo do vključno datu-
ma veljavnosti ponudbe, to je do 27. 9.
1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: skladno z dolo-
čili posebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahteve.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

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

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in

tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila in
delovne zmožnosti ter zadostne proste teh-
nične zmogljivosti, ustrezna oprema in dru-
gi pripomočki, sposobnost upravljanja, za-
nesljivost, izkušnje in ugled.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 27. 9. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnika za rea-
lizacijo razpisanih del (do 65 točk)

II. Plačilni pogoji (vrednosti so vsakih
10 dni daljši, plačilni rok po 2 točki, ven-
dar največ 6 dekad),

III. Druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (do 5 točk),

IV. Ponudbena cena: pri vrednotenju
ponudbene cene se izračuna količnik med
najnižjo in obravnavano ponudbeno ceno
veljavne ponudbe, ki se pomnoži z vpliv-
nostnim faktorjem 0,6, tako, dobljeni
zmnožek pa se pomnoži s številom 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši. Najugodnejša ponudba je tista po-
nudba, ki po vseh vrednotenjih skupaj do-
seže najvišji rezultat.

Način uporabe meril in pomen posa-
meznega merila, ki se bodo uporabljala pri
ocenjevanju ponudb, sta razvidna iz razpi-
sne dokumentacije.

18. Druge informacije o naročilu: 15. 7.
1999.

19., 20.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 110-1/99 Ob-4693
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: AC Cogetinci – Vučja
vas; izdelava PGD, PZI in PZR projektov
za A Cogetinci – Vučja vas.

Ocenjena vrednost naročila je
430,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Cogetinci - Vučja
vas.

5. a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: da.

b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov.

c) Navodilo,  če  morajo  pravne  osebe
navesti  imena  in  strokovne  kvalifikacije
osebja  odgovornega  za  izvedbo  stori-
tev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ne.

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

b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitev: PGD projekti (že
revidirani) in PZR projekti morajo biti izde-
lani v petih mesecih po podpisu pogodbe
oziroma potrditvi ponudbe. Rok za izdela-
vo projekta PZI je 30 dni po izdelavi pro-
jekta PGD.

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. 178-8439, faks 178-83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 8. 7. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 7.500 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. 7. 1999 do
10.30.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče,
soba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za AC Cogetinci – Vučja vas; izdelava
PGD, PZI in PZR projektov za A Cogetinci
– Vučja vas”. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 8. 7. 1999 ob
11. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
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venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so v tem postopku zah-
tevana: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 12,900.000 SIT
in veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti finan-
cira naročnik iz lastnih sredstev. Način pla-
čevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta,
bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev
za zadnja 3 leta, kadrovska sestava in
opremljenost.

16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in

način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Maja Mikluš
Moran, dipl. inž. – Družba za državne ce-
ste d.o.o., Ulica talcev 24 Maribor, tel.
062/224-559, faks 062/224-549.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-4694
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: AC Vučja vas – Beltin-
ci; izdelava PGD, PZI in PZR projektov
za južno zbirno cesto Murska Sobota –
zahodni krak od km 0,000 do km
1,200.

Ocenjena vrednost naročila je
28,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Vučja vas - Beltinci.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: da.

b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov.

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja  odgovornega  za  izvedbo  stori-
tev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ne.

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

b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitev: PGD projekti (že
revidirani) morajo biti izdelani v dveh me-
secih po podpisu pogodbe oziroma po po-
trditvi ponudbe. Rok za izdelavo projekta
PZI je 30 dni po izdelavi projekta PGD.

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. 178-8439, faks 178-8332.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 8. 7. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.800 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. 7. 1999 do 9.30.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče,
soba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za AC Vučja vas – Beltinci; izdelava
PGD, PZI in PZR projektov za južno zbirno
cesto Murska Sobota – zahodni krak od
km 0,000 do km 1,200”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 8. 7. 1999 ob
10. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so v tem postopku zah-
tevana: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 840.000 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti finan-
cira naročnik iz lastnih sredstev. Način pla-
čevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo do-
deljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz

sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta,
bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev
za zadnja 3 leta, kadrovska sestava in
opremljenost.

16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in

način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Maja Mikluš
Moran, dipl. inž. – Družba za državne ce-
ste d.o.o., Ulica talcev 24 Maribor, tel.
062/224-559, faks 062/224-549.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 23. 4. 1999 pod
št. Ob–3035.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-4695
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: AC Podtabor – Naklo;
izdelava projekta PGD, PZI in PZR.

Ocenjena vrednost naročila je
60,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Podtabor–Naklo.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: da.

b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov.

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ne.

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

b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitev: rok izdelave projekta
PGD je 90 dni po veljavnosti pogodbe, PZI
pa 120 dni po veljavnosti pogodbe.

9. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel. 178-84-39, faks 178-83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 6. 7. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.800 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 6. 7. 1999 do 10.30.
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b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče,
soba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za AC Podtabor – Naklo; izdelava pro-
jekta PGD, PZI in PZR”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 6. 7. 1999 ob
11. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so v tem postopku zah-
tevana: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1,800.000 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti finan-
cira naročnik iz lastnih sredstev. Način pla-
čevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

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

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta,
bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev
za zadnja 3 leta, kadrovska sestava in
opremljenost.

16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in

način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Marija Virant,
dipl. inž. – Družba za državne ceste d.o.o.,
Sneberska 120b, tel. 485-076, faks
482-960.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-4702
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor,
Urad RS za prostorsko planiranje, Ljublja-
na, Dunajska 47, faks 1787-010.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: strategija razvoja in
urejanja stavbnih zemljišč (urbanih ob-
močij). Namen naloge je opredeliti in-
strumente urejanja prostora na občin-
ski, nadobčinski ter državni ravni (še
posebej strategijo razvoja in urejanja
stavbnih zemljišč). Cilj naloge je v obli-
ki strategije opredeliti najširši, državni

interes na področju razvoja in urejanja
stavbnih zemljišč in ukrepe za izvaja-
nje, na nižjih ravneh pa opredeliti
ustrezne instrumente, da bodo zasto-
pani tako občinski javni kot tudi intere-
si investitorjev.

Ocenjena vrednost naročila: 7,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: določi ponudnik.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
ponudnik mora navesti imena in strokovne
kvalifiakcije osebja odgovornega za izved-
bo storitve, kot izhaja iz razpisne doku-
mentacije.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: od 30. 7. 1999 do
30. 6. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Urad RS za prostorsko planiranje
(III. nadstropje – tajništvo), Dunajska 47,
Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
v Uradnem listu RS.

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 24. 6. 1999 do
8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: MOP, Urad RS za pro-
storsko planiranje, Dunajska 47, Ljubljana.

Ponudba mora biti v zaprti ovojnici, na
kateri mora biti naslov naročnika in oznaka
“Ne odpiraj – Ponudba – strategija”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 6. 1999 ob 9. uri v prostorih
Urada RS za prostorsko planiranje, Dunaj-
ska 47–3. nadstropje, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
vrednosti 2% vrednosti naročila in bančna
garancija za dobro izvedbo posla v višini
5% pogodbene vrednosti ob sklenitvi po-
godbe.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 24. 6. 1999
(po javnem odpiranju).

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): vsebi-
na in obseg dela, metoda dela, reference
ponudnika, kvaliteta ponudbe v celoti, po-
nudbena cena, trajanje izvajanja del (vrstni
red meril označuje njihovo pomembnost).

18., 19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor

Urad RS za prostorsko planiranje
Ljubljana

Št. 123/99 Ob-4703
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Slovensko narodno gledališče Ma-
ribor, p.o., Slovenska ulica 27, 2102 Ma-
ribor, p. p. 1550, tel. 22-84-0 (114), faks
22-12-07.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zavarovanje premože-
nja SNG Maribor, orientacijska vrednost
letne pogodbe: 8,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Maribor.
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 ni
predpisana za specifičen poklic, če je po-
nudnik registriran za opravljanje storitev za-
varovanja premoženja.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ve-
ljajo vsi predpisi RS, ki urejajo področje,
na katerega se nanaša naročilo.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo stori-
tve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki naj oddajo
ponudbo za vse zahtevane storitve v razpi-
sni dokumentaciji. Delna ponudba po me-
rilih za ocenjevanje zmanjšuje skupno oce-
no ponudnika.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: sprejemljive so va-
riante.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: 1 leto, pričetek s
sklenitvijo pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
pravna služba SNG, Bojan Cerkvenič,
SNG, Slovenska 27, uprava, II. nadstrop-
je, soba 253, po predhodni najavi po tele-
fonu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, ŽR:
51800-603-31 113.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 24. 6. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Slovensko narodno
gledališče Maribor, p.o., Slovenska ulica
27, 2102 Maribor, p. p. 1550, ali tajništvo
upravnika, uprava, II. nadstropje, soba
224.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 6. 1999 ob 12. uri, sejna soba,
II. nadstropje, uprava SNG.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ni zahtev.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: plačilo izstav-
ljenih računov od nastanka DUR v roku, ki
ga določi financer.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z najugod-
nejšim ponudnikom sklenil skupno letno
pogodbo za izbrane vrste zavarovanj.
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15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: veljavna registracija, ostalo v razpisni
dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: v dveh dneh
po dnevu oddaje ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cene
50%, popusti, kompletnost ponudbe, dru-
ga merila, navedena v razpisni dokumenta-
ciji po 10%.

18. Druge informacije o naročilu: vsa
pojasnila v času od objave razpisa bo na-
ročnik dajal po pravilih ZJN (pisne zahteve,
obveščanje ostalih udeležencev).

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.

Slovensko narodno gledališče, p.o.,
Maribor

Št. 243/99 Ob-4732
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Urad vlade za informiranje, Slo-
venska 29, 1000 Ljubljana, telefaks 061
212 - 312

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): z izbranim ponudnikom
sklene naročnik pisno pogodbo najkasne-
je v roku enega meseca po pravnomočno-
sti sklepa o izbiri.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: priprava za natis pub-
likacije o Sloveniji po naslednjih tehnič-
nih podatkih in namembnosti:

Tehnični podatki:
– obseg: 64 strani,
– tisk: štiribarven (približno 30 foto-

grafij).
Cilj in namen:
– publikacija je namenjena najširšim tu-

jim javnostim. Njen namen je predstavitev
osnovnih značilnosti Slovenije na način, ki
bo omogočil večjo prepoznavnost Sloveni-
je v tujih javnostih.

Ponudba mora vsebovati naslednje :
– naslov publikacije,
– natančen vsebinski koncept z naved-

bo avtorja,
– predlog fotografij in drugega slikov-

nega gradiva,
– oblikovno rešitev naslovnice in tipič-

nih strani z grafičnimi detajli,
– rok izvedbe,
– ponudbeni predračun z natančno spe-

cifikacijo stroškov po posameznih postav-
kah,

– strokovne reference izvajalca in podi-
zvajalcev

– osnutek pogodbe.
Vrednost naročila: vrednost naročila

znaša 2,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: ni določen.
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 te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi določbami
ni rezervirana za specifičen poklic.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: na-

ročilo se razpisuje na podlagi zakona o
javnih naročilih, Uradni list RS, št. 24/97.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki se lahko po-
tegujejo samo za celotno storitev.

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

jo varianto: ponudnik ne more ponuditi sa-
mo svoje variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: rok za pripravo pub-
likacije za natis je 1. september 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko dvig-
nejo na Uradu vlade za informiranje, Slo-
venska 29, Ljubljana, pri Nadi Ščetinec,
vsak dan med 9. in 10. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati od 4. do 17.
junija 1999. Dodatna pojasnila lahko po-
nudniki dobijo na Uradu vlade za informira-
nje pri Simoni Pavlič Možina, tel.
178-26-18 (med 9. in 10. uro zjutraj).

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 24. junija 1999 do 15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene na naslov Urada vlade za infor-
miranje, Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
Ovitki morajo biti zaprti, vidna mora biti
oznaka “Ne odpiraj – ponudba“ z dopisom
“Slovenija“.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v torek,
dne 29. junija ob 11. uri v sejni sobi Urada
vlade za informiranje, Slovenska cesta 29,
Ljubljana. Pri odpiranju ponudb so lahko
prisotni samo zakoniti ali pooblaščeni pred-
stavniki ponudnikov. Predstavniki ponudni-
kov pred začetkom javnega odpiranja
izročijo komisiji pisna pooblastila za zasto-
panje.

12. Znesek,  vrsta  in  trajanje  veljav-
nosti  sprejemljivih  finančnih  zavarovanj
resnosti ponudbe, če so v tem postopku
zahtevana: garancija za resnost ponudbe v
višini 25.000 SIT velja do 16. avgusta
1999.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
po 29. juniju 1999 ne morejo več odstopiti
od ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila, teža in način upora-
be meril:

– kvaliteta teksta,
– izbor fotografij in drugega slikovnega

gradiva,
– izvirnost oblikovanja,
– reference,
– cena.
Deleži posameznih meril pri skupni oce-

ni (100):
– kvaliteta teksta 30 točk,
– izbor fotografij in drugega slikovnega

gradiva 15 točk,
– izvirnost oblikovanja 30 točk,

– reference 10 točk,
– cena 15 točk.
18., 19., 20.

Vlada Republike Slovenije
Urad Vlade za informiranje

Zbiranje predlogov

Ob-4708
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 predra-
čunom stroškov prenovitvenih del,

b) izvedba prenovitve vhodne avle v
skladu z idejnim predlogom iz točke a.

4. Ocenjena vrednost razpisanega na-
ročila: 8 mio SIT.

5. Predviden pričetek izvedbe prenovi-
tve: 5. julij 1999.

6. Lokacija izvedbe: poslovna stavba
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

7. Morebitni drugi pogoji, ki jih mora
izpolnjevati predlog: določeni v razpisni do-
kumentaciji.

8.a) Naslov, kjer se zahteva in pridobi do-
kumentacija: Mestna občina Koper, Verdije-
va 10, Jasmina Kapun, tel. 066/446-201.

b) Datum, do katerega je možno dvigni-
ti razpisno dokumentacijo: 14. 6. 1999.

c) Datum, do katerega je možno opravi-
ti ogled pritličja na Verdijevi 10: 14. 6.
1999, v času uradnih ur.

d) Znesek in plačilo za razpisno doku-
mentacijo: 7.000 SIT (virman), ŽR Mestne
občine Koper, 51400-630-90004.

9.a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti predloge: 18. 6. 1999 do 12. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Koper, direktor Ob-
činske uprave, Verdijeva 10, 6000 Koper.

10. Odpiranje ponudb: 18. 6. 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 po-

nujenega predloga glede na razpisane ci-
lje naročnika,

– čas izvedbe celotnega naročila,
– vrednost izvedbe predloga, upošte-

vajoč 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 iz-
vedbo vseh predvidenih del in stroškov.

Zahtevani roki so razvidni v razpisni do-
kumentaciji.

13. Drugi pogoji: predlog mora izpol-
njevati druge pogoje, razvidne iz razpisne
dokumentacije.

14. Datum, do katerega bo naročnik
sprejel odločitev: 28. junij 1999.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu lahko ponudniki dobijo na naslovu:
Mestna občina Koper, Dolores Maučec,
Verdijeva 10, 6000 Koper.

Mestna občina Koper
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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. 363-25/99 Ob-4512
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca za nakup poslovnih prostorov – pisarn
za potrebe Okrožnega državnega to-
žilstva v Murski Soboti brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 5. 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: lokacijska
ustreznost, ustreznost poslovnih prostorov
po dodatnih merilih, plačilni pogoji, druge
ugodnosti, konkurenčnost cen.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sobota center, d.o.o., Mur-
ska Sobota.

6. (a) Kraj dobave: Murska Sobota.
(b)
7. Pogodbena vrednost: 137,385.000

SIT (225.000 SIT/m2).
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 280.000 SIT/m2, 225.000 SIT/m2.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 23-24 z dne 10. 4. 1999.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 36/99 Ob-4513
1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno so-

dišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 20. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost se prizna na-
slednjim ponudnikom:

– Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,
Dunajska 121, Ljubljana,

– Mladinska knjiga Trgovina, d.d., Slo-
venska 29, Ljubljana,

– Založba obzorja, d.d., Partizanska 3-5,
Maribor,

– Mercator - SVS, d.d., Ptuj, Rogozniška
8, Ptuj.

6. (a) Kraj dobave: Okrožno sodišče na
Ptuju, Krempljeva 7, Ptuj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: potrošni računalniški in
pisarniški material.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,079.812,10 SIT, 2,852.557,20 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999.

Okrožno sodišče na Ptuju

Št. 141/99 Ob-4514
1. Naročnik, poštni naslov: Vzgojno-

varstveni zavod Radovljica, Kopališka cesta
10, Radovljica.

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

3. Datum izbire: 24. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kvaliteta, dobavni rok, re-
ference o dosedanjem opravljanju enakih
storitev, dodatne ugodnosti ponudnika. Vsa
merila so v enakem razmerju.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mesarija Mlinarič, d.o.o., Že-
lezniška 1, Lesce za meso in mesne izdel-
ke, Družba Brumec-Ručigaj, d.o.o., Teste-
nova 55, Loka–Mengeš za sveže ribe in
Mesarija Čadež Anton, s.p., Visoko 7g, Vi-
soko za sardine in tune.

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

trebno dobaviti: sukcesivna dobava mesa
in mesnih izdelkov.

7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost celotnega naročila je 10,840.000
SIT, od tega za sveže meso, suhomesnate
izdelke, pečenice, krvavice, hrenovke, klo-
base, zaseko, salamo, mesni sir, piščance,
purane in paštete v znesku ca. 10,180.000
SIT, za sveže ribe 300.000 SIT in za sardi-
ne in tune 360.000 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba se
sklepa z izvajalcem, ki nima podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednosti so se gibale med ± 5% od
vrednosti v razpisu.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

13.
Vzgojnovarstveni zavod Radovljica

Ob-4515
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Gradec, Bevkova 3, Litija.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za skucesivno doba-
vo 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 sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,

11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki in keksi,

12. ostalo prehrambeno blago.
3. Datum izbire: 13. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

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

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

mi naročnika – 1 točka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki – razpisni

obrazec 7a:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva

63, Ljubljana,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,

Petrovče;
2. meso in mesni izdelki – razpisni obra-

zec 7b:
– Litijska mesarija d.d., Slatna 2, Šmart-

no pri Litiji,
– Jata d.d., Hladilniška 34, Zalog pri

Ljubljani (točke 7, 8, 11 in 15),
– Prekoršek, d.o.o., Vojnik, Trg svobo-

de 14, Trbovlje (točke 10 do 15);
3. ribe in konzervirane ribe – razpisni

obrazec 7c:
– Brumec Ručigaj, Testenova 66, Loka

Mengeš;
4. jajca – razpisni obrazec 7č:
– Mercator PS, d.d., Trgovina Ljubljana,

Slovenčeva 25, Ljubljana;
5. olja in izdelki – razpisni obrazec 7d:
– Mercator PS, d.d., Trgovina, Sloven-

čeva 25, Ljubljana;
6. sveža zelenjava in sadje – razpisni

obrazec 7e:
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje – razpisni obrazec 7f:
– Droga Portorož, d.d., Obala 27, Por-

torož (točke 5, 10 in 22),
– Brumec Ručigaj, Testenova 55, Loka

Mengeš (točka 1 do 7),
– Raks, d.o.o., Preserje, Pelechova, Ra-

domlje (točka 5 in od 8 do 12);
8. sadni sokovi – razpisni obrazec 7g:
– Fructal, živilska industrija, d.d., Tovar-

niška 7, Ajdovščina (od 1. do 15 točke),
– Gusto, Avgust Gregorčič, s.p., enota

Presad, Gabrovka 7, Gabrovka:
9. žita, mlevski izdelki in testenine – raz-

pisni obrazec 7h:
– Žito, Pekarstvo in testeninarstvo, d.d.,

Šmartinska 154, Ljubljana (6. do 13. toč-
ka),

– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
442, Škofljica (6. in od 10. do 13. točka),

– Mercator PS, d.d., Trgovina Ljubljana,
Slovenčeva 25, Ljubljana (3. do 5. točka),

– Droga Portorož, d.d., Obala 27, Por-
torož (1. in 2. točka),

10. zamrznjeni izdelki iz testa – razpisni
obrazec 7i:

– Žito, Pekarstvo in testeninarstvo, d.d.,
Šmartinska 154, Ljubljana,

– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
442, Škofljica;
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11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki – razpisni obrazec 7j:

– Žito, Pekarstvo in testeninarstvo, d.d.,
Šmartinska 154, Ljubljana, (1. do 15. toč-
ka),

– Rampek, d.o.o., Šmartinska 152a,
Ljubljana (3. do 15. točke),

– Parna pekarna Đuričić, s.p., Pot Vitka
Pavliča 6, Hrastnik (1. do 17. točke),

– Klasje MPP Celje, d.d., Prešernova
23, Celje (3. do 15. točka razen 13. toč-
ke),

– Nobis M, d.o.o., Ločica 51, Polzela
(16. točka);

12. ostalo prehrambeno blago – razpi-
sni obrazec 7k:

– Mercator PS, d.d., Trgovina Ljubljana,
Slovenčeva 25, Ljubljana,

– Droga Portorož, d.d., Obala 27, Por-
torož (1., 4., 5., 6. in 12. točke),

– Fructal, živilska industrija, d.d., Tovar-
niška 7, Ajdovščina (2. in 3. točka).

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Gra-
dec, Bevkova 3, Litija in podružnične šole.

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

7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
10. točko.

8.
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,808.816 SIT, 89.420 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ena
ponudba ni prispela pravočasno dve pa ni-
sta ustrezali našim pogojem.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999, Ob-1814.

Osnovna šola Gradec Litija

Št. 92/99 Ob-4516
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica za

zdravljenje in rehabilitacijo pljučnih bolnikov
Sežana, Cankarjeva 4, Sežana.

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

3. Datum izbire: 16. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja končna nabavna cena
(upoštevajoč kvaliteto blaga), plačilni pogo-
ji, dobavni rok, izkazane reference in druge
ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

01.01. Splošno prehrambeno blago:
(oddano po delih)

a) Preskrba, d.d., Sežana, Partizan-
ska 71, v višini 1,742.349 SIT,

b) Mercator, d.d., Poslovni sistemi,
Slovenčeva 25, Ljubljana, v višini 578.120
SIT,

c) Ilirija, d.d., Vojkov drevored 28, Ilir-
ska Bistrica, v višini 794.814 SIT,

01.02. Sadje in zelenjava:
a) Agrogorica, d.d., Vrtojbenska 48,

Šempeter pri Novi Gorici, v višini 3,026.953
SIT,

b) Mercator, d.d., Posl. sistemi, Slo-
venčeva 25, Ljubljana, v višini 475.522 SIT,

c) Preskrba, d.d., Sežana, Partizan-
ska 71, Sežana, v višini 314.194 SIT,

01.03. Meso in mesni izdelki:

a) Celjske mesnine, d.d., Cesta v Tr-
novlje 17, Celje, v višini 6,486.341 SIT,

b) Kras Commerce, d.d., Šepulje 31,
Sežana, v višini 318.813 SIT,

c) Preskrba, d.d., Sežana, Partizan-
ska 71, Sežana, v višini 123.920 SIT,

d) Bremec-Ručigaj, d.o.o., Testeno-
va 55, Loka-Mengeš, v višini 276.150 SIT,

01.04. Mleko in mlečni izdelki:
a) Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, Petrovče, v višini 1,453.619 SIT,
b) Mercator, d.d., Posl. sistemi, Slo-

venčeva 25, Ljubljana, v višini 321.083 SIT,
d) Preskrba, d.d., Sežana, Partizan-

ska 71, Sežana, v višini 383.250 SIT,
01.05. Kruh in pecivo:
a) Žito, d.d., Pekarstvo in testeni-

narstvo, Šmartinska 154, Ljubljana v višini
1,057.995 SIT.

6. (a). (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: naročnik je

prejel šestnajst veljavnih ponudb.
10., 11.,12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999.

Bolnišnica za zdravljenje in
rehabilitacijo pljučnih bolnikov Sežana

Št. 92/99 Ob-4517
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica za

zdravljenje in rehabilitacijo pljučnih bolnikov
Sežana, Cankarjeva 4, Sežana.

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

3. Datum izbire: 16. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (upošte-

vajoč kvaliteto blaga): plačilni pogoji, do-
bavni rok, izkazane reference in druge
ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

02.03. Čistila:
a) Mercator, d.d., Poslovni sistemi, Slo-

venčeva 25, Ljubljana, v višini 155.628 SIT,
b) Preskrba, d.d., Partizanska 71, Se-

žana, v višini 65.927 SIT,
c) Petrol, d.d., Dunajska 50, Ljublja-

na, v višini  520.876 SIT,
d) Grosist Gorica, d.d., Nikole Tesle

10, Šempeter pri Novi Gorici, v višini
328.586 SIT,

e) Chemo, d.d., Maistrova 10, Ljub-
ljana, v višini 314.028 SIT,

f) Irbis, d.o.o., Koseze 321c, Ilirska
Bistrica, v višini 189.200 SIT,

g) Astra tehn. trgovina Ljubljana, d.d.,
PE Koper, Vojkovo nabrežje 25, Koper, v
višini 1,016.214 SIT.

6. (a) Kraj dobave: fco skladišče naroč-
nika.

(b)
7., 8.
9. Število ponudnikov: naročnik je prejel

deset ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,934.868 SIT, 3,319.769 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999.

Bolnišnica za zdravljenje in
rehabilitacijo pljučnih bolnikov Sežana

Št. 92/99 Ob-4518
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica za

zdravljenje in rehabilitacijo pljučnih bolnikov
Sežana, Cankarjeva 4, Sežana.

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

3. Datum izbire: 16. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

končna nabavna cena (upoštevajoč kvalite-
to blaga), plačilni pogoji, dobavni rok, izka-
zane reference in druge ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

02.01. Gorivo - kurilno olje ekstra
lahko:

a) Petrol, d.d., Dunajska 50, Ljublja-
na, v višini 7,549.920 SIT.

6. (a) Kraj dobave: fco skladišče naroč-
nika.

(b)
7., 8.
9. Število ponudnikov: naročnik je prejel

štiri ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,683.984 SIT, 7,549.920 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999.

Bolnišnica za zdravljenje in
rehabilitacijo pljučnih bolnikov Sežana

Št. 92/99 Ob-4519
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica za

zdravljenje in rehabilitacijo pljučnih bolnikov
Sežana, Cankarjeva 4, Sežana.

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

3. Datum izbire: 16. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

končna nabavna cena (upoštevajoč kvalite-
to blaga), plačilni pogoji, dobavni rok, izka-
zane reference in druge ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

02.02. Tehnični plini – tekoči me-
dicinski kisik:

a) Messer Slovenija, d.o.o., Jugova
20, Ruše, v višini 2,160.000 SIT.

6. (a) Kraj dobave: fco skladišče naroč-
nika.

(b)
7., 8.
9. Število ponudnikov: naročnik je prejel

tri ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,810.700 SIT, 2,160.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999.

Bolnišnica za zdravljenje in
rehabilitacijo pljučnih bolnikov Sežana

Ob-4520
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, Ce-
lje.

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

3. Datum izbire: 24. 5. 1999.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: reference ponudnika, garancija, teh-
nične karakteristike ponujenih reševalnih vo-
zil; cena.

Utemeljitev: upoštevana so vsa merila in
upoštevano najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mesicop, d.o.o., Murska So-
bota, Obrtniška ulica 43.

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava treh reševalnih
vozil z dodatno opremo.

7. Pogodbena vrednost:
28,243.519,50 SIT.

8. 
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,243.519,50 SIT, 25,109.753 SIT
(DDV v drugem primeru ni upoštevan).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 28-29 z dne 24. 4. 1999, Ob-2856.

Zdravstveni dom Celje

Št. 34/7-1999 Ob-4521
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Murska Sobota, Grajska 24, Murska
Sobota.

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

3. Datum izbire: 19. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena in druga merila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Leskoško-
va 4, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Murska Sobota.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 2 reševalni kombi vozili z
vso standardno in specialno opremo.

7. Pogodbena vrednost: 23,209.197 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,864.000 SIT, 23,209.197 SIT.
11., 12., 13.

Zdravstveni dom Murska Sobota

Št. 56/99 Ob-4522
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Poljane, Zemljemerska 7, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju 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:

– 1. mleko in mlečni izdelki
· Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva

63, Ljubljana,
· Mariborske mlekarne, d.d., Osojniko-

va ul. 5, Maribor,
· Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,

Petrovče,
– 2. meso in mesni izdelki:
· Emona mesna industrija Zalog, Agro-

kombinatska 63, Ljubljana–Zalog,
· Pomurka trženje Ljubljana, d.d., Par-

mova 45, Ljubljana,
· Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10, Ptuj,
– 3. ribe in konzervirane ribe:
· Brumec Ručigaj, Testenova 55, Loka

Mengeš,
– 4. jajca:
· Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10, Ptuj,
– 5. olja in izdelki:
· Mercator, PS, d.d., Trgovina Ljubljana,

Slovenčeva 25, Ljubljana,
– 6. sveža zelenjava in sadje:
· Agro Mrkac, d.o.o., C. v Šmartno 29,

Ljubljana,
· Sadjarstvo Boris Toš, Drbetinjci 3, Vi-

tomarci,
· Drago Bulc & CO. d.n.o., Kolodvorska

16, Ljubljana,
– 7. zmrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje:
· Agro Mrkac, d.o.o., C. v Šmartno 29,

Ljubljana,
· Brumec Ručigaj, Testenova 55, Loka

Mengeš,
· Impuls, d.o.o., Motnica 11, Domžale,
– 8. sadni sokovi:
· Fructal, živilska industrija, d.d., Tovar-

niška 7, Ajdovščina,
– 9. žita mlevski izdelki in testenine:
· Žito, Pekarstvo in testeninarstvo, d.d.,

Šmartinska 154, Ljubljana,
· Impuls, d.o.o., Motnica 11, Domžale,
· Mercator PS, d.d., Trgovina Ljubljana,

Slovenčeva 25, Ljubljana,
– 10. zmrznjeni izdelki iz testa:
· Žito, Pekarstvo in testeninarstvo, d.d.,

Šmartinska 154, Ljubljana,
– 11. kruh pekovsko pecivo, keksi in

slaščičarski izdelki:
· Žito Pekarstvo in testeninarstvo, d.d.,

Šmartinska 154, Ljubljana,
· Don Donats, d.o.o., PO Stražišče,

Pševska c. p.o. 546 Kranj,
· Peks Škofja Loka, Kidričeva 53, Škofja

Loka,
· Emona Maximarket, d.d., Trg republi-

ke 1, Ljubljana,
· Rampek, družba za proizvodnjo in trgo-

vino, Šmartinska 152, Ljubljana,
– 12. ostalo prehrambeno blago:
· Mercator PS, d.d., Trgovina Ljubljana,

Slovenčeva 25, Ljubljana,
· Fructal, živilska industrija, d.d., Tovar-

niška 7, Ajdovščina,
· Kolinska d.d., Šmartinska c. 30, Ljub-

ljana.
6. (a) Kraj dobave: OŠ Poljane, Zemlje-

merska 7, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
po naslednjih skupinah:

1. mleko in mlečni izdelki –
1,520.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki – 3,950.000
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe –
900.000 SIT,

4. jajca – 120.000 SIT,
5. olja in izdelki – 430.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –

1,095.000 SIT,
7. zmrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje – 368.000 SIT,
8. sadni sokovi – 385.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –

290.000 SIT,
10. zmrznjeni izdelki iz testa –

104.000 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi – 2,840.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –

240.000 SIT.
7. Pogodbena vrednost: 12,242.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 28.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– mleko in mlečni izdelki: 1,661.498,37

SIT, 1,164.578,52 SIT,
– meso in mesni izdelki: 2,646.275,25

SIT, 984.969,60 SIT,
– ribe in konzervirane ribe: 84.084 SIT,
– jajca: 73.920 SIT,
– olja in izdelki: 421.637 SIT,
– sveža zelenajva in sadje: 907.700 SIT,

139.282 SIT,
– zmrznjena in konzervirana zelenjava in

sadje: 284.021 SIT, 12.160 SIT,
– sadni sokovi: 431.374,75 SIT,
– žita, mlevski izdelki in testenine:

313.598,60, 67.428,90 SIT,
– zmrznjeni izdelki iz testa: 100.430 SIT,
– kruh, pekovsko pecivo, keksi in slašči-

čarski izdelki: 2,740.568,16 SIT, 731.935
SIT,

– ostalo prehrambeno blago: 444.183
SIT, 21.546 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999.

Osnovna šola Poljane

Ob-4534
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjet-

je Žale, d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).

3. Datum izbire: 17. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– merilo na podlagi cene: vrednost me-

rila 50%,
– merilo na podlagi predplačila: vrednost

merila 15%,
– merilo na podlagi reference: vrednost

merila 10%,
– merilo na podlagi izvedenih del za na-

ročnika: vrednost merila 10%,
– merilo na podlagi roka izvedbe del:

vrednost merila 15%.
Na podlagi zgoraj navedenih meril je bil

izbran najugodnejši ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Komtrade, Milan Kolbl, s.p.,
Ul. bratov Babnik 10, Ljubljana.
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6. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Žale,
d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in zamenjava fon-
tan – 16 kosov.

7. Pogodbena vrednost: 16 kosov –
27,192.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: pet.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,962.890 SIT, 21,600.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999.

Javno podjetje Žale, d.o.o., Ljubljana

Ob-4571
1. Naročnik, poštni naslov: Premogov-

nik Velenje, javno podjetje za pridobivanje
lignita, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 5. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
sklop A – stroji za žaganje – Gorenje

Indop;
sklop B – stroji za vrtanje ročni – razpis

ni uspel;
sklop C – stroji za vrtanje, krmiljeni –

Mins No1;
sklop D – stroji za razbijanje in sekanje –

Interpromet;
sklop E – stroji za vijačenje – Mins No 1;
sklop F – stroji za brušenje in rezanje –

Žabjek;
sklop G – stroji za dvigovanje bremen –

Gorenje trgovina.
6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje,

d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: pnevmatska oprema.
7.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim:
sklop A – stroji za žaganje – 2,480.310

SIT;
sklop B – stroji za vrtanje, ročni – /;
sklop C – stroji za vrtanje, krmiljeni –

8,190.000 SIT;
sklop D – stroji za razbijanje in sekanje –

3,977.190 SIT;
sklop E – stroji za vijačenje –

18,422.250 SIT;
sklop F – stroji za brušenje in rezanje –

2,055.490 SIT;
sklop G – stroji za dvigovanje bremen –

12,460.637,70 SIT.
9. Število prejetih ponudb:
sklop A – stroji za žaganje – 3;
sklop B – stroji za vrtanje, ročni – 1;
sklop C – stroji za vrtanje, krmiljeni – 3;
sklop D – stroji za razbijanje in sekanje

– 5;
sklop E – stroji za vijačenje – 6;
sklop F – stroji za brušenje in rezanje – 4;
sklop G – stroji za dvigovanje bremen –5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
sklop A – stroji za žaganje – 4,604.250

SIT; 2,480.310 SIT;
sklop B – stroji za vrtanje, ročni – /;
sklop C – stroji za vrtanje, krmiljeni –

9,416.925 SIT; 8,190.000 SIT;

sklop D – stroji za razbijanje in sekanje –
6,781.790 SIT; 3,977.190 SIT;

sklop E – stroji za vijačenje –
21,870.815,40 SIT; 14,059.464 SIT;

sklop F – stroji za brušenje in rezanje –
2,369.850 SIT; 2,055.490 SIT;

sklop G – stroji za dvigovanje bremen –
14,929.320 SIT; 12,414.015 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 10. 4. 1999, št.
194/99, Ob-2548.

Premogovnik Velenje, d.d.

Št. 2/99-615 Ob-4572
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

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

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 19. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena; garancija in servis; število
redno zaposlenih in strokovne reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo ra-
čunalniške opreme se prizna naslednjim po-
nudnikom:

– Unistar, d.o.o., Slomškova 27-29,
1000 Ljubljana;

– PCX, d.o.o., Mariborska 6, 3000 Celje;
– Eurocom, d.o.o., Levec 56, 3301 Pe-

trovče.
6. (a) Kraj dobave: JZ Zdravstveni dom

Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: računalniška oprema:
računalniki:
– mrežna delovna postaja; brez ekrana

15 kom, z ekranom 45 kom,
– samostojni ali mrežni računalniki, 10

kom,
– nadomestni deli za posodobitev (30

kom) obstoječih računalnikov;
Tiskalniki:
– 30 kom, matrični A4 format,
– 20 kom, ink-jet A4 format,
– 10 kom, laserski A4 format;
(podrobnosti so navedene v razpisni do-

kumentaciji).
7. Pogodbena vrednost: 9,825.037 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,356.460 SIT, 9,825.037 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 28-29 z dne 23. 4.
1999, Ob-2855.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999, Ob-2855.

Zdravstveni dom Celje

Ob-4573
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna
uprava Republike Slovenije, Jesenkova 3,
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 28. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejše cene glede na že-
ljeno kvaliteto, količino in kompletnost asor-
timana, ustrezni plačilni pogoji in dobavni
roki in tako po posameznem sklopu – Davč-
nem uradu, dosegel najvišje število točk ter
je glede referenc usposobljen za realizacijo
ponudb.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Lesnina MG Oprema, Podjetje za in-
ženiring, d.d., Parmova 53, 1000 Ljublja-
na,

b) Biring, d.o.o., Motnica 5, 1236 Trzin.
6. (a) Kraj dobave:

1. Lesnina MG Oprema, Podjetje za
inženiring, d.d., Ljubljana – DU Kranj, DU
Maribor, DU Nova Gorica,

2. Biring, d.o.o., Motnica 5, 1236 Tr-
zin – DU Celje, DU Ptuj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniško pohištvo za po-
trebe izvajanja DDV.

7. Pogodbena vrednost:
a) Lesnina MG Oprema, Podjetje za in-

ženiring, d.d., Ljubljana – skupna pogodbe-
na vrednost s PD v višini 8,950.500 SIT,
oziroma vrednosti po posameznih sklopih
pogodbe:

sklop 2 – DU Kranj – 1,358.000 SIT,
sklop 3 – DU Maribor – 5,106.700 SIT,
sklop 4 – DU Nova Gorica – 2,318.000

SIT;
b) Biring, d.o.o., Motnica 5, 1236 Trzin

– skupna pogodbena vrednost s PD v višini
8,208.001,43 SIT, oziroma vrednost po po-
sameznih sklopih:

sklop 1 – DU Celje – 6,409.700 SIT,
sklop 5 – DU Ptuj – 2,318.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
sklop 1 – DU Celje – 7,695.686 SIT,

6,157.530,52 SIT;
sklop 2 – DU Kranj – 2,020.116 SIT,

1,059.100 SIT;
sklop 3 – DU Maribor – 7,761.118,30

SIT, 5,106.700 SIT;
sklop 4 – DU Nova Gorica – 3,721.630

SIT, 2,441.250 SIT;
sklop 5 – DU Ptuj – 2,579.072 SIT,

2,050.470,91 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 23. 4. 1999, Ob-2881.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava RS

Št. 363-3/99 Ob-4574
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna
uprava Republike Slovenije, Jesenkova 3,
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 17. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po pregledu in oceni popolnih
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ponudb je strokovna komisija na podlagi
meril ocenila, da ponudba podjetja RAM
Invest, d.o.o., iz Ljubljane, najbolj ustreza
objavljenim merilom, ker je posredovalo na-
jugodnejšo ponudbo za najem poslovnih
prostorov, glede lokacije in tehničnih zah-
tev poslovnih prostorov, cene, plačilnih po-
gojev in pogojev postopnega odkupa po-
slovnih prostorov in pisarniške opreme.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: RAM Invest, d.o.o., Dunaj-
ska 47, Ljubljana.

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

trebno dobaviti: najem opremljenih po-
slovnih prostorov oziroma najem s po-
stopnim odkupom v okvirni skupni povr-
šini 1.350 m2, za uporabnika Davčni
urad Trbovlje, na območju občin Hrast-
nik, Trbovlje in Zagorje, v širšem centru
mest.

7. Pogodbena vrednost: 3,668.156,90
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,146.014,80 SIT, 3,668.156,90 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999, Ob-2783.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Ob-4574
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komuna-

la Koper, d.o.o. – s.r.l., Ul. 15. maja 4,
6000 Koper.

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

3. Datum izbire: odpiranje ponudb je bi-
lo 24. 5. 1999, sklep o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika je bil izdan 28. 5. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): v zahtevanem roku so prispele
veljavne ponudbe petih ponudnikov, vendar
je komisija naročnika po odpiranju ponudb
ugotovila, da sta popolni samo dve ponud-
bi. Ob upoštevanju meril, določenih v razpi-
sni dokumentaciji je bilo ugotovljeno, da je
izbrani ponudnik zbral največje število točk,
ker je njegova ponudba zlasti najugodnejša
glede dobavnih rokov in ima najugodnejšo
ceno, kar je glede na izraženo potrebo pri
nakupu vozila tudi prevagalo pri podanem
predlogu.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Autocommerce, d.o.o., Ko-
per, Pristaniška 12, 6000 Koper.

6. (a) Kraj dobave: fco avtopark JP Ko-
munala Koper, d.o.o. – s.r.l.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 1 kos delovno vozilo za
čiščenje – pometanje ulic trgov in čišče-
nje peskolovcev z rotirajočimi ščetkami
in sesanjem.

7. Pogodbena vrednost: 13,089.428 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,890.000 SIT, 13,089.428 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni

list RS, št. 30-31 z dne 30. 4. 1999,
Ob-3207.

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

Ob-4576
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Celje, Oblakova 5, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): tehnične značilnosti aparata (50
točk), cena (35 točk), garancija (10 točk),
odkup starega ultrazvoka HP Sonos 1000
(5 točk). Naročnik je izbral ponudnika, ki je
po navedenih merilih dosegel najvišje števi-
lo točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mollier, d.o.o., Kidričeva 3,
Celje.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kardiološki ultrazvočni
aparat HP Sonos 5500.

7. Pogodbena vrednost: 33,987.182
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo bo
izvedel izbrani ponudnik brez podizvajalcev
ali tretjih.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,987.182 SIT, 24,447.211 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: dru-
gih pomembnih informacij ni.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: razpis za ugotavljanje sposobnosti ni
bil objavljen.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 2. 4. 1999, Ob-2295.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 00447 Ob-4577
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

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

3. Datum izbire: 27. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, ocena strokovne komisije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Mettler Toledo, d.o.o., Pe-
ske 12, Trzin.

6. (a) Kraj dobave: dobaviti fco kupec –
po dogovoru.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 335 elektronskih tehtnic.

7. Pogodbena vrednost: 63,315.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 118,843.437,50 SIT, 63,315.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999, Ob-2822.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 00447 Ob-4578
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. Datum izbire:
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, ocena strokovne komisije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gramcommerce, d.o.o.,
Borštnikova 88, Maribor.

6. (a) Kraj dobave: PC Cesta v Mestni
log, Ljubljana.

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

7. Pogodbena vrednost: 18,316.086 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,500.000 SIT, 18,316.086 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999, Ob-2942.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 143/99 Ob-4605
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000
Novo mesto.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za ugotavlja-
nje sposobnosti.

3. Datum izbire: 20. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– IVEC, d.o.o., Heroja Šaranoviča 38,
2000 Maribor,

– Henkel-Ecolab, d.o.o., Vajngerlova 4,
2000 Maribor,

– Mavrica, d.o.o., Resljeva c. 1, 1000
Ljubljana,

– Mercator-Dolenjska, d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto,

– Aurora, Tomaž Pavlin, s.p., Prisojna
pot 4a, 8000 Novo mesto,

– Novodom, d.o.o., Hladnikova 1, 8000
Novo mesto,

– Chemo, d.d., Maistrova 10, 1522
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo
mesto.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: pralna in čistilna sredstva.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 29 z dne 23. 4.
1999, Ob-2975.

13.
Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 141/99 Ob-4606
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000
Novo mesto.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hermes Analitica, d.o.o.,
Celovška 73, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica No-
vo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto.

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

7. Pogodbena vrednost: 14,127.400 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,127.400 SIT, 12.484.634 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 29 z
dne 23. 4. 1999, Ob-2924.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 140/99 Ob-4607
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000
Novo mesto.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za ugotavlja-
nje sposobnosti.

3. Datum izbire: 20. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– MK Birooprema, d.d., Dunajska 121,
1000 Ljubljana,

– Europap, d.o.o., Cesta v Šmartno 5,
1000 Ljubljana,

– Mavrica, d.o.o., Resljeva c. 1, 1000
Ljubljana,

– DZS, d.d., Mali trg 6, 1000 Ljubljana,
– Novodom, d.o.o., Hladnikova 1, 8000

Novo mesto,
– Založba Obzorja, d.d., Partizanska

3-5, 2000 Maribor,
– Chemo, d.d., Maistrova 10, 1522

Ljubljana,
– Brain, s.p., Seidlova 48, 8000 Novo

mesto,
– Mladinska knjiga Trgovina, d.d., Slo-

venska 29, 1000 Ljubljana,
– Boni, d.o.o., Dekani 12a, 6271 Dekani,
– Novotehna, d.d., Kočevarjeva 7, 8000

Novo mesto.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica

Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo
mesto.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški material in pa-
pirna konfekcija.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 29 z dne 23. 4.
1999, Ob-2976.

13.
Splošna bolnišnica Novo mesto

Ob-4687
1. Naročnik, poštni naslov: RTH, d.o.o.,

Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

3. Datum izbire: 20. 5. 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: cena, rok
plačila, garancijska doba.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: RSH Vinko Hrovatič, s.p.,
Šuštarejva 42, Trbovlje.

6. (a) Kraj dobave: Trbovlje–Hrastnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nabava osebnih računal-
nikov in pripadajoče opreme.

7. Pogodbena vrednost:
17,321.566,50 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,380.585 SIT, 17,321.566,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-4688
1. Naročnik, poštni naslov: RTH, d.o.o.,

Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

3. Datum izbire: 18. 5. 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: cena, rok
plačila, rok dobave.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: KA-PIS, d.o.o., Novo Celje
8, Petrovče.

6. (a) Kraj dobave: Trbovlje–Hrastnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nabava rudarskih kablov
in spojnega pribora.

7. Pogodbena vrednost: 14,830.287 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,590.497 SIT, 14,830.287 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 20-22 z dne 2. 4. 1999.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-4697
1. Naročnik, poštni naslov: Občina

Hrastnik, Pot V. Pavliča 5.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev (utemeljitev izbi-

re), reference, skladnost ponudbe z
zahtevami razpisa.

5. Ime in naslov izvajalca , ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: ELAN LINE d.o.o., Be-
gunje.

6. (a) Kraj dobave: Dol pri Hrastniku.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: oprema telovadnice pri
OŠ na Dolu.

7. Pogodbena vrednost: 22,212.412 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja: 25,420.010 SIT, najnižja
20,000.000 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Ur. l. RS: Ur. l. RS, št. 28-29, z dne 23. 4.
1999.

Občina Hrastnik

Št. 8176/1999/1285 Ob-4713
1. Naročnik, poštni naslov: Elek-

tro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum sklepa: 6. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena cena,
– potrjene pozitivne reference,
– rok plačila,
– rok izvedbe,
– ISO standard,
– vzdrževanje in kompatibilnost opreme,
– nadstandardnost,
– neurejenost ponudbene dokumentaci-

je (minus točke).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

dodeljeno naročilo: sklep o izbiri najugod-
nejšega izvajalca ni bil sprejet, razpis se
ponovi.

6. (a) Kraj dobave: HE Moste, RTP
Bled, RTP Jesenice, RTP Železarna, RTP
Jeklarna.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: digitalna vozliščna tele-
komunikacijska oprema - SDH sinhrona
digitalna hierarhija.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3 (ena po-

nudba je bila nepopolna).
10. Vrednost najnižje in najvišje ponudbe:
a) najvišja ponudba: 131,403.171 SIT.
b) najnižja ponudba: 73,070.341 SIT.

(oprema ni bila ponujena skladno s tabelami
tehničnih specifikacij, navedenimi v razpisni
dokumentaciji).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 6 z
dne 29. 1. 1999 (št. objave – Ob-589).

Elektro-Slovenija, d.o.o. Ljubljana

Ob-4724

1. Naročnik, poštni naslov: Onkološki in-
štitut, Zaloška 2, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 13. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– pogoj: izpolnitev vseh tehničnih speci-

fikacij za posamezno opremo iz razpisne
dokumentacije naročnika,

– izpolnitev meril iz razpisne dokumen-
tacije, in sicer:
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⋅ dobava pred 30. 6. 1999 – 50%,
⋅ cena – 40%,
⋅ plačilni rok nad 30 dni – 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno ter pogodbeno vrednost:
– RTG aparat za slikanje dojk: Sano-

labor, Ljubljana, vrednost 15,587.250 SIT,
– temnica – day light: Sanolabor, Ljub-

ljana, vrednost 10,598.700 SIT.
6. (a) Kraj dobave: Onkološki inštitut,

Ljubljana, fco razloženo in montirano.
(b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb:
– RTG aparat za slikanje dojk: 4,
– temnica – day light: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– RTG aparat za slikanje dojk:

15,587.250 SIT, 12,337.500 SIT;
– temnica – day light: 10,605.000 SIT,

6,447.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999, Ob-2830.

Onkološki inštitut Ljubljana

Ob-4725
1. Naročnik, poštni naslov: Onkološki in-

štitut, Zaloška 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– pogoj: izpolnitev vseh tehničnih speci-

fikacij za posamezno opremo iz razpisne
dokumentacije naročnika,

– izpolnitev meril iz razpisne dokumen-
tacije, in sicer:

⋅ dobava pred 30. 6. 1999 – 50%,
⋅ cena – 40%,
⋅ plačilni rok nad 30 dni – 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno ter pogodbena vrednost:
Skupina A:
– lutka za reanimacijo: Sanolabor, Ljub-

ljana, vrednost 591.700 SIT,
– oximeter pulzni prenosni: Sanolabor,

Ljubljana, vrednost 923.412 SIT,
– aparat za določanje plinske analize:

ponudnik ni izbran, razpis se ponovi,
– monitor: Alpos Meding, Šentjur, vred-

nost 1,217.605 SIT,
– MV obsevalni aparat: Alpos Meding,

Šentjur, vrednost 1,225.638 SIT;
Skupina B:
– črpalka za hranjenje: Mollier, Celje,

vrednost 200.655 SIT,
– Črpalka infuzijska dvopotna: Alpos Me-

ding, Šentjur, vrednost 1,459.756 SIT,
– črpalka infuzijska enopotna: Mollier,

Celje, vrednost 3,955.770 SIT,
– črpalka za analgezijo: Sanolabor, Ljub-

ljana, vrednost 447.750 SIT;
Skupina C:
– aspirator vakuumski: Alpos Meding,

Šentjur, vrednost 72.450 SIT,
– UZ razpršilec vlage: Sanolabor, Ljub-

ljana, vrednost 187.635 SIT,
– antidekubitor: Alpos Meding, Šentjur,

vrednost 1,243.025 SIT,
– inhalator prenosni: Alpos Meding,

Šentjur, vrednost 303.261 SIT,

– aspirator prenosni: Mikro + Polo, Ma-
ribor, vrednost 493.762 SIT;

Skupina D:
– halogenske luči: Sanolabor, Ljubljana,

vrednost 517.230 SIT,
– poličke za monitorje: Sanolabor, Ljub-

ljana, vrednost 135.072 SIT,
– košarice: Mollier, Celje, vrednost

114.235 SIT,
– miza pregledovalna: Alpos Meding,

Šentjur, vrednost 521.527 SIT,
– miza pregledovalna kombinirana: Al-

pos Meding, Šentjur, vrednost 560.309
SIT.

6. (a) Kraj dobave: Onkološki inštitut,
Ljubljana, fco razloženo in montirano.

(b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb:
Skupina A:
– lutka za reanimacijo: 5; 1,927.284

SIT; 591.700 SIT,
– oximeter pulzni prenosni: 5;

1,856.293; 792.446 SIT,
– aparat za določanje plinske analize: 6;

4,515.136,50 SIT; 1,345.856 SIT,
– monitor: 6; 891.260 SIT; 873.308

SIT;
Skupina B:
– črpalka za hranjenje: 4; 253.828 SIT;

200.655 SIT,
– MV aparat: 4; 1,225.638 SIT;

893.734 SIT,
– črpalka infuzijska dvopotna: 5;

1,606.500 SIT; 1,342.497 SIT,
– črpalka infuzijska enopotna: 6;

4,351.347 SIT; 2,390.731,20 SIT,
– črpalka za analgezijo: 4; 563.049 SIT;

302.400 SIT;
Skupina C:
– aspirator vakuumski: 4; 141.593 SIT;

72.450 SIT,
– UZ razpršilec vlage: 5; 257.796 SIT;

187.635 SIT,
– antidekubitor: 5; 1,345.788 SIT;

113.132 SIT,
– inhalator prenosni: 7; 828.975 SIT;

90.090 SIT,
– aspirator prenosni: 8; 493.762 SIT;

291.060 SIT;
Skupina D:
– halogenske luči: 3; 597.265 SIT;

517.230 SIT,
– poličke za monitorje: 3; 247.800 SIT;

135.072 SIT,
– košarice: 3; 198.534 SIT; 114.235

SIT,
– miza pregledovalna: 5; 521.527 SIT;

258.000 SIT,
– miza pregledovalna kombinirana: 4;

604.595 SIT; 280.665 SIT.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 23-24 z dne 10. 4. 1999,
Ob-2558.

Onkološki inštitut Ljubljana

Št. 8174/1999/1236 Ob-4728
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, faks 061/174-24-32.

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

3. Datum izbire: 30. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
A) za dobavo paličnih kompozitnih izola-

torjev skupaj s pripadajočim obešalnim in
spojnim materialom:

– skupna ponudbena cena (70% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– pozitivne reference ponudnika za to-

vrstni material na objektih ELES-a (5% de-
lež),

– pozitivne reference proizvajalca palič-
nih kompozitnih izolatorjev na objektih
ELES-a (22% delež);

B) za dobavo steklenih kapastih izolator-
jev skupaj s pripadajočim obešalnim in spoj-
nim materialom:

– skupna ponudbena cena (70% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– pozitivne reference ponudnika za to-

vrstni material na objektih ELES-a (5% de-
lež),

– pozitivne reference proizvajalca stekle-
nih kapastih izolatorjev na objektih ELES-a
(22% delež);

C) za dobavo vodnikov Al/Fe 240/40:
– skupna ponudbena cena (70% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– pozitivne reference ponudnika za to-

vrstni material na objektih ELES-a (5% de-
lež),

– pozitivne reference proizvajalca vrvi na
objektih ELES-a (22% delež);

D) za dobavo OPWG z obesnim, pritrdil-
nim in spojnim materialom:

– skupna ponudbena cena (40% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– zagotavljanje kvalitete (40% delež),
– potrjene reference proizvajalca na

elektroenergetskih objektih ELES-a (12%
delež),

– potrjene reference proizvajalca na dru-
gih elektroenergetskih objektih (5% delež).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za dobavo paličnih kompozitnih izola-
torjev se kot najugodnejša ponudba izbere
ponudba ponudnika Kosič, d.o.o., Vodov-
nikova 13, Maribor,

– za dobavo vodnikov Al/Fe 240/40, se
kot najugodnejša ponudba izbere ponudba
ponudnika Elektrotehna ELEX, international
trade, d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana,

– za dobavo OPWG z obesnim, pritrdil-
nim in spojnim materialom, se kot najugod-
nejša ponudba izbere ponudba ponudnika
Elektrotehna – ELEX, International trade,
d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: RTP Podlog – razlo-
ženo.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: po specifikaciji iz ponudbe-
ne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost:
– palični kompozitni izolatorji 9,891.672

SIT,
– vodniki Al/Fe 240/40

12,237.971,55 SIT,
– OPGW 29,387.483,16 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– za palične kompozitne izolatorje 3 po-

nudbe,
– za vodnike Al/Fe 240/40 1 ponudba,
– za OPGW 2 ponudbi.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za palične kompozitne izolatorje

9,891.672 SIT, 7,052.269,14 SIT,
– za vodnike Al/Fe 240/40

12,237.971,55 SIT, 12,237.971,55 SIT,
– za OPGW 30,901.776,78 SIT,

29.387.483,16 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999.

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

Št. 250/99 Ob-4737
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Smeta-
nova 17, 2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 21. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji: ponudbena cena, kvaliteta po-
nujenih računalnikov oziroma komponent v
skladu z ocenami domačih in tujih strokov-
nih računalniških revij, garancijski pogoji
(trajanje garancije, potreben čas do prihoda
serviserja v firmo, čas trajanja popravila,
možnost dobave nadomestnega računalni-
ka za čas popravila...), potrjene pozitivne
reference ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Comtron d.o.o., Gregorči-
čeva 37, 2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobave: Univerza v Mariboru,
Fakulteta za strojništvo, Smetanova 17,
2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: strežnik in osebni računalniki
za opremo Računalniške učilnice.

7. Pogodbena vrednost: 8,712.382 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9, od tega 2

neveljavni.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,985.585 SIT, 8,339.742 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999,
Ob-2883.

Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo

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

Ob-4526
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter
promet in Zavod za varstvo okolja, Prešer-
nova 27, 3000 Celje, faks 063/441-800.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 3. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): registracija o usposobljenosti,
reference, opremljenost ponudnika, cene.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Cestno podjetje Celje, d.d., Lava 42,
3000 Celje,

– Sing, d.o.o., Petrovče, Arja vas 27a,
3301 Petrovče,

– VOC Celje, d.d., Vzdrževanje in obno-
va cest, Lava 42, 3000 Celje,

– CE-KA, d.d., Lava 9, 3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe:
– izvedba aktivnih ukrepov za umirja-

nje prometa,
– gradbeno instalacijska dela za nad-

zor prometa.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999.

13.
Mestna občina Celje

Št. 408/99 Ob- 4527
1. Naročnik, poštni naslov: Študentski

domovi v Ljubljani, p.p. 4262, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 21. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je dosegel naj-
višje število točk po razpisanih merilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: GP Trnovo, d.o.o., Ljubljana,
Cesta dveh cesarjev 172, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija fasade,
oken, vrat, balkonov ter nastreška do-
ma VŠZD na Poljanski c. 26, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 28,874.018
SIT za izvedbo variante B.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: za varianto B 38,876.520 SIT,
28,874.018 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999.

Študentski domovi v Ljubljani

Št. 37/13-363 Ob-4528
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Na-

klo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, kontakt-
na oseba Drago Goričan, tel.
064/478-110, faks 064/478-11-11.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis gradbenih
del brez omejitev.

3. Datum izbire: javno odpiranje je bilo
na naslovu Občina Naklo, Glavna cesta 24,
4202 Naklo, 14. maj 1999 ob 11.30.

4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): opis odločujočih meril za izbiro izbra-
ne ponudbe: ponudbena cena, referenčna
lista, garancija na izvršena dela in dosedanje
izkušnje na podobnih delih v občini.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Inženiring projekt Kranj,
d.o.o., Nazorjeva 1, Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja fekalne ka-
nalizacije po naselju Cegelnica in Malo
Naklo.

7. Pogodbena vrednost: 49,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: prispele so 4

ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 55,947.089 SIT, 39,653.752,09 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 30-31 z dne 30. 4. 1999, št.
37/6-362, Ob-3327.

Občina Naklo

Št. 10/99 Ob-4529
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. Datum izbire: 28. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kadri, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Adaptacije-vzdrževanje,
d.o.o., Lošca 54, Vrhnika.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova prostorov vrt-
ca Mladi rod – enota Mavrica, Savska 1,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 26,277.719 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,725.475 SIT, 26,277.719 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999.

Mestna občina Ljubljana

Št. 2/1 Ob-4530
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 43. in 54. člen ZJN.

3. Datum izbire: 3. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: GIVO, d.d., Zaloška 69,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade in stre-
he Levstikova 10, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 9,590.615 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,156.498 SIT, 9,590.615 SIT.
11., 12.

Mestna občina Ljubljana
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Št. 41408-2/99 Ob-4570
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Cerk-

nica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitve.

3. Datum izbire: 28.5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): plačilni pogoji in cene, reference
in kvaliteta, rok izvedbe in garancijski roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Primorje, d.d., Ajdovščina,
Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija lokal-
ne ceste 041090 Kožljek–Stražišče, I.
faza ter rekonstrukcija javnih poti v na-
selju Cerknica in Rakek.

7. Pogodbena vrednost: 55,217.517 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 74,048.245 SIT, 55,217.517 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.

Občina Cerknica

Št. 351/9-8/99 Ob-4532
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kranj-

ska Gora, Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska
Gora, tel. 064/881-846, faks 064/881-350.

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

3. Datum izbire: 19. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ugodnejša ponudbena cena in
še ponujeni popust na ponudbeno ceno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kobram,d.o.o., Jesenice,
Cesta železarjev 8.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: celostno urejanje po-
deželja in obnova vasi - CRPOV - v KS
Dovje Mojstrana - izvedba: obnova stav-
be kovačnice na Dovjem - nadomestna
gradnja - dokončanje del.

7. Pogodbena vrednost: 23,176.790
SIT oziroma glede na razpoložljiva sredstva.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,704.867,80 SIT, 28,310.125 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 27, z dne 16. 4. 1999, Ob-2834.

Občina Kranjska Gora

Št. 40301/001/99 Ob-4540
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
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, rok gradnje, cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Slatin d.o.o., Ravne na Ko-
roškem.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija fasade
Zdravstvenega doma Slovenj Gradec.

7. Pogodbena vrednost:
22,668.348,90 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 40,802.562 SIT, 22,668.405 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 30-31, z dne 30. 4. 1999, Ob-3328.

Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-4541
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pod-

velka, Podvelka 20, 2363 Podvelka.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 11. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, plačilni pogoji,
solventnost podjetja.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Gradbeno podjetje Radlje ob Dra-
vi, Mariborska c. 40, 2360 Radlje ob Dravi.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja nadomestne
osnovne šole Kapla na Kozjaku.

7. Pogodbena vrednost: 110,311.131 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 119,549.944 SIT in 110,311.131 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999.

Občina Podvelka

Ob-4542
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pod-

velka, Podvelka 20, 2363 Podvelka.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 11. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): programski stroški vzdrževanja,
cenik, reference, tehnične in kadrovske
zmogljivosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: podjetje za gozdne gradnje
in hortikulturo, Kosarjeva 4, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ročna in strojna vzdr-
ževalna dela na gozdnih cestah na ob-
močju Občine Podvelka.

7. Pogodbena vrednost: 14,342.751 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,947.613 SIT in 12,384.272 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 23-24 z dne 10. 4. 1999.

Občina Podvelka

Št. 2.0.-1759 Ob-4602
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana, faks 061/29-14-822.

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

3. Datum izbire: 21. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena,
– reference,
– rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: RGS Rudarstvo-gradbeniš-
tvo-sanacije, d.d., Dimičeva 16, 1000 Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: izvedba zavarovanja ne-
varnih pobočij na progi Sevnica–Trebnje.

7. Pogodbena vrednost: 2,939.774,50
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,280.528 SIT, 2,939.774,50 SIT.
11., 12., 13.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 2.0.-1759 Ob-4603
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana, faks 061/29-14-822.

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

3. Datum izbire: 10. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena,
– reference,
– rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: RGS Rudarstvo-gradbeniš-
tvo-sanacije, d.d., Dimičeva 16, 1000 Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba čiščenja in
figiranja predorov Križiški, Jurgovski in
Ležeški na progi Pivka–Divača.

7. Pogodbena vrednost: 14,755.574 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,755.574 SIT, 12,200.350 SIT.
11., 12., 13.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 40310/0042/99 0700 10 Ob-4608
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 20. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena in reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Projekt MR inženiring, d.d.,
Svetozarevska 10, Maribor, za obnovo tal in
stenske obloge v telovadnici OŠ Franca
Rozmana Staneta, Kersnikova 10, Maribor
in OŠ Franceta Prešerna, Žolgarjeva 2,
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Maribor in Rebellion, d.o.o., Meljska c. 37,
Maribor za obnovo tal v učilnicah OŠ Tabor
I in Tabor II.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova tal in stenske
obloge v telovadnici OŠ Franca Rozma-
na Staneta, Kersnikova 10, Maribor in
OŠ Franceta Prešerna, Žolgarjeva 2, Ma-
ribor ter obnova tal v učinicah OŠ Tabor
I in Tabor II.

7. Pogodbena vrednost: 7,737.566 SIT
za OŠ Franca Rozmana Staneta;
8,314.974 SIT za OŠ Franceta Prešerna;
2,530.818 SIT za OŠ Tabor I in 2,512.016
SIT za OŠ Tabor II.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 7,505.439
SIT za OŠ Franca Rozmana Staneta;
8,065.525 SIT za OŠ Franceta Prešerna;
759.245 SIT za OŠ Tabor I in 753.605 SIT
za OŠ Tabor II.

9. Število prejetih ponudb: 6 za OŠ Fran-
ca Rozmana Staneta in za OŠ Franceta Pre-
šerna, 9 za OŠ Tabor I in Tabor II.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 8,147.806 SIT, 6,712.871 SIT za OŠ
Franca Rozmana Staneta; 8,797.235 SIT,
7,297.385 SIT za OŠ Franceta Prešerna;
3,003.046 SIT, 2,530.818 SIT za OŠ Ta-
bor I in 2,993.542 SIT in 2,512.016 SIT za
OŠ Tabor II.

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. 27 z dne 16. 4. 1999, Ob-2844.

Mestna občina Maribor
Oddelek za družbene dejavnosti

Ob-4704
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Komunalna direkcija, Prešerno-
va 27, 3000 Celje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 3. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– popolnost ponudbe in ponudbene do-

kumentacije,
– reference ponudnika od leta 1996 do

sedaj,
– cene,
– dosedanja angažiranost pri izvedbi del

za Mestno občino Celje,
– izpolnitev vseh obveznosti ponudnika

do Mestne občine Celje iz naslova pred-
hodnih odnosov (garancije, pogoji, soglas-
ja) – velja za točke 1.27, 2.1 in 2.2 tehnič-
nih pogojev te razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Possehl, Posebne gradnje, d.o.o., Po-
čehovska ul. 25, Maribor,

– Prenova, d.o.o., Gradbeno-lesarsko
podjetje, Verpete 5, 3213 Frankolovo,

– Hidroplanum, gradbeništvo, trgovina in
storitve, d.o.o., Partizanska c. 24, Celje,

– VOC Celje, d.d., Lava 42, Celje,
– Cestno podjetje Celje, d.d., Lava 42,

Celje,

– Novitta, d.o.o., Mariborska 202, Celje,
– Isar, d.o.o., Petelinškova 13, Vojnik,
– Krajnc VNG, visoke in nizke gradnje,

Krajnc Igor, s.p., Ul. Savinjske čete 8, 3310
Žalec,

– Nivo Koing, ekologija & energetika,
d.o.o., Mariborska 86, Celje,

– Gradis, Gradbeno podjetje Celje, d.d.,
Ul. XIV. divizije 10, Celje,

– Pluton gradnje, d.o.o., Dobreša vas b.
š., 3311 Šempeter,

– Hudournik gradbeništvo, d.o.o., Laš-
ka vas 20, 3220 Štore,

– Gradnja in gradbena mehanizacija, s.p.
Stiplovšek Ivan Celje, C. na Ostrožno 85a,
Celje,

– Mika Dom, d.o.o., gradbeništvo in sto-
ritve, Mariborska 86, Celje,

– Remont, d.d., Celje, Oblakova 30,
Celje,

– PUV Celje, d.d., nizke in vodne grad-
nje, Lava 11, Celje,

– Gradbeništvo Božičnik, s.p., Opekar-
niška c. 1, Celje,

– Gradnje Žveplan, d.o.o., Ul. heroja
Lacka 8, Celje,

– Celjski plini Celje, d.d., Plinarniška ul.
1, Celje,

– CE-KA, d.d., Lava 9, Celje,
– GIC Gradnje, d.o.o., Sv. Florijan 120,

3250 Rogaška Slatina.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: gradbena dela:
– novogradnje in rekonstrukcije objek-

tov, naprav in cestne opreme: mostovi,
oporni zidovi, kašte, črpališča ipd. – ca. 15
mio SIT/letno,

– cestogradbena dela: rehabilitacija vo-
zišč, rekonstrukcije, sanacije in novograd-
nje cest – ca. 300 km/letno,

– sanacije plazov – ca. 10 primerov/letno,
– vzpostavitev prevoznosti cest zaradi

udorov, usadov in plazov – ca. 20 prime-
rov/letno,

– izdelava fasad na manj zahtevnih ob-
jektih – ca. 2.000 m2/letno,

– zidanje podpornih in opornih zidov –
ca. 1.500 m2/letno,

– zaščita usekov, izkopov in nasipov z
zagatnicami – ca. 400 m/letno,

– priprava terena za nanos različnih za-
porno-nosilnih slojev – ca. 21.000 m2/let-
no,

– različna tlakovanja – ca. 13.500
m2/letno,

– izgradnja vodohranov in rezervoarjev
– ca. 150 m3/letno,

– različna zemeljska dela – 18.000
m3/letno.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 51.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999.

13.
Mestna občina Celje

Št. 360-01-3/99 Ob-4707
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad občine Postojna, Ljubljanska c. 4,
6230 Postojna.

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

3. Datum izbire: 26. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
A) obnova oziroma izdelava kopalnic:
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– garancijski rok za izvedena dela,
– rok izvedbe,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
B) mizarsko-pleskarska dela:
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– garancijski rok za izvedena dela,
– rok izvedbe,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
A) Strojništvo Majdič Stane, s.p., Topolc

9, Ilirska Bistrica,
B) Pleskarstvo in soboslikarstvo Tomšič

Dušan, s.p., Postojna.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe:
A) obnova oziroma izdelava novih ko-

palnic v najemnih stanovanjih Občine
Postojna,

B) mizarsko pleskarska dela v
najemnih stanovanjih Občine Postojna.

7. Pogodbena vrednost:
A) 5,036.875 SIT,
B) 5,592.418 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
A) 2,
B) 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
A) 6,803.076,20 SIT, 5,036.875 SIT,
B) 5,838.345 SIT, 5,592.418 SIT. 
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 30-31 z dne 30. 4. 1999,
Ob-3170.

Stanovanjski sklad občine Postojna

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 155-5/99 Ob-4523
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje “Komunala” Izola, d.o.o., Verdijeva 1,
6310 Izola, tel. 066/600-180, faks
066/647-371.

2., 3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javni razpis ni uspel, ker ni bilo
predloženih vsaj dveh veljavnih ponudb.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 0.
10., 11., 12.

Javno podjetje Komunala Izola



Stran 3040 / Št. 43 / 4. 6. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Ob-4524
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter
promet in Zavod za varstvo okolja, Prešer-
nova 27, 3000 Celje, faks 063/441-800.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 3. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): registracija o usposobljenosti,
reference, opremljenost ponudnika, cene.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Cestno podjetje Celje, d.d., Lava 42,
3000 Celje,

– BIT, računalniški inženiring, d.o.o.,
Mala ulica 8, 1000 Ljubljana,

– Sing, d.o.o., Petrovče, Arja vas 27a,
3301 Petrovče,

– Vizura, d.o.o., Jenkova 24, 3000 Celje,
– Geodetski zavod Celje, d.o.o., Ulica

XIV. divizije 10, 3000 Celje,
– Razvojni center – Inženiringi Celje,

d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje,
– Softdata, d.o.o., Preradovičeva 14,

1000 Ljubljana,
– GIS Data, d.o.o., Zemljemerska 12,

1000 Ljubljana,
– Združenje šoferjev in avtomehanikov

Celje, Slomškov trg 1, 3000 Celje,
– Kostra, Komunalne storitve, d.o.o., Aš-

kerčeva 15, 3000 Celje,
– Zavod za zdravstveno varstvo Celje,

Ipavčeva 18, 3000 Celje,
– Nivo, Vodno gospodarstvo Celje,

d.o.o., Lava 11, 3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– raziskava, študije, svetovanje, pro-

jekti s področja urejanja prometa,
– svetovanje pri vzpostavitvi, vodenju

in vzdrževanju informacijskega sistema
cestnega gospodarstva na bazi geograf-
sko informacijskega svetovanja,

– nadzor prometa (odvoz nepravilno
parkiranih vozil ali zapuščenih vozil in
intervencij),

– monitoring onesnaženosti zraka,
– monitoring onesnaženosti vodotokov.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999.

Mestna občina Celje

Št. 210/99 Ob-4525
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, reference,
posebne ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Samo, d.o.o., Reboljeva 9,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: fizično
in tehnično varovanje poslovnih prosto-
rov naročnika.

7. Pogodbena vrednost: 6,192.084 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5 veljavnih –

4 popolne.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,196.800 SIT, 6,093.454 SIT.
11., 12.

Mestna občina Velenje

Št. 305-08/99-601 Ob-4604
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava za iz-

vrševanje kazenskih sankcij – ZPKZ Dob –
GE Pohorje, Slovenska vas 14, 8233 Mir-
na.

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

3. Datum izbire: 11. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): (vrednost premije, čas poplačila
škode) na podlagi vrednotenja ponudb s
pomočjo meril, ki so bila določena v razpi-
sni dokumentaciji, je izbran izvajalec, ki je
ponudil najnižjo premijo in najkrajši čas po-
plačila škode.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zavarovalnica Tilia, d.d.,
Seidlova cesta 5, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zava-
rovanje premoženja UIKS – ZPKZ Dob –
GE Pohorje, za obdobje od 1. 7. 1999 do
31. 12. 2002.

7. Pogodbena vrednost:
26,031.544,40 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ne.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,048.933 SIT Slovenica, zavaroval-
niška hiša, 26,031.544,40 SIT Zavaroval-
nica Tilia, d.d.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: je ni bilo.

Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij

Št. 343/1-11/99 Ob-4531

1. Naročnik, poštni naslov: Občina
Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, 4280
Kranjska Gora, tel. 064/881-846, faks
064/881-350.

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

3. Datum izbire: 26. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): celovitost ponudbe, skupna ce-
na ponudbe, nižje cene po enoti mere, bolj-
ši plačilni pogoji, lastna mehanizacija in re-
ference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GG, Gozdno gospodarstvo
Bled, d.d., Ljubljanska cesta 19, Bled.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: redna
vzdrževalna in sanacijska dela na gozdnih
cestah na področju Občine Kranjska Gora.

7. Pogodbena vrednost: glede na raz-
položljiva finančna sredstva 8,825.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,496.875 SIT in 16,950.113 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 30-31 z dne 30. 4. 1999, Ob-3329.

Občina Kranjska Gora

Št. 45/99 Ob-4647
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva 24, 1507 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): najugodnejši ponudnik
je bil izbran na podlagi javnega razpisa za
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 12. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); merila za dodelitev javnega naro-
čila najboljšemu ponudniku so bila določe-
na po naslednjem točkovnem sistemu:

a) 0 - 25 tč. – cena;
b) 0 - 20 tč. – odzivnost servisne službe;
c) 0 - 20 tč. – cene originalnih rezervnih

delov;
d) 0 - 15 tč. – reference ponudnika;
e) 0 - 15 tč. – število primerno usposob-

ljenih kadrov;
f) 0 - 15 tč. – čas popravila;
g) 0 - 15 tč. – garancija za zamenjane

dele;
h) 0 - 15 tč. – interaktivna povezava za

preventivno odkrivanje napak;
i) 0 - 10 tč. – kakovost opravljanja razpi-

sanih storitev;
j) 0 - 10 tč. – izkazana posebna znanja

strokovnega kadra;
k) 0 - 10 tč. – izkušnje strokovnega ka-

dra.
Pod naslednjimi zaporednimi točkami

specifikacij iz razpisa VZ - 1 / 99 izvajalec ni
bil izbran, ker je prejel samo eno veljavno
ponudbo:

– specifikacija št. 1: IBM oprema cen-
tralnega računalniškega sistema,

– specifikacija št. 2 : Storage Tek tračna
robotna enota,

– specifikacija št. 6: tiskalniki EPSON in
OKI,

– specifikacija št. 7: FISKARS brezpre-
kinitveni napajalni sistemi.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročilo je bilo dodeljeno
podjetju Inetrtrade ITS, Kolodvorska 9, Ljub-
ljana pod naslednjimi zaporednimi točkami
specifikacij razpisa VZ - 1 / 99:

– specifikacija št. 3: IBM računalniška
oprema (strežniki, del. postaje, prenosne
del. postaje),

– specifikacija št. 4: IBM 6252 tiskal-
niki,

– specifikacija št. 5: mrežni in laserski
tiskalniki, tiskalniki IBM 2390 in IBM 2391.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdr-
ževanje računalniške opreme po speci-
fikacijah.

7. Pogodbena vrednost:
– specifikacija št. 3: IBM računalniška

oprema (strežniki, del. postaje, prenosne
del. postaje) 203.950 SIT mesečno,

– specifikacija št. 4: IBM 6252 tiskalniki
27.890 SIT mesečno,

– specifikacija št. 5: mrežni in laserski
tiskalniki, tiskalniki IBM 2390 in IBM 2391
36.667 SIT mesečno.

8.
9. Število prejetih ponudb:
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– specifikacija št. 3: IBM računalniška
oprema (strežniki, del. postaje, prenosne
del. postaje) 3 ponudbe,

– specifikacija št. 4: IBM 6252 tiskalniki
2 ponudbi,

– specifikacija št. 5: mrežni in laserski
tiskalniki, tiskalniki IBM 2390 in IBM 2391
2 ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– specifikacija št. 3: IBM računalniška

oprema (strežniki, del. postaje, prenosne
del. postaje): najvišja ponudba - 327.050
SIT, najnižja ponudba - 203.950 SIT.

– specifikacija št. 4: IBM 6252 tiskalni-
ki: najvišja ponudba - 32.000 SIT, najnižja
ponudba - 27.890 SIT.

– specifikacija št. 5: mrežni in laserski
tiskalniki, tiskalniki IBM 2390 in IBM 2391:
najvišja ponudba - 64.945 SIT, najnižja po-
nudba - 36.667 SIT.

11., 12.
Zavod za zdravstveno zavarovanje

Slovenije

Št. 110-1/99 Ob-4696
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Datum izbire: 24. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca: J.V.
Geodetski zavod Slovenije, Zemljemerska
12, 1000 Ljubljana + Geodetski zavod Ce-
lje, Ulica XIV. divizije10, 3000 Celje +Ljub-
ljanski geodetski biro Cankarjeva 1/IV 1000
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: razbremenilna cesta
Želodnik – Vodice; zemljiško katastrska
izmera.

7. Pogodbena vrednost: 87,932.216 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 99,187.540 SIT, 87,932.216 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 720-2/99 Ob-4705
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod RS za

zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
storitev brez omejitev.

3. Datum izbire: 7. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kvaliteta, rok, cena, plačila in
dodatne ugodnosti. Merila ovrednotena
enako.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SET, d.d., Vevška c. 52,
Ljubljana in Present, d.o.o., Dolenjska c.
43, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– SET, d.d.: oblikovanje in tisk zlo-

ženk, brošur, obrazcev in obrazcev za
optično čitanje;

– Present, d.o.o.: oblikovanje in tisk
mesečnih informacij zavoda in knjig.

7. Pogodbena vrednost: 40 mio SIT.
8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave javnega raz-

pisa v Uradnem listu RS: Uradni list RS, št.
19 z dne 26. 3. 1999, Ob-2080.

Zavod RS za zaposlovanje

Ob-4706
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Komunalna direkcija, Prešerno-
va 27, 3000 Celje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 3. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– popolnost ponudbe in ponudbene do-

kumentacije,
– reference ponudnika od leta 1996 do

sedaj,
– cene,
– dosedanja angažiranost pri izvedbi del

za Mestno občino Celje,
– izpolnitev vseh obveznosti ponudnika

do Mestne občine Celje iz naslova pred-
hodnih odnosov (garancije, pogoji, soglas-
ja) – velja za točke 1.27, 2.1 in 2.2 tehnič-
nih pogojev te razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Start revizijska hiša, Družba za revizijo
in davčno svetovanje, d.o.o., Jadranska 18,
Ljubljana,

– Liko, d.d., Industrija kovinske opreme,
Liboje 26a, 3301 Petrovče,

– Geološki zavod Slovenije, Dimičeva
12, Ljubljana,

– Razvojni center – planiranje, d.o.o.,
Ul. XIV. divizije 14, Celje,

– Energotehna, Inženiring, projektiranje,
servis, trgovina, d.o.o., Ul. XIV. divizije 12,

– Vrtnarstvo Celje, d.o.o., Ljubljanska c.
93, Celje,

– Celeia promet, d.o.o., Projektiva,
gradbeništvo, inženiring, C. na Ostrožno 6,
Celje,

– Torkar Nikolaj, s.p., Elektro servis, Ul.
Alme Karlinove 39, Celje,

– Geosvet, Samo Marinc, s.p., C. na
Ostrožno 85, Celje,

– Pavel Podlesnik, s.p. – “Posvet”, pod-
jetniško in poslovno svetovanje, Ljubljanska
62, Celje,

– Silvo Plesnik, s.p., Ul. bratov Vošnja-
kov 5, Celje,

– KM, d.o.o., PE Škofja vas 65, 3211
Škofja vas,

– Razvojni center – Inženiringi, d.o.o.,
Celje, Ul. XIV. divizije 14, Celje,

– Navor, d.o.o., Projektiranje, storitve in
raziskave, d.o.o., Ul. XIV. divizije 12, Celje,

– Elektrosignal, Elektrotehnično podjet-
je, d.o.o., Lava 6a, Celje,

– PUV Celje, d.d., Nizke in vodne grad-
nje, Lava 11, Celje,

– Projektivni biro Velenje, d.d., Prešer-
nova 8, 3320 Velenje,

– Lancom, Inženiringi računalniških si-
stemov, d.o.o., Tržaška c. 63, Maribor,

– Geodetski zavod Celje, d.o.o., Ul. XIV.
divizije 10, Celje,

– Constructa Inženiring, d.o.o., Gleda-
liška 2, Celje,

– ECS, Eurocomputer Systems, d.o.o.,
Motnica 7, IOC Trzin, 1236 Trzin,

– Gisdata, Geografsko informacijski si-
stemi, tehnologije in storitve, d.o.o., Zem-
ljemerska 14, Ljubljana,

– Petre, d.o.o., trgovsko, gostinsko, sto-
ritveno podjetje, Železno 5f, pri Galiciji,
3310 Žalec,

– SIM, d.o.o., svetovanje, inženiring in
marketing, Smrekarjeva 1, Celje,

– IBEA Maribor, d.o.o., Ul. Ilije Gregori-
ča 1, Maribor,

– Klimal, Lepetič Milan, s.p., Klajnškova
5, Celje,

– Maček, d.o.o., Mariborska 86, Celje,
– Elektro Turnšek, Janko Turnšek, s.p.,

Mariborska 86, Celje,
– Ekos, Janez Škoberne, s.p., Laze 17,

3222 Dramlje,
– Softdata, Podjetje za razvoj, proizvod-

njo in trženje računalniške opreme, d.o.o.,
Preradovičeva 14, Ljubljana,

– Vizura, Zasebno podjetje za projektira-
nje in sorodne tehnične storitve, d.o.o., Jen-
kova 24, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
Raziskave, študije, analize, svetova-

nja in projekti:
– raziskava tržišča – ca. 20 ur/mesečno,
– geološko-geomehanske raziskave –

upoštevale se bodo skupne ponudbe – ca.
2,5 mio SIT/letno,

– tehnično-tehnološke raziskave na pre-
mostitvenih in podpornih objektih – ca. 1
mio SIT/letno,

– tehnično-tehnološke raziskave v nizko-
gradnji – 0,5 mio SIT/letno,

– ekonomske študije in študije ekonom-
skih upravičenosti – ca. 2 mio SIT/letno,

– pravne študije – ca. 50 ur/mesečno,
– finančne študije – ca. 50 ur/mesečno,
– prometne študije – ca. 10 ur/mesečno,
– analize različnih koncesionarnih dejav-

nosti – ca. 50 ur/mesečno,
– tehnično svetovanje,
– pravno svetovanje,
– ekonomsko svetovanje – skupno ca.

50 ur/mesečno,
– svetovanje pri vzpostavitvi, vodenju in

vzdrževanju komunalno informacijskega si-
stema na bazi geografsko informacijskega
svetovanja – ca. 20 ur/mesečno,

– svetovanje na področju urbanističnih
urejanj prostora – ca. 10 ur/mesečno,

– svetovanje na področju oglaševanja –
ca. 10 ur/mesečno,

– prevajanje iz tujih jezikov v slovenski
oziroma obratno – ca. 10 ur/mesečno,

– izdelava programov za javna naročila
investicijskega značaja – ca. 50 ur/meseč-
no,

– izdelava tehnično-tehnoloških elabora-
tov – ca. 50 ur/mesec,

– zemljiško-knjižne ureditve za ca. 10
km cest in javne objekte v lasti Mestne obči-
ne Celje (ledena dvorana, bazen Golovec,
Celjska koča, Šmartinsko jezero, letno ko-
pališče, konjeniški in kinološki poligon) –
ca. 30 ur/mesečno,
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– izdelava geoloških poročil,
– izdelava geoloških mnenj,
– izvedba terenskih raziskav – upošte-

vane bodo skupne ponudbe – ca. 30 pri-
merov/letno,

– revizije poslovanja izvajalcev GJS – ca.
5 revizij/letno,

– izdelava urbanistične dokumentacije –
za javne objekte v lasti Mestne občine Celje,

– izdelava lokacijske dokumentacije – za
javne objekte v lasti Mestne občine Celje,

– geodetske usluge – ca. 10 ur/mesečno,
– vodenje gradbenih inženiringov – upo-

števane bodo skupne ponudbe (razen zad-
njih dveh alinej) in se sestoji iz:

– izdelave projektne dokumentacije –
ca. 5 mio SIT/letno,

– vodenja strokovnega nadzora nad
gradnjo – ca. 2 mio SIT/letno,

– vodenja inženiringa – 3 mio SIT/letno,
– vodenje nadzora nad gradnjo z mini-

malnimi projektnimi elaborati vzdrževanja
cest – ca. 1,5 mio SIT/letno,

– investicijski inženiring – ca. 3 mio
SIT/letno,

– vodenje inženiringov javne razsvetljave
v Mestni občini Celje – upoštevane bodo
skupne ponudbe – ca. 5 mio SIT/letno in ki
se sestojijo iz:

– projektiranja,
– inženiringa,
– nadzora;

Vzdrževanje javne razsvetljave: ca. 5
mio SIT/letno.

Obrtniška dela:
– kovinarska dela: sanacije in novograd-

nje zaščitnih ograj – ca. 2.000 m/letno,
– ključavničarska in inštalaterska dela:

javni objekti, javne prireditve,
– urejevanje zelenic, grmovnic in drevja

– ca. 50.000 m2/letno,
– dela z avto-košaro na večjih višinah –

ca. 500 ur/letno,
– postavljanje šotorov in odrov za prire-

ditve – ca. 450 m2/leto.
Nakup računalniške opreme.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 51 (glej obja-

vo za gradbena dela).
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999.

Mestna občina Celje

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-4646
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, elek-
tronska pošta: info@celje.si.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-

nu zakona o javnih naročilih: 4. točka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 20. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini možni dobavitelj za nad-
gradnjo računalniškega sistema IBM
AS/400.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Intertrade ITS d.d., Kolod-
vorska 9, 1000 Ljubljana.

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

trebno dobaviti: nadgradnja računalniške-
ga sistema IBM AS/400, ki zajema: 1.
strojna oprema, 2. sistemska program-
ska oprema, 3. aplikativna programska
oprema SIRENA/400.

7. Pogodbena vrednost: 19,798.275
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Mestna občina Celje

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila gradbenih del

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 012-1/99-13 Ob-4648
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Mo-

zirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 12. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: cene, re-

ference, plačilni pogoji, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Javno podjetje Komunala
Mozirje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: ka-
nalizacijsko omrežje ureditvenega načr-
ta mestnega jedra Mozirje.

7. Pogodbena vrednost: 29,777.354
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,194.443,30 SIT; 28,114.757,22
SIT.

11.
12. Številka objave razpisa v Uradnem

listu RS: Uradni list RS, št. 16 z dne 19. 3.
1999.

Občina Mozirje

Št. 012-1/99-13 Ob-4649
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Mo-

zirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje.
2.
3. Datum izbire: 7. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: referen-

ce, skupna vrednost razpisanih del, ustrez-
nost delovnih sredstev, rok plačila, fiksnost
cen in posebne ugodnosti.

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. 512/2057-454 Ob-4535
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske elek-

trarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000
Maribor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: predmet javnega naročila pred-
stavlja nadaljevanje že začetega programa
varovanja naročnikovih objektov in elektroe-
nergetskih naprav. Za zaupanje izvedbe del
podjetju Tegrad, d.d., Ljubljana, je bilo upo-

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GG Nazarje, Savinjska ce-
sta 4, Nazarje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje gozdnih cest na območju
občine Mozirje v letu 1999.

7. Pogodbena vrednost: 7,105.079 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,105.079 SIT; 7,060.664 SIT; oziro-
ma z DDV 7,939.016 SIT; 7,880.219 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: ena
ponudba je bila nepopolna in izločena.

12. Številka objave razpisa v Uradnem
listu RS: Uradni list RS, št. 20-22 z dne 2.
4. 1999.

Občina Mozirje

Št. 012-1/99-13 Ob-4650
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Mo-

zirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 13. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: cene, re-

ference, plačilni pogoji, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: VEKO Velenjska kooperaci-
ja, z.o.o., Stari trg 36, Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
gradnja vodovoda Zgornje Pobrežje–Ho-
mec.

7. Pogodbena vrednost:
35,136.467,20 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 42,269.722,90 SIT; 35,136.467,20
SIT.

11.
12. Številka objave razpisa v Uradnem

listu RS: Uradni list RS, št. 16 z dne 19. 3.
1999.

Občina Mozirje
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števano uspešno sodelovanje v I. in II. fazi
izvedbe video nadzora na naših elektrarnah
in širše reference za realizacijo takega dela,
ustrezna kadrovska zasedenost, zahteva po
funkcionalnem dograjevanju obstoječega si-
stema, razpolaganje z navezujočimi se pro-
grami in podatkovnimi bazami, razpolaganje
s pravicami intelektualne lastnine za pred-
met javnega naročila, ugoden rok izvedbe
in sprejemljivi komercialno-finančni pogoji.

3. Datum izbire: 27. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): navedeno v 2. točki.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Tegrad, d.d., Kamniška 41,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
gradnja III. faze sistema video nadzora
DEM z opremo v HE Vuzenica.

7. Pogodbena vrednost: 22,077.756 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: drugih po-

nudb ni bilo, naročnik je primerjal cene s
cenami že vgrajenega sistema video nad-
zora.

10., 11.
Dravske elektrarne Maribor

Ob-4579
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 3. in 8. točka
55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 26. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): navedeni izvajalec je izbran zato,
ker je s strani NE Krško verificiran kot edini
ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnič-
no opremo, ustreznimi strokovnimi kadri in
s pravicami intelektualne lastnine. Komisija
tudi ugotavlja, da je to svetovalna in nestan-
dardna intelektualna storitev, pri kateri cena
ni bistveno merilo za izbiro izvajalca, pred-
met naročila, kakor tudi izvedbe naročila pa
ni možno podrobno določiti brez sodelova-
nja izvajalca.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SIAP, d.o.o., Pesnica 20a,
2211 Pesnica pri Mariboru.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
obratovalne analize za 16. gorivni cikel.

7. Pogodbena vrednost: 25,061.503 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-4580
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske elek-

trarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000
Maribor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 8. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 25. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): predmet naročila so nestandard-
ne intelektualne storitve, ki jih je na podlagi
pisnega stališča GZS usposobljen v celoti
izvršiti samo en ponudnik iz Slovenije. Sto-
ritve, ki so predmet naročila, pa skladno s

slovensko zakonodajo (določila ZGO-B) lah-
ko izvrši samo slovenska firma, registrirana
pri IZS, z zadostnim številom pri IZS registri-
ranih pooblaščenih inženirjev vseh zahteva-
nih strok. Ponudnik ima v rednem delovnem
razmerju ustrezno število strokovnih kadrov
vseh, za realizacijo navedenega naročila po-
trebnih strok, ima na voljo ustrezno tehnič-
no opremo in razpolaga s pravicami intelek-
tualne lastnine v obliki avtorstva tehničnih
rešitev, ki so osnova za realizacijo predmet-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBE, d.d., svetovanje, pro-
jektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, 1000
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava investicijskega programa za ob-
novo HE Vuhred in HE Ožbalt.

7. Pogodbena vrednost: 12,168.690 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: izbrani ponudnik bo
dela opravil sam z lastnimi kadri in ne bo
angažiral podizvajalcev.

9., 10., 11.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Ob-4581
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 3. in 8. točka
55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 26. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): navedeni izvajalec je izbran zato,
ker je s strani NE Krško verificiran kot edini
ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnič-
no opremo, ustreznimi strokovnimi kadri in
s pravicami intelektualne lastnine. Komisija
tudi ugotavlja, da je to svetovalna in nestan-
dardna intelektualna storitev, pri kateri cena
ni bistveno merilo za izbiro izvajalca, pred-
met naročila, kakor tudi izvedbe naročila pa
ni možno podrobno določiti brez sodelova-
nja izvajalca.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nukel, d.o.o., Krško, Gub-
čeva 2, 8270 Krško.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava AS-BUILT načrtov za PIS modifi-
kacije.

7. Pogodbena vrednost: 26,345.181 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 663-05-478/99-010 Ob-4698
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
izbrani izvajalec je edini, ki je usposobljen
za izvedbo naročila, razpolaga z zahteva-
nimi delovnimi in tehničnimi pogoji, ustrez-
nimi kadri in avtorskimi pravicami nad iz-
delano programsko opremo za vzdrževa-
nje programske opreme pod skupnim na-
zivom aplikacija Kurir, v okolju Lotus

Notes za izvajanje računalniške podpore
in mesečne obdelave podatkov pri vzpo-
stavljenem informacijskem sistemu za iz-
plačila prejemkov upravičencem, plačila
pravnim osebam in za izplačila drugih pre-
jemkov po vojnih zakonih, katero je prev-
zel naročnik s končnim prevzemnim zapi-
snikom 14. 1. 1999 in za izvajanje raču-
nalniške podpore in mesečne obdelave
podatkov pri vzpostavljenem informacij-
skem sistemu za izplačila prejemkov po
vojnih zakonih z aplikacijo pod skupnim
nazivom Kurir v okolju Lotus Notes, kate-
ro je prevzel naročnik s končnim prev-
zemnim zapisnikom 14. 1. 1999.

3. Datum izbire: 14. 5. 1999.
Podpisan sklep o oddaji javnega naroči-

la prejet 25. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku, po sprejemljivih cenah ter z
odzivnim časom na prijavo pomoči po pre-
jemu prijave v največ 24. urah izvedbe jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Comland, d.o.o., Ljubljana,
Štrekljeva 8.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
a) vzdrževanje programske opreme

pod skupnim nazivom aplikacija Kurir v
okolju Lotus Notes za izvajanje računal-
niške podpore in mesečne obdelave po-
datkov pri vzpostavljenem informacij-
skem sistemu za izplačila prejemkov
upravičencem, plačila pravnim osebam
in za izplačila drugih prejemkov po voj-
nih zakonih, katero je prevzel naročnik
s končnim prevzemnim zapisnikom dne
14. 1. 1999.

b) izvajanje računalniške podpore in
mesečne obdelave podatkov pri vzpo-
stavljenem informacijskem sistemu za
izplačila prejemkov upravičencem, pla-
čila pravnim osebam in za izplačila dru-
gih prejemkov po vojnih zakonih z apli-
kacijo pod skupnim nazivom Kurir v oko-
lju Lotus Notes, katero je prevzel naroč-
nik s končnim prevzemnim zapisnikom
14. 1. 1999.

7. Pogodbena vrednost:
– pod 6.a točko) v okvirni letni višini za

leto 1999 znaša 56,000.000 SIT,
– pod 6.b točko) v okvirni letni višini za

leto 1999 znaša 17,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– pod 6.a točko) v okvirni letni višini za

leto 1999 znaša 56,000.000 SIT,
– pod 6.b točko) v okvirni letni višini za

leto 1999 znaša 17,000.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: izbra-
ni izvajalec je izdelal programsko opremo
pod skupnim nazivom aplikacija Kurir v oko-
lju Lotus Notes za izvajanje računalniške
podpore in mesečne obdelave podatkov pri
vzpostavljenem informacijskem sistemu za
izplačila prejemkov upravičencem, plačila
pravnim osebam in za izplačila drugih pre-
jemkov po vojnih zakonih, katero je prevzel
naročnik s končnim prevzemnim zapisnikom
14. 1. 1999. Med posebne ugodnosti so
se pri izbranem izvajalcu šteli tudi vsi dose-
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danji izkazani korektni in dobri poslovni od-
nosi s strani sodelavcev podjetja Comland,
d.o.o., Ljubljana do naročnika.

Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve

Zbiranje ponudb

Popravek

V objavi Zbiranja ponudb za pre-
novitvena dela in nakup opreme, objav-
ljeni v Uradnem listu RS, št. 39-40 z
dne 28. 5. 1999, Ob-4435 se na
začetek doda naziv in naslov naročni-
ka, ki se glasi: Slovensko narodno
gledališče Drama, Erjavčeva 1,
Ljubljana.

Uredništvo

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

Preklic

Št. 404-08-490/99 Ob-4723
Ministrstvo za obrambo RS, Uprava za lo-

gistiko, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, pre-
klicuje objavo javnega razpisa PUS 31/99 –
tehnično blago, objavljenega v Ur. l. RS, št.
39-40, z dne 28. 5. 1999,  Ob-4356.

Ponovljena, popravljena objava javnega
razpisa bo objavljena v Ur. l. RS, št. 43 z
dne 4. 6. 1999.

Ministrstvo za obrambo
uprava za logistiko

Popravek

Št. 6/5 Ob-4733
V javnem razpisu za ugotavljanje spo-

sobnosti za dobavo blaga za laboratorijski
material Zavoda za zdravstveno varstvo No-
va Gorica, objavljenem v Uradnem listu št.
39-40 z dne 28. 5. 1999, Ob-4104 se 6.
točka pravilno glasi:

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Nova Gorica, 29. 6. 1999 ob 11. uri,
odpiranje bo vodila Maja Krašovec, univ.
dipl. prav.

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri s
sklepom, najkasneje 45 dni po objavi.

Zavod za zdravstveno varstvo Nova
Gorica

Št. 3-691 Ob-4585
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Celje,

Ipavčeva ul. 18, 3000 Celje, faks
063/42-51-115.

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

trebno dobaviti: pisarniški material.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

12,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivno

od 1. 7. 1999 do 30. 6. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: ZZV Celje, Oddelek po-
slovne koordinacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati od 7. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 3.000 SIT nakažite
na žiro račun ZZV, št. 50700-603-31733.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 21. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno vars-
tvo Celje, Ipavčeva ul. 18, 3000 Celje.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 21. 6. 1999 ob 12.
uri, v prostorih ZZV Celje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: po razpisni do-
kumentaciji.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– kvaliteta,
– reference ponudnika,
– ponudbena cena,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– odzivni čas.
9. Morebitne druge informacije o naroči-

lu: Irena Ivačič Štraus, tel. 063/4251-201,
e-mail: Irena.Ivacic@zzv-ce.si.

10.
ZZV Celje

Ob-4586
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Slave Klavore, Štre-
kljeva 31, 2000 Maribor, 062/450-200.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Slave
Klavore, Štrekljeva 31, 2000 Maribor.

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

1/1 – žita, mlevski izdelki,
1/2 – kruh, pekovsko pecivo, slašči-

čarski izdelki,
1/3 – razno prehrambeno blago,
1/4 – mleko in mlečni izdelki,
1/5 – meso in mesni izdelki,
1/6 – zamrznjena in konzervirana

hrana.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

14,300.000 SIT po skupinah:
1/1 – 500.000 SIT,
1/2 – 3,000.000 SIT,
1/3 – 2,000.000 SIT,
1/4 – 2,000.000 SIT,
1/5 – 6,200.000 SIT,
1/6 – 600.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 9. 1999

do 31. 8. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Osnovna šola Slave Klavo-

re, Štrekljeva 31, 2000 Maribor, v tajništvu,
pri Majdi Kokol.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno dvigniti do 23. 6. 1999, v
času uradnih ur od 9. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o vpla-
čilu 5.000 SIT na račun naročnika, št.
51800-603-30185.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 28. 6. 1999 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Slave Klavo-
re, Štrekljeva 31, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 6. 1999 ob 8, uri, na sedežu naročni-
ka.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lah-
ko pravne in fizične osebe, ki so registrira-
ne za dejavnost, ki je predmet razpisa in
imajo vsa predpisana dovoljenja za opravlja-
nje te dejavnosti.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

I/1. da proti ponudniku ni uveden ste-
čajni postopek, postopek prisilne poravna-
ve ali postopek likvidacije (potrdilo sodiš-
ča), samostojni podjetniki predložijo potrdi-
lo davčnega urada oziroma pristojnega ura-
da upravne enote, da niso prenehali
opravljati dejavnosti;

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti (izda sodišče, kjer je
družba registrirana) in obratovalno dovolje-
nje, samostojni podjetniki predložijo prigla-
sitev pri davčnem uradu in obratovalno do-
voljenje upravne enote, kjer je sedež s.p.;

3. da proti ponudniku ni izdana prav-
nomočna sodna odločba, ki kaže na njego-
vo nestrokovnost (potrdilo sodišča);

4. da ima poravnane davke in pris-
pevke, določene z zakonom (potrdilo pri-
stojnega davčnega urada);

5. da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 (za gospodarske družbe);

6. da je ponudnik v zadnjih dveh letih
oskrboval vsaj dva javna zavoda ali prora-
čunske porabnike in ima z njimi sklenjene
veljavne pogodbe;

7. da nudi 30 dnevni plačilni rok;
8. da bo dostava fco kuhinja – razlo-

ženo;
9. da bo mesečno dostavljal cenike;
10. da bo odzivni čas en delovni dan;
11. da bo na zahtevo naročnika po-

slal vzorce blaga;
12. da ima organizirano službo za

kontrolo kakovosti izdelkov oziroma da mu
kvaliteto kontrolira pooblaščen zavod za me-
so in mesne izdelke;

13. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 10% razpisane vrednosti sku-
pine, za katero se javlja na razpis.

Kot dokazila o usposobljenosti in spo-
sobnosti mora ponudnik predložiti dokazila
iz 8., 11. in 12. člena navodil.

II. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:
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1. ugodna končna cena,
2. kakovost blaga,
3. reference.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: izvajalci bodo izbrani po javnem razpi-
su s predhodnim ugotavljanjem sposobno-
sti po 50. členu zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97). S ponudniki, katerim
bo naročnik priznal sposobnost, bo naroč-
nik sklenil pogodbo o dobavah blaga pod
pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaci-
ji. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za eno
ali več skupin blaga oziroma enega ali več
artiklov iz posamezne skupine. Ponudniki
bodo s pisnim sklepom do 8. 7. 1999 ob-
veščeni o priznanju sposobnosti.

10.
Osnovna šola Slave Klavore Maribor

Št. 269/99 Ob-4587
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola dr. Janeza Mencinger-
ja Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10,
4264 Bohinjska Bistrica, tel.
064/721-431, faks 064/721-582.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola dr. Ja-
neza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Sav-
ska cesta 10, Bohinjska Bistrica.

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

1. meso in mesni izdelki v vrednosti
ca. 4,500.000 SIT,

2. mleko in mlečni izdelki v vredno-
sti ca. 2,200.000 SIT,

3. kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki v vrednosti ca.
4,600.000 SIT,

4. sveže sadje in zelenjava v vred-
nosti ca. 2,200.000 SIT,

5. čaji in suho sadje v vrednosti ca.
400.000 SIT,

6. testenine v vrednosti ca. 150.000
SIT,

7. konzervirano sadje in sadni si-
rupi v vrednosti ca. 900.000 SIT,

8. jajca v vrednosti ca. 170.000 SIT,
9. razno prehrambeno blago v

vrednosti ca. 3,100.000 SIT.
Podrobnejši opis in pregled vrst in količi-

ne blaga bo razviden iz razpisne dokumen-
tacije.

Ponudniki lahko ponudijo samo eno vr-
sto blaga.

(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
18,300.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 9. 1999 do 31. 8. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva dokumentacijo za ugo-
tavljanje sposobnosti: dokumentacija za
ugotavljanje sposobnosti se dobi pri rav-
nateljici zavoda vsak delovni dan od 9. do
11. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do 30. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo v zavodu proti dokazilu o plačilu
8.000 SIT na žiro račun zavoda, št.
51540-603-31408 – za razpisno dokumen-
tacijo.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola dr. Janeza
Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska ce-
sta 10, 4264 Bohinjska Bistrica, v zapeča-
tenih kuvertah, na katerih je napisan poleg
naslovnika tudi naslov ponudnika in poseb-
na oznaka “Ne odpiraj – javni razpis”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v sredo, 7. 7.
1999 ob 10. uri, v prostorih Osnovne šole
dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica,
Savska cesta 10 v Bohinjski Bistrici.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi osebami
ali zasebniki), ki jim bo priznana sposob-
nost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– pri mesu in mesnih izdelkih: mora biti

slovenskega izvora,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji iz razpi-

sne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: s ponudniki, ki jim bo priznana sposob-
nost, bodo sklenjene letne pogodbe za do-
bavo blaga po skupinah v skladu s 50. čle-
nom ZJN.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.

Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja
Bohinjska Bistrica

Ob-4588
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 26, Ljubljana, faks
061/131-81-64, tel. 133-1111.

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

trebno dobaviti: osebna in tovorna vozila.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

150,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: september

1999–september 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Ministrstvo za obrambo
RS, Uprava za logistiko, Kardeljeva pl. 24,
Ljubljana, kont. oseba Boštjan Purkat, tel.
171-25-86, soba št. 365, vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS PUS 32/99), na račun št.
50100-637-55216.

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

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
PUS 32/99 – Tipizirana in ostala vozila”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 7. 1999 ob 13.
uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS,
Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, soba št. 150.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji:

– popust na redni cenik,
– razmerje do proizvajalca,
– dobavni rok,
– garancija,
– reference.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kardelje-
va pl. 24, kont. oseba Boštjan Purkat, tel.
061/171-2586.

10.
Republika Slovenija

Ministrstvo za obrambo

Ob-4589
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 26, Ljubljana, faks
061/131-81-64.

2. (a) Kraj dobave: lokacije na objektih v
RS.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nakup tehničnega blaga
(elektro material, vodovodni material,
gradbeni material, ročno rezilno in me-
rilno orodje).

(c) Ocenjena vrednost naročila:
150,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: avgust 1999–
avgust 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Ministrstvo za obrambo
RS, Uprava za logistiko, Kardeljeva pl. 24,
Ljubljana, kont. oseba Boštjan Purkat, tel.
171-25-86, soba št. 365, vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS PUS 31/99), na račun št.
50100-637-55216.

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

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
PUS 31/99 – tehnično blago”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 7. 1999 ob 12.
uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS,
Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, soba št. 150.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati

ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): lokacijska pokritost in vsi ostali pogoji,
ki so razvidni iz razpisne dokumentacije.
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9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo pri kont.
osebi Boštjan Purkat, tel. 061/171-2586.

10.
Republika Slovenija

Ministrstvo za obrambo

Ob-4590
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 26, Ljubljana, faks
061/131-81-64.

2. (a) Kraj dobave: skladišče URSZR Ro-
je – Ljubljana.

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

1.1. radijske postaje – 20,980.000 SIT,
1.2. sprejemniki osebnega klica –

75,000.000 SIT,
1.3. digitalni repetitorji – 7,000.000

SIT,
1.4. sistemi javnega alarmiranja – ra-

dijski – 12,100.000 SIT,
1.5. sistem spremljanja prevozov re-

ševalnih vozil – projekt – 1,500.000 SIT,
1.6. testerji in regeneratorji akumu-

latorskih baterij – 9,000.000 SIT,
1.7. akumulatorske baterije za ročne

radijske postaje – 5,250.000 SIT.
Ponudniki lahko predložijo ponudbe na

vsako posamezno točko navedenih pred-
metov ali na vse točke razpisa.

(c)
3. Predvideni čas dobave: 1999–2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Ministrstvo za obrambo
RS, Uprava za logistiko, Kardeljeva pl. 24,
Ljubljana, kont. oseba Boštjan Purkat, tel.
171-25-86, soba št. 365, vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS PUS 48/99), na račun št.
50100-637-55216.

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

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
PUS 48/99 – sistemi in oprema zvez ter
javnega alarmiranja”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 6. 7.
1999 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
obrambo RS, Kardeljeva pl. 24, Ljublja-
na, soba št. 150.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– odločba o odobritvi URST (za radijske
postaje),

– ustreznost ključnih tehničnih parame-
trov,

– izpolnitev zahteve za testiranje,
– certifikat o kalibraciji merilnih inštru-

mentov,

– ostali pogoji, ki so razvidni iz razpisne
dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo pri kont.
osebi Boštjan Tavčar, tel. 061/171-2599,
ponedeljek in sreda od 8. do 9. ure.

10.
Republika Slovenija

Ministrstvo za obrambo

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. 010862 Ob-4625
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Vodovod–Kanalizaci-
ja d.o.o., Krekov trg 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386 (0) 61 1729 400, tele-
faks +386 (0) 61 317 851.

2. Kraj izvedbe del: Ljubljana–Zalog.
3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: izgradnja II.
faze centralne čistilne naprave Ljublja-
na v Zalogu.

(a) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov:
gradnja zajema izgradnjo celotne II. faze
centralne čistilne naprave v Zalogu do
vključno s pridobitvijo vodnogospodarske-
ga dovoljenja.

(b)
(c) Ocenjena vrednost naročila:

7.189,522.000 SIT na podlagi osnovnega
investicijskega programa po cenah iz okto-
bra 1997.

4. Predvideni čas izvedbe: pričetek del
– prva polovica leta 2000, čas izvedbe 48
mesecev.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana, Krekov trg 10, kontaktna oseba
Vizjak Franc, univ. dipl. inž. grad., tel. +386
(0) 61 17 29 473, fax. +386 (0) 61 317
851, vsak delavnik od 9. do 12. ure od dne
8. junija 1999 dalje.

Ponudnik mora ob dvigu razpisne doku-
mentacije pri naročniku pustiti svoj naslov,
telefon in telefaks ter ime in priimek kon-
taktne osebe.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 31. julija 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
50.000 SIT, virman, na račun št. 50100-
601-11581 pri Agenciji R Slovenije za pla-
čilni promet, (za domače ponudnike), oziro-
ma v protivrednosti tega zneska v katerikoli
konvertibilni valuti, preračunano na dan pla-
čila po srednjem tečaju banke Slovenije na
devizni račun NLB d.d. št. 900–27620-

ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Št. 2616-13/99-1 Ob-4582
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Langusova 4, 1535 Ljub-
ljana, faks 061/178-81-46.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje količinske in
kakovostne kontrole nad izvajanjem del
gradnje, modernizacije in vzdrževanja

112/0, SWIFT CODE LJBASI2X (za tuje
ponudnike), s pripisom »JN 5 grad/99 -
CČN II. faza«

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: 15. september 1999 do 9. ure, po lo-
kalnem času.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Vodovod-Ka-
nalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, 1000 Ljub-
ljana, Slovenija.

Prijave, ki ne bodo dostavljene po pošti,
je potrebno oddati v vložišče na naslov na-
ročnika.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. september 1999 ob 11. uri po lokal-
nem času, v veliki sejni sobi/II na naslovu
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Krekov trg 10, 1000 Ljubljana, Slo-
venija.

Pravico udeležbe v postopku drugega
dela razpisa (predložitev ponudbe za izved-
bo del) bodo imeli samo tisti ponudniki, ki
jim bo naročnik priznal sposobnost za izva-
janje razpisanih del v postopku tega javne-
ga razpisa.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik s po-
dizvajalci, ali skupni nastop (Konzorcij) s
podizvajalci.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): za potrebe ocenjevanja prijav za
priznanje sposobnosti bo naročnik upošte-
val poleg pogojev iz 40. člena ZJN ter po-
leg pogojev iz navodil ponudnikom tudi na-
slednja merila:

– posebne izkušnje/reference in
– finančno stanje ponudnika.
10. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: vse morebitne dodatne informacije: Bo-
gomir Eržen, univ. dipl. inž. grad., telefon
+386 (0) 61 480 033, telefax +386 (0) 61
480 664.

11. Datum in številka objave namere o
naročilu: Uradni list RS, št. 7 z dne 5. 2.
1999, Ob-723.

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.
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na slovenskem železniškem omrežju za
potrebe Ministrstva za promet in zveze.
Ocenjena vrednost naročila znaša
10,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: Slovensko železniško
omrežje, lokacija bo definirana na podlagi
razpisne dokumentacije za izvedbo projek-
ta, ki bo predmet kontrole.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: pred-
videni rok začetka del je 1. 8. 1999, do-
končanje del pa bo določeno skladno z raz-
pisno dokumentacijo za objekt, ki bo pred-
met kontrole.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za promet in zveze, Urad za želez-
nice, soba 507, Langusova 4, 1535 Ljub-
ljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 4. 6. do 18. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: kupnina za razpisno do-
kumentacijo je 5.000 SIT in mora biti na-
kazana na ŽR št. 50100-630-10014, s
pripisom “Za razpisno dokumentacijo –
Ugotavljanje sposobnosti za izvajanje ko-
ličinske in kakovostne kontrole nad izva-
janjem del gradnje, modernizacije in vzdr-
ževanja na slovenskem železniškem
omrežju za potrebe Ministrstva za promet
in zveze”.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
28. 6. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za promet in zve-
ze, vložišče Ministrstva za promet in zveze,
Langusova 4, 1535 Ljubljana.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 6. 1999 ob
11. uri, na MPZ, Langusova 4, Ljubljana,
sejna soba, 5. nadstropje.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: delovršna pogodba.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): ponudniki morajo izpolnjevati po-
goje iz 40. člena ZJN in pogoje, navedene v
razpisni dokumentaciji, katerih izpolnjeva-
nje ponudnik dokazuje s predložitvijo us-
treznih listin.

10., 11.
Ministrstvo za promet in zveze

Št. 3-818/99 Ob-4583
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39,
1000 Ljubljana, 061/123-22-05.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: nabava vozovnic v pot-
niškem prometu, 60,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: Institut “Jožef Stefan”,
Jamova 39, Ljubljana.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: 1.
9. 1999 do 31. 8. 2000.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: In-
stitut “Jožef Stefan” – vložišče, Jamova 39,
1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 6. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50101-603-50272, ali na blagajni IJS.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Institut “Jožef Stefan” – vlo-
žišče Instituta, Jamova 39, 1000 Ljubljana.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 1999 ob 11. uri, na Institutu “Jožef
Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): določeni v razpisni dokumentaciji.

10., 11.
Institut “Jožef Stefan” Ljubljana

Št. 3801-11/99-2 Ob-4584
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Računsko sodišče Republike Slove-
nije, 1101 Ljubljana, Prežihova 4.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvedba revizij računo-
vodskih izkazov za leto 1998 in drugih
revizij pri uporabnikih proračuna Repub-
like Slovenije, lokalnih skupnostih in
drugih uporabnikih javnih financ; oce-
njena vrednost: 28 mio SIT.

3. Kraj izvedbe: Ljubljana in lokacije re-
vidiranih oseb.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: dru-
ga polovica leta 1999.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ra-
čunsko sodišče Republike Slovenije, Ljub-
ljana, Prežihova 4 – glavna pisarna, soba 3.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpi-
sno dokumentacijo: 24. 6. 1999 do 15. ure.

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

predložiti ponudbo: 28. 6. 1999 do 15. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Računsko sodišče Republi-
ke Slovenije, Ljubljana, Prežihova 4 – glav-
na pisarna, soba 3.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 6. 1999 ob 12. uri, v sejni sobi Račun-
skega sodišča, Ljubljana, Slovenska 27.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: prijavljenim revizijskim druž-
bam bo sposobnost priznana za 12 mese-
cev, o priznanju sposobnosti bodo prijavite-
lji obveščeni do 15. 7. 1999.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): vpis revizijske družbe v register
revizijskih družb pri SIR, potrebne referen-
ce pri opravljanju revizij, ustrezno število in
primerna usposobljenost kadrov. Pogoji in
merila so podrobneje navedeni v razpisni
dokumentaciji.

10., 11.
Republika Slovenija

Računsko sodišče

Št. 363-03-2/99 Ob-4683
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, faks

061/178-5579, kontaktna oseba Rado Vi-
dic, tel. 061/178-55-66.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izvajanje strokovnega nad-
zorstva nad gradnjo po določilih 61. čle-
na ZGO (Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86, Urad-
ni list RS, št. 40/94, 69/94, 59/96) pri
izvajanju investicij in investicijsko vzdrže-
valnih del na objektih, s katerimi upravlja
Servis skupnih služb vlade, ocenjena vred-
nost naročila znaša 20,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: po celotnem območju
Slovenije.

4. Predvideni čas izvedbe storitve oziro-
ma priznanja sposobnosti: od 10. 7. 1999
do 1. 7. 2000.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, 1000 Ljubljana, Rado Vidic, tel.
061/178-55-66, faks 061/178-5579.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 7. 6. 1999 do 15.
6. 1999, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

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

predložiti ponudbo: 24. 6. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

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

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 6. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahteve.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

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

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

ničnih pogojev, ustrezna pooblastila in delov-
ne zmožnosti ter zadostne proste tehnične
zmogljivosti in drugi pripomočki, sposobnost
upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled.

Merila za ugotavljanje in priznanje spo-
sobnosti z navedbo dokazov, ki jih mora
predložiti ponudnik glede izpolnjevanja po-
gojev:

– usposobljenost in sposobnost ponud-
nika za realizacijo razpisanih del,

– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
Naročnik bo priznal sposobnost ponud-

nikom, ki bodo zbrali najmanj 35 točk.
Datum, do katerega bodo prijavljeni po-

nudniki s pisnim sklepom obveščeni o izidu
javnega razpisa: 3. 7. 1999.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudnik mora k ponudbi predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe po
vzorcu iz razpisne dokumentacije v višini
500.000 SIT, z veljavnostjo do 22. 9. 1999.

11.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
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Javni razpisi

Ob-4619
Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje

poseljenosti slovenskega podeželja d.o.o.,
Škrabčev trg 9a, Ribnica, objavlja na podla-
gi sklepa sprejetega na 30. seji Upravnega
odbora Sklada

sklep
o zaključitvi razpisa za namen

“Financiranje projektov s področja
turizma in malega gospodarstva“
Javni razpis za dodeljevanje sredstev, na-

menjenih financiranju razvojnih programov v
Posočju, ki sta ga razpisala Sklad za regio-
nalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slo-
venskega podeželja in Slovenska razvojna
družba, je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 1 z dne 9. 1. 1999, Ob-142. Za name-
ne dodeljevanja sredstev v poglavju IV/B
“Financiranje projektov s področja turizma
in malega gospodarstva“ je število prispelih
vlog tolikšno, da presegajo razpisani obseg
sredstev.

Sredstva za namen B – “Financiranje
projektov s področja turizma in malega gos-
podarstva“ so porabljena in se s tem razpis
za ta namen zaključi s prijavami, ki so pris-
pele do 15. 5. 1999.

Sklad za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti

slovenskega podeželja d.o.o.,
Ribnica

Preklic

Ob-4710
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
17/93), v zvezi z 9. točko 1. odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) ter 117. in 118. členom pravil in
postopkov Evropske unije za izvedbo javnih
razpisov objavlja Republika Slovenija, Mini-
strstvo za malo gospodarstvo in turizem pre-
klic javnega razpisa za izbiro izvajalca za
Poslovno podporni center Kranj objavljene-
ga v Uradnem listu RS, št. 27 z dne
16.4.1999, zaradi ponovnega razpisa.

Republika Slovenija,
Ministrstvo za malo gospodarstvo

in turizem

In accordance with Regulation on ratifi-
cation of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation
of mesures on financial, technical and other
forms of co-operation (OG RS 17/93), re-
ferring to Law on Public Procurement, sec-
tion 9. paragraph 1 of article 55 (OG RS
24/97) and according to the article 117 &
118 of the European Union Regulations and
Procedures of Public Tender Performed Re-
public of Slovenia, Ministry of Small Enter-
prises and Tourism announces Cancella-
tion of Tender No 1 for Business Support

Centre Kranj announced in OG RS 27/99,
on 16th of April 1999 due to repeated invi-
tation to Tenders.

Republic of Slovenia,
Ministry of Small Enterprises

and Tourism

Ob-4711
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nija in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju skupnosti ukrepov o finančni,
tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 17/93), v zvezi z 9. točko 1. odstav-
ka 55. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) ter 117. in 118. členom
pravil in postopkov Evropske unije za izved-
bo javnih razpisov objavlja Ministrstvo za ma-
lo gospodarstvo in turizem

javni razpis
 za izbiro izvajalca

za izvedbo projekta Poslovno podporni
center Kranj

Izvedbo del sofinancira Evropska komi-
sija iz sredstev PHARE, v okviru PHARE
programa prekomejnega sodelovanja Slo-
venija - Avstrija 1997, projekt št.
SL-9608.02.02. Na razpis se lahko enako-
pravno prijavijo vse fizične in pravne osebe
iz držav, članic Evropske unije in iz držav,
prejemnic sredstev programa Phare. Tudi
vgrajeni materiali in oprema morajo izvirati iz
teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izvedba gradbenih in

obrtniških del objekta Poslovno podporni
center Kranj na Jesenicah.

V primeru, da bo vrednost ponudb pre-
segla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico, da po lastni presoji iz razpisa izloči
določena razpisana dela. Predvideni čas pri-
četka del je 28 dni po podpisu pogodbe,
predvideni rok dokončanja del pa 12 mese-
cev, vendar ne kasneje kot do 31. 8. 2000.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Izbira izvajalca bo potekala po postop-
ku, ki ga predpisuje Priročnik za decentrali-
zirani implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Po-
goji pogodbe bodo ustrezali pogojem Fe-
deration Internationale des Ingenieurs - Con-
seils Conditions of Contract for Works of
Civil Engineering Construction (Red Book,
četrta izdaja, FIDIC 1987, z dopolnitvami v
ponatisu 1992).

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

– posamezni letni promet gradbenih del
v letih 1996, 1997 in 1998 mora znašati
najmanj 1,600.000 EUR;

– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih
3 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je bil
ponudnik glavni izvajalec in, ki so po naravi in
zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;

– pri katerih znaša delež dolgov v vseh
obveznostih manj kot 65%.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 3% od ponudbene vrednosti v
EUR ali SIT ali v protivrednosti v katerikoli
tuji konvertibilni valuti.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentaci-

jo v angleškem jeziku pridobijo na naslovu:
PROPLUS d.o.o., Heroja Bračiča 16, 2000
Maribor, po vplačilu nevračljivega zneska
150 EUR v protivrednosti v SIT ali v kateri-
koli tuji konvertibilni valuti na ŽR št.
51800-601-62499 (za tolarska vplačila) ali
na devizni račun pri Novi Kreditni banki Ma-
ribor d.d., št. 27620-633-11371, SWIFT
KBMASI2X (za devizna vplačila) s pripisom
“Za razpisno dokumentacijo Poslovno
podporni center Kranj na Jesenicah”. Za
vplačila je merodajen prodajni menjalni te-
čaj Narodne Banke Slovenije na dan objave
razpisa v Ur. l. RS.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumenta-
cija je na voljo od 4. 6. 1999 vsak delavnik
od 8. do 15. ure. Za vse dodatne informacije
je pooblaščena Bojana Sovič, univ. dipl. inž.
gr., telefon: +386 62 228 20 60, faks:
+386 62 228 20 61, e-mail: proplus-
@siol.net. Za ponudnike bo pred ogledom
kraja gradbišča organiziran informativni se-
stanek dne 23. 6. 1999 ob 11. uri na naslo-
vu: Občina Jesenice, Titova 75, 4270 Jese-
nice, pooblaščena oseba: Bojana Sovič.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pris-

peti do 16. 7. 1999 do 9. ure po lokalnem
času na naslov: PROPLUS d.o.o., Ul. H.
Bračiča 16, 2000 Maribor. Ovojnice mora-
jo biti zaprte in jasno označene : “Not to be
opened before the Opening Session” in ”Ne
odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb”.
Odpiranje ponudb bo javno isti dan na Mini-
strstvu za malo gospodarstvo in turizem, Tru-
barjeva 11, 2000 Maribor ob 10. uri po
lokalnem času. Pri odpiranju ponudb lahko
sodeluje en predstavnik ponudnika, ki se
izkaže s pisnim pooblastilom.

Republika Slovenija,
Ministrstvo za malo gospodarstvo

in turizem

In accordance with the Regulation on
ratification of Framework Agreement
between the Government of Republic of
Slovenia and European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 17/93), referring to Public
Procurement Law, section 9, paragraph 1
of article 55 (OG RS 24/97) and according
to Articles 117 & 118 of the European Union
Regulations and Procedures of Public
Tender Performed Republic of Slovenia,
Ministry of Small Enterprises and Tourism
announces

Invitation to Tender
for the project Business Support

Centre Kranj
The works are cofinanced by the

European Commission from PHARE funds
in the framework of PHARE CBC
Programme Slovenia - Austria 1997, Project
No. SL-9608.02.02. Participation is open
on equal terms to all natural and legal
persons of Member States of the European
Union and of beneficiary countries of the
PHARE programme. Supplies of materials
and equipment offered must also originate
from those countries.
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1. Subject to Tender
The Invitation to Tender is issued for the

selection of the Contractor for construction
and craftsmen works for building of the
Business Support Centre Kranj.

In the case Tender’s value exceeds
available funds, the Contracting Authority
reserves the right to reduce parts of tender
works. The Works shall start 28 days after
signing of the Contract and shall be finalised
within 12 months, and in any case no later
than by 31st of Avgust 2000.

2. Procedure and Conditions of the
Contract

The procedure for contract award will
follow the Decentralised Implementation
System Manual (DIS Manual, European
Commission, September 1997). The
conditions of the contract will be in
accordance with the Federation
Internationale des Ingenieurs-Conseils
Conditions of Contract for Works of civil
Engineering Construction (Red Book, fourth
edition, FIDIC 1987, with amendments as
reprinted in 1992).

Tenders for the construction works should
be submitted only by companies and natural
persons meeting the minimum qualifying
criteria including, but not limited to:

– each individual annual turnover in
construction works for the years 1996,
1997 and 1998 should amount to or
exceed EUR 1,600.000;

– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 4
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 3 years;

– the ratio of total debts/total liabilities
of the bidder shall not exceed 65%.

All tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 3% of the
Tender Price in EUR or SIT or any other
equivalent foreign convertible currency.

3. Tender Dossier
Tender Dossier in the English language

may be obtained from the following address:
PROPLUS d.o.o., Heroja Bračiča 16, 2000
Maribor upon payment of nonrefundable fee
of 150 EUR in SIT or any other equivalent
foreign convertible currency to the account
No. 51800-601-62499 (for payments in
SIT) or to the bank account No.
27620-633-11371/9, SWIFT KBMASI2X
at Nova Kreditna banka Maribor d.d. (for
payments in foreign currency), with the
notice “For tender dossier Business Support
Centre Kranj”. For the payments the selling
exchange rate issued by the National Bank
of Slovenia on the day of the announcement
in the OG RS is relevant.

Only tenderers having purchased the
tender documents will be eligible to submit
their offers. The tender dossiers are
available from 4th June 1999. For all
additional information the responsible
person is Mrs. Bojana Sovič, phone:
+386 62 228 20 60, fax:
+386 62 228 20 61, e-mail:
proplus@siol.net. A clarification meeting and
a site visit will be held on 23th June 1999 at
11:00 hrs local time at the following
address: Občina Jesenice, Titova 75, 4270
Jesenice, responsible person: ga. Bojana
Sovič.

4. Submission of Tenders
Complete tenders in the English

language must be delivered by the latest on
16th July 1999 by 09:00 hrs local time to
the address: PROPLUS d.o.o., Ul. H.
Bračiča 16, 2000 Maribor.. The sealed
envelope has to be marked “Not to be
opened before the Opening Session” and
”Ne odpiraj pred uradnim odpiranjem
ponudb”. The opening of bids will be public
on the same day at 10:00 hrs local time at
address: Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor. At
the opening session one Tenderer’s
representative, submitting the power of
attorney may participate.

Republic of Slovenia,
Ministry of Small Enterprises

and Tourism

Št. 266-11/99 Ob-4714
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju skupnosti ukrepov o finančni,
tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 17/93) v zvezi z 9. točko prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97) ter 117. in 118.
členom pravil in postopkov Evropske unije
za izvedbo javnih razpisov objavlja Republi-
ka Slovenija, Vlada Republike Slovenije,
Servis skupnih služb vlade

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo projekta

mejni prehod Ljubelj
Izvedbo del sofinancira Evropska komi-

sija iz sredstev PHARE, v okviru PHARE
programa prekomejnega sodelovanja Slo-
venija–Avstrija 1996, projekt št.
SL-9608.03.01. Na razpis se lahko enako-
pravno prijavijo vse fizične in pravne osebe
iz držav, članic Evropske unije in iz držav,
prejemnic sredstev programa Phare. Tudi
vgrajeni materiali in oprema morajo izvirati iz
teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izvedba gradbenih in

obrtniških del je objekta mejni prehod Lju-
belj.

V primeru, da bo vrednost ponudb pre-
segla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico, da po lastni presoji iz razpisa izlo-
či določena razpisna dela. Predvideni čas
pričetka del je 28 dni po podpisu pogod-
be, predvideni rok dokončanja del pa 3
mesece, vendar ne kasneje kot do 30. 11.
1999.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Izbira izvajalca bo potekala po postop-
ku, ki ga predpisuje Priročnik za decentrali-
zirani implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Po-
goji pogodbe bodo ustrezali pogojem Fe-
deration Internationale des Ingenieurs-Con-
seils Conditions of Contract for Works of
Civil Engineering Construction (Red Book,
fourth edition, FIDIC 1987, z dopolnitvami v
ponatisu 1992).

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

– letni promet gradbenih del v letih
1996, 1997 in 1998 mora znašati najmanj
1,000.000 EUR;

– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih
2 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je bil
ponudnik glavni izvajalec in, ki so po naravi in
zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;

– pri katerih znaša delež dolgov v vseh
obveznostih manj kot 65%.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 2% od ponudbene vrednosti v
EUR ali SIT ali v protivrednosti v katerikoli
tuji konvertibilni valuti.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo

v angleškem jeziku pridobijo na naslovu: Do-
minvest Jesenice, C. m. Tita 18, Jesenice,
po vplačilu nevračljivega zneska 150 EUR v
protivrednosti v SIT ali v katerikoli tuji konver-
tibilni valuti na ŽR št. 51530-601-13474 (za
tolarska vplačila) ali na devizni račun pri Go-
renjski banki, št. 26199/8, S.W.I.F.T.:
GORE SI.2x (za devizna vplačila) s pripisom
“Za razpisno dokumentacijo mejni prehod
Ljubelj”. Za vplačila je merodajen prodajni
menjalni tečaj Narodne Banke Slovenije na
dan objave razpisa v Ur. l. RS.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumenta-
cija je na voljo od 7. 6. 1999 vsak delovnik
od 8. do 12. ure. Za vse dodatne informacije
je pooblaščen Zdravko Noč, dipl. inž., tele-
fon +386 54 831 045, faks +386 64 861
241, e-mail: dominvest@g-kabel.si. Za po-
nudnike bo pred ogledom kraja gradbišča
organiziran informativni sestanek  24. 6.
1999 ob 11. uri na mejnem prehodu Ljubelj.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pris-

peti do 15. 7. 1999 do 11. ure po lokalnem
času na naslov: Vlada Republike Slovenije,
Servis skupnih služb, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana. Ovojnice morajo biti zaprte in ja-
sno označene: “Not to be opened before
the Opening Session” in “Ne odpiraj pred
uradnim odpiranjem ponudb”. Odpiranje po-
nudb bo javno isti dan na istem naslovu ob
13. uri po lokalnem času. Pri odpiranju po-
nudb lahko sodeluje en predstavnik ponud-
nika, ki se izkaže s pisnim pooblastilom.

Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

In accordance with the Regulation on
ratification of Framework Agreement
between the Government of Republic of
Slovenia and European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 17/93), referring to Public
Procurement Law, section 9, paragraph 1
of article 55 (OG RS 24/97) and according
to Articles 117 & 118 of the European Union
Regulations and Procedures of Public
Tender Performed Republic of Slovenia,
Joint Government Services of the Republic
of Slovenia announces

Invitation to Tender
for the project Border Crossing Ljubelj

The works are confinanced by the
European Commission from PHARE funds
in the franework of PHARE CBC Programme
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Slovenia–Austria 1996, Project No.
SL-9608.03.01. Participation is open on
equal terms to all natural and legal persons
of Member States of the European Union
and of beneficiary countries of the Phare
programme. Supplies of materials and
equipment offered must also originate from
those countries.

1. Subject to Tender
The invitation to Tender is issued for the

selection of the Contractor for construction
and craftsmen works for reconstruction of
the Border Crossing Ljubelj.

In the case Tender’s value exceeds
available funds, the Contracting Authority
reserves the right to reduce parts of tender
works. The Works shall start 28 days after
singing of the Contract and shall be finalised
within 3 month, and in any case no later
than by 30st November 1999.

2. Procedure and Conditions of the
Contract

The procedure for contract award will
follow the Decentralised Implementation
System Manual (DIS Manual, European
Commission, September 1997). The
conditions of the contract will be in
accordance with the Federation
Internationale des Ingenieurs-Conseils
Conditions of Contract for Work of civil
Engineering Construction (Red Book, fourth
edition, FIDIC 1987, with amendments as
reprinted in 1992).

Tenders for the construction works should
be submitted only by companies and natural
persons meeting the minimum qualifying
criteria including, but not limited to:

– annual turnover in construciton works
for the years 1996, 1997 and 1998 should
amount to or exceed EUR 1,000.000;

– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 4
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 2 years;

– the ratio of total debts/total liabilities
of the bidder shall not exceed 65%.

All tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 2% of the
Tender Price in EUR or SIT or any other
equivalent foreign convertible currency.

3. Tender Dossier
Tender Dossier in the English language

may be obtained from the following address:
Dominvest Jesenice, C. m. Tita 18,
Jesenice, Slovenia, upon payment of
nonrefundable fee of 150 EUR in SIT or any
other equivalent foreign convertible
currency to the account No.
51530-601-13474 (for payment in SIT) or
to the bank account No. 26199/8 at
Gorenjska banka Kranj, S.W.I.F.T.:
GORE.SI.2x (for payments in foreign
currency), with the notice “For tender
dossier Border Crossing Ljubelj”. For the
payments the selling exchange rate issued
by the National Bank of Slovenia on the day
of the announcement in the OG RS is
relevant.

Only tenderers purchasing the tender
documents will be eligible to submit their
offers. The tender dossiers are available
from 7th June 1999. For all additional
information the responsible person is Mr.
Zdravko Noč, phone: +386 64 831 045

faks +386 64 861 241, e-mail:
dominvest@g-kabel.si. Clarification meeting
and a site visit will be held on 24th June
1999 at 11.00 hrs local time at the Border
Crossing Ljubelj.

4. Submission of Tenders
Complete tenders in the English

language must be delivered by latest on
15th July 1999 by 11.00 hrs local time to
the address: Republic of Slovenia, Joint
Gonvermment Services of the Republic of
Slovenia, Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
The sealed envelope has to be marked
“Not to be opened before the Opening
Session” and “Ne odpiraj pred uradnim
odpiranjem ponudb”. The opening of bids
will be public on the same day at 13.00
hrs local time at the same address. At the
opening session one Tenderer’s
representative, submitting the power of
attorney may participate.

Republic of Slovenia
Joint Government Services of the

Republic of Slovenia

Ob-4539
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nija in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
17/93), v zvezi z 9. točko 1. odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) ter 117. in 118. členom pravil in
postopkov Evropske unije za izvedbo javnih
razpisov objavlja Občina Dravograd

javni razpis
za izbiro izvajalca za čistilno napravo

Libeliče
Izvedbo del sofinancira Evropska komi-

sija iz sredstev PHARE, v okviru Programa
prekomejnega sodelovanja Slovenija - Av-
strija 1997 št. SL-9702.05.02. Na razpis
se lahko enakopravno prijavijo vse fizične in
pravne osebe iz držav, članic Evropske uni-
je in iz držav, prejemnic sredstev programa
Phare. Tudi vgrajeni materiali in oprema mo-
rajo izvirati iz teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izvedba čistilne na-

prave s kapaciteto 500 PE in izvedba glav-
nega kolektorja od vasi Gorče do lokacije
čistilne naprave. Dolžina kolektorja je 1941
m premera 250 mm in 267 m premera
110mm. Lokacija del je vas Gorče, okvirni
čas dokončanja del je 5 mesecev.

V primeru, da bo vrednost ponudb pre-
segla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico, da po lastni presoji iz razpisa izloči
določena razpisana dela. Predvideni čas pri-
četka del je največ 28 dni po podpisu po-
godbe, predvideni rok dokončanja del pa
31. januar 2000.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Izbira izvajalca bo potekala po postop-
ku, ki ga predpisuje Priročnik za decentrali-
zirani implementacijiski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Po-
goji pogodbe bodo ustrezali pogojem Fe-
deration Internationale des Ingenieurs-Con-
seils Conditions of Contract for Works of
Civil Engineering Construction (Red Book,
fourth edition, FIDIC 1987/92).

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

– letni promet gradbenih del v letih
1996/1998 mora znašati najmanj 850.000
EUR;

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih treh letih na vsaj treh projektih, pri kate-
rih je bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po
naravi in zapletenosti primerljivi z razpisani-
mi deli;

– pri katerih znaša delež dolgov v vseh
obveznostih manj kot 65%.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 2% vrednosti njegove ponud-
be v EUR ali SIT ali v protivrednosti v kateri-
koli konvertibilni valuti.

3. razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentaci-

jo v angleškem jeziku pridobijo na naslovu:
Vodnogospodarski Inštitut, Hajdrihova 28,
1015 Ljubljana, tel: +386-61-1775 329,
fax: +386-61-1264 162, Ljiljana Smiljić po
vplačilu nevračljivega zneska 150 EUR na
ŽR št. 50106-601-263398 s pripisom “Za
razpisno dokumentacijo za Čistilno napravo
Libeliče”. Znesek se plača v SIT po prodaj-
nem menjalnem tečaju Banke Slovenije na
dan objave razpisa v Uradnem listu RS.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 4. junija 1999 vsak
delavnik od 9. do 13. ure. Za vse dodatne
informacije je pooblaščena Ljiljana Smiljić,
tel: +386-61-1775 329, fax:
+386-61-1264 162. Za ponudnike bo,
pred ogledom kraja gradbišča, organiziran
informativni sestanek dne 1 julija 1999 ob
10. uri na naslovu: Občina Dravograd, Trg
4. julija 7, 2370 Dravograd.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pris-

peti najkasneje do 22. julija 1999 do 10.
ure po lokalnem času na naslov: Občina
Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.
Ovojnice morajo biti zaprte in jasno označe-
ne: “Do not open – for Tender - Purifying
Plant Libeliče; Ne odpiraj – Ponudba za
razpis - Čistilna naprava Libeliče”. Odpira-
nje ponudb bo javno, isti dan, na istem na-
slovu ob 10.30 po lokalnem času. Pri odpi-
ranju ponudb lahko sodeluje predstavnik po-
nudnika, ki se izkaže s pisnim pooblastilom.

Občina Dravograd

In accordance with the Regulation on
ratification of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation of
measures on financial, technical and other
forms of co-operation (OG RS 17/93),
referring to Public Procurement Law, section
9, paragraph 1 of article 55 (OG RS 24/97)
and according to Articles 117 & 118 of the
European Union Regulations and Procedures
of Public Tender Performed Municipality of
Dravograd announces

Invitation to Tender
for Purifying Plant Libeliče

The works are co-financed by the
European Commission from PHARE funds
in the framework of Phare CBC Programme
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Slovenia-Austria 1997 No.:
SL-9702.05.02. Participation is open on
equal terms to all natural and legal persons
of Member States of the European Union
and of the beneficiary countries of the
PHARE programme. Supplies of materials
and equipment offered must also originate
from those countries.

1. Subject to Tender
The Invitation to Tender is issued for the

selection of the Contractor for the
construction of the Purifying Plant with
capacity 500 PE and the construction of
the sewer main from the village Gorče to
the plant. The length of the sewer main is
1941 m with diameter 250 mm and 267 m
with diametre 110mm. The location of
works is village Gorče, proposed time for
completion is 5 month.

In the case Tender’s value exceeds
available funds, the Contracting Authority
reserves the right to reduce parts of tender
works. The Works shall start at the latest 28
days after the signing of the Contract and
shall be finalized by 31 January 2000.

2. Procedure and Conditions of the
Contract

The procedure for the contract award
will follow the Decentralised Implementation
System Manual (DIS Manual, European
Commission, September 1997). The
conditions of the contract will be in
accordance with the Federation
Internationale des Ingenieurs-Conseils
Conditions of Contract for Works of Civil
Engineering Construction (Red Book, fourth
edition, FIDIC 1987/92).

Tenders for the construction works should
be submitted only by companies and natural
persons meeting the minimum qualifying
criteria including, but not limited to:

– annual turnover in construction works
for the year 1996/1998 of at least EUR
850,000.00;

– successful experience as the prime
contractor in construction of at least three
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last three years;

– the ratio of total debts/total liabilities
of the bidder shall not exceed 65%.

All tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 2% of the
Tender price in EUR or SIT or in any other
equivalent foreign convertible currency.

3. Tender Dossier
Tender Dossier in the English language

may be obtained from the following address
Vodnogospodarski Inštitut, Hajdrihova 28,
1015 Ljubljana, phone: +386-61-1775
329, fax: +386-61-1264 162, Ljiljana
Smiljić upon payment of nonrefundable fee
of 150 EUR to the bank account No.
50106-601-263398 with the notice “For
Tender Dossier Purifying Plant Libeliče”.
The fee shall be paid in the equivalent
amount in SIT at the selling rate issued by
National bank of Slovenia on the day of the
annoucement of the Invitation to Tender in
the OG RS.

Only Tenderers purchasing the tender
documents will be eligible to submit their
offers. The Tender Dossiers are available
from 4 June 1999 from 9:00 to 13:00 hrs.
For all additional information please contact

the responsible person Ljiljana Smiljić,
phone +386-61-1775 329, fax
+386-61-1264 162. A clarification meeting
and a prior site visit will be held on 1 July
1999 at 10:00 hrs local time at the
Municipality of Dravograd, Trg 4 julija 7,
2370 Dravograd.

4. Submission of Tenders
Complete Tenders in the English

language must be delivered by the latest on
22 July 1999 by 10:00 hrs local time to the
address Municipality of Dravograd, Trg
4. julija, 2370 Dravograd. The sealed
envelope has to be marked “Do not open –
for Tender – Purifying Plant Libeliče; Ne
odpiraj – ponudba na razpis - Čistilna
naprava Libeliče”. The opening of bids will
be public on the same day at 10:30 hrs
local time at the same address. At the
opening session one Tenderer’s
representative, submitting the power of
attorney may participate.

Municipality of Dravograd

Št. 321-13-18/89 Ob-4537
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58 objavlja na podlagi 1. čle-
na uredbe o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvod-
nje hrane za leto 1999 (Ur. l. RS, št. 9/99
in 11/99, 12/99 - popravek in 16/99,
22/99 in 36/99) in 8. člena odredbe o
načinu oddajanja subvencij, dotacij in dru-
gih transferov iz sredstev proračuna Repub-
like Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/98)

javni razpis

1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so sredstva, ki se bodo

dodelila za subvencioniranje programov pre-
strukturiranja dejavnosti morskih ribičev, in-
vesticije v marikulturo, sladkovodno ribo-
gojstvo ter predelavo sladkovodnih rib.

2. Višina sredstev
Višina sredstev za navedene namene je

določena z uredbo o uvedbi finančnih inter-
vencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
proizvodnje hrane za leto 1999 in znaša za
proračunsko postavko 1422 - Morsko ribiš-
tvo in marikultura 10,700.000 SIT ter za
postavko 1449 - Sladkovodno ribogojstvo
27,430.000 SIT.

3. Pogoji za pridobitev subvencije
Upravičenci do subvencij po tem razpisu

so pravne ali fizične osebe s stalnim prebi-
vališčem oziroma sedežem v Republiki Slo-
veniji in ki izpolnjujejo pogoje, določene v
tem razpisu.

Sredstva se bodo dodelila za podporo
investicijam, ki so se pričele po 1. 1. 1997
in so do prijave na javni razpis v letu 1999
dokončane najmanj 25%. Do te višine pre-
dračunske vrednosti je potrebno predložiti
tudi potrjene račune o nabavljenem mate-
rialu in opremi ter opravljenem delu. Vlaga-
telji, ki so podali vlogo na javni razpis leta
1998 in so jim sredstva bila odobrena, ne
morejo kandidirati na tem javnem razpisu.

Upoštevane bodo le vloge tistih vlagate-
ljev, ki so do 15. aprila 1999 oddali v celoti
in v skladu z navodili izpolnjen obrazec “Po-
datki o kmetijskem gospodarstvu”.

Dodatni pogoji za pridobitev subvencij
za posamezne namene:

– za pravne osebe izpisek iz sodnega
registra;

– k vlogi za sofinanciranje programov
prestrukturiranja dejavnosti morskih ribičev
je potrebno priložiti program preusmeritve,
predračun in potrdilo upravne enote o vrni-
tvi ribolovnega dovoljenja;

– za pridobitev subvencije za novograd-
nje oziroma posodobitev proizvodnih
zmogljivosti za vzrejo morskih rib je po-
trebno predložiti program novogradnje ozi-
roma modernizacije vzrejnih zmogljivosti in
pogodbo o uporabi morskega javnega do-
bra za opravljanje gospodarske dejavnosti
gojenja rib ter mnenje inšpektorja za mor-
sko ribištvo;

– za pridobitev subvencije za investicije
v sladkovodno ribogojstvo oziroma predela-
vo rib je potrebno pravnomočno gradbeno
dovoljenje oziroma pravnomočno potrdilo o
priglasitvi del ter mnenje kmetijske svetoval-
ne službe za področje ribištva;

– pri projektih predelave rib, mora novo-
gradnja, zajeta v gradbenem dovoljenju ozi-
roma rekonstruirani ali adaptirani obstoječi
objekt ustrezati določilom pravilnika o po-
gojih, ki jih morajo izpolnjevati objekti za
klanje živali, obdelavo, predelavo in skla-
diščenje proizvodov živalskega izvora (Ur. l.
SFRJ, št. 53/89).

Merila za izbiro
Prednost pri izbiri bodo imele:
– vloge, ki izkazujejo večji delež lastnih

sredstev;
– pri prestrukturiranju dejavnosti ribi-

čev bodo imeli prednost imetniki dovolje-
nja za uporabo globinske povlečne mreže
- koče;

– pri izbiri vlog za subvencioniranje izgrad-
nje proizvodnih zmogljivosti za vzrejo sladko-
vodnih rib se bodo upoštevali investicijski
programi nad 3 tone letne proizvodnje;

– pri izbiri vlog za subvencioniranje pro-
gramov predelave sladkovodnih rib se bodo
upoštevali programi s 5 oziroma več ton
letne predelave rib.

Upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje za pri-
dobitev subvencije, pridobijo pravico do naj-
več 25% vrednosti vlaganj.

Z upravičenci bo Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano sklenilo po-
godbe o koriščenju sredstev.

4. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je vlagateljem

na voljo od dneva objave javnega razpisa,
vsak delovnik med 8. in 12. uro pri Slavki
Rutar, v sobi št. 749 na Ministrstvu za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58 (tel. 061/178-9144).

5. Rok za predložitev vlog
Vloge v zaprti kuverti z oznako “Ne odpi-

raj - Javni razpis ribištvo”, morajo prispeti v
glavno pisarno Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunaj-
ska 56, 58 do vključno 3. 9. 1999. Vloge,
ki bodo prispele na naslov ministrstva po
tem roku, bodo zavržene kot prepozne. Vlo-
ge, ki ne bodo vsebovale vse v razpisu zah-
tevane dokumentacije, bodo zavržene kot
nepopolne.

6. Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog bo 10. 9. 1999

ob 13. uri v sejni sobi št. 735 na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljub-
ljana, Dunajska 56, 58.
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7. Obvetilo o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa

pisno obveščeni v roku 45 dni od dneva
javnega odpiranja ponudb.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 25/99 Ob-4620
Ministrstvo za znanost in tehnologijo in

Komisija Republike Slovenije za nagrade in
priznanja, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000
Ljubljana, v skladu s prvim odstavkom 55.
člena in 56. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavljata

javni razpis
za oblikovanje celostne podobe

Zoisovih nagrad in priznanj
1. Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo

za znanost in tehnologijo, Trg Osvobodilne
fronte 13, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa je oblikova-
nje celostne podobe Zoisovih nagrad in priz-
nanj, ki obsega:

a) grafično in vsebinsko oblikovaje diplom
za Zoisovo nagrado in Zoisovo priznanje,

b) grafično in vsebinsko oblikovanje pub-
likacije z utemeljitvami nagrajenih del,

c) grafično in vsebinsko oblikovanje vabil.
3. Ocenjena vrednost naročila: 500.000

SIT.
4. Rok izvedbe predmeta javnega razpi-

sa je 15. september 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so: enotna in kakovostna vizualna
podoba vseh listin, ki bo simbolizirala oseb-
nost in znanstveno-raziskovalno dejavnost
barona Žige Zoisa, ter s tem dala poudarek
najvišjim državnim nagradam za znanost.

6. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj - prijava
celostne podobe Zoisovih nagrad” morajo
prispeti v sprejemno pisarno Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljub-
ljana, ne glede na način prenosa pošiljke do
vključno 15. septembra 1999 do 12. ure.

7. Odpiranje ponudb bo v petek 17. sep-
tembra 1999 ob 10. uri na sedežu Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana, v sobi št. 404 v 4. nadstrop-
ju. Nepravočasnih in nepravilno opremlje-
nih ponudb Komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene predlagateljem.

8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
praviloma do 30. septembra 1999.

9. Razpisna dokumentacija je na razpola-
go pri ge. M. Bertoncelj na Ministrstvu za
znanost in tehnologijo, Trg Osvobodilne fron-
te 13, Ljubljana, vsak torek od 9. do 12. ure.

10. Vse dodatne informacije, v zvezi z raz-
pisom, dobijo zainteresirani pri ge. M. Berton-
celj, tel. 178-4665, na naslovu ministrstva.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-4622
Na podlagi odredbe o postopnem uvaja-

nju Kurikula za vrtce (Ur. l. RS, št. 40/99)
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja

javni razpis
za vključitev vrtcev v Republiki Sloveniji

v postopno uvajanje Kurikula za vrtce
v šolskem letu 1999/2000

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je zbiranje prijav vrtcev

za vključitev vrtca v postopno uvajanje Ku-

rikula za vrtce (v nadaljevanju: Kurikulum) v
šolskem letu 1999/2000 v skladu z odred-
bo o postopnem uvajanju Kurikula za vrtce
(v nadaljnjem besedilu: odredba).

2. Splošni pogoji
V šolskem letu 1999/2000 začne po-

stopno uvajati Kurikulum največ 25 vrtcev v
Republiki Sloveniji.

Vrtci začnejo postopno uvajati Kurikulum
v vseh oddelkih vrtca hkrati.

3. Pogoji razpisa
Na razpis se lahko prijavijo vrtci, ki izpol-

njujejo predpisane pogoje za strokovne de-
lavce, prostor in opremo v javnem vrtcu.
Zasebni vrtci se lahko prijavijo na razpis, če
izvajajo javno službo v skladu z 10. členom
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja.

4. Prijava na razpis
Vrtci se na razpis prijavijo na posebnem

obrazcu.
5. Rok za prijavo
Vrtci se na razpis prijavijo najkasneje v

roku 15 dni po objavi razpisa na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva
6, Ljubljana, z oznako: “Razpis - Vrtci, šol. l.
1999/2000“.

6. Razpisna dokumentacija
Vrtci dobijo obrazec prijave po objavi raz-

pisa vsak delovni dan, med 9. in 15. uro v
prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Sek-
tor za predšolsko vzgojo, Trubarjeva 5, Ljub-
ljana, VI. nadstropje, lahko pa ga naročijo
po telefonu 061/1312-205.

7. Komisija
Postopek javnega razpisa in pripravo iz-

bora vrtcev, ki se vključijo v postopno uvaja-
nje Kurikula v šolskem letu 1999/2000,
vodi komisija, ki jo imenuje minister, pristo-
jen za šolstvo in šport.

8. Kriteriji za izbiro vrtcev
Komisija izmed prijavljenih vrtcev, ki

izpolnjujejo pogoje, navedene v 3. točki,
izbere tiste, ki se vključijo v postopno
uvajanje Kurikula v šolskem letu
1999/2000, na podlagi kriterijev iz 6.
člena odredbe.

Izbor vrtcev potrdi minister za šolstvo in
šport.

9. Izbor vrtcev
Ministrstvo najkasneje v enem mesecu

po poteku roka za prijave pisno obvesti pri-
javljene vrtce o izboru za vključitev v po-
stopno uvajanje Kurikula v šolskem letu
1999/2000.

Izbrani vrtci najkasneje do 15. 9. 1999
ministrstvu pošljejo podatek o številu v vrtec
vključenih otrok, izjavo ravnatelja vrtca, da
so staršem predstavili Kurikulum za vrtce
ter jih seznanili z novostmi, ki jih ta prinaša
ter sklep sveta vrtca, da se vrtec vključi v
postopno uvajanje Kurikula.

Dovoljenje za postopno uvajanje Kuriku-
la, ki ga vrtcem izda minister, pristojen za
šolstvo in šport, vrtci prejmejo najkasneje
do 23. 9. 1999.

10. Dodatne informacije
Informacije v zvezi z javnim razpisom lah-

ko vrtci dobijo na telefonski številki (061)
1312-205, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Sektor za predšolsko vzgojo, Trubarjeva 5,
Ljubljana.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 3/99 Ob-4699

Javni razpis
za podelitev priznanj Stanka Bloudka

Na podlagi zakona o Bloudkovih prizna-
njih (Ur. l. RS, št. 56/94) in pravilnika o
delu odbora za podeljevanje Bloudkovih
priznanj (Ur. l. RS, št. 46/98) pozivamo
občinske upravne organe, pristojne za
šport, organizacije na področju športa (Olim-
pijski komite Slovenije - ZŠZ, Nacionalne
panožne športne zveze, športna društva) in
druge organizacije ter posameznike, da
predlagajo kandidate za dobitnike priznanj
Stanka Bloudka za leto 1999. Odbor za
podeljevanje Bloudkovih nagrad vsako leto
podeli največ tri Bloudkove nagrade in de-
set Bloudkovih plaket.

Bloudkove nagrade se podeljujejo za:
– izjemen prispevek k razvoju slovenske-

ga športa,
– vrhunski mednarodni dosežek,
– življenjsko delo v športu.
1. Izjemen prispevek k razvoju sloven-

skega športa
Nagrado za izjemen prispevek k razvoju

slovenskega športa lahko prejme posamez-
nik, športna ekipa ali druga organizacija v
Sloveniji, oziroma organizacija v zamejstvu
ali organizacija slovenskih izseljencev.

Nagrada za izjemen prispevek k razvoju
slovenskega športa se lahko podeli, če iz-
polnjuje kandidat naslednje pogoje:

– najmanj deset let deluje v športu,
– z orgnizacijskim delom razvija množič-

nost ter ustvarja nove in boljše pogoje za
delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim
delom dosega vidne uspehe.

2. Vrhunski mednarodni dosežek
Nagrado za vrhunski mednarodni šport-

ni dosežek lahko prejme posameznik ali
športna ekipa.

Nagrada za vrhunski mednarodni dose-
žek se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat
naslednje pogoje:

– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto

medaljo na uradnih mednarodnih tekmova-
njih, ki jih organizirajo Mednarodni olimpij-
ski komite in svetovne ali evropske športne
federacije.

3. Življenjsko delo v športu
Nagrado za življenjsko delo v športu lah-

ko prejme posameznik.
Nagrada za življenjsko delo v športu se

lahko podeli, če izpolnjuje kandidat nasled-
nje pogoje:

– je v športu deloval najmanj 30 let,
– je bistveno prispeval k razvoju katere-

gakoli segmenta športa.
Bloudkove plakete se podeljuje za:
– pomemben prispevek k razvoju sloven-

skega športa,
– pomemben tekmovalni dosežek,
– življenjsko delo v športu,
– pomemben prispevek k razvoju in po-

pularizaciji določene športne panoge oziro-
ma športa v Sloveniji.

4. Pomemben prispevek k razvoju slo-
venskega športa

Plaketo za pomemben prispevek k raz-
voju slovenskega športa lahko prejme po-
sameznik ali organizacija v Sloveniji oziro-
ma organizacija v zamejstvu ali organizacija
slovenskih izseljencev.
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Plaketa za pomemben prispevek k razvo-
ju slovenskega športa se lahko podeli kandi-
datu, ki je dosegel pomembne in v javnosti
potrjene rezultate na področju organizacij-
skega ali strokovnega dela v športu.

Plaketa za pomemben prispevek k raz-
voju športa se podeli tudi v primeru, če je
kandidat najmanj dest let deloval v športu in
z organizacijskim delom razvija množičnost
ter ustvarja nove in bolje pogoje za delo in
tekmovanja ali s svojim strokovnim delom
dosega vidne uspehe v športu.

5. Pomemben tekmovalni dosežek v
športu

Plaketo za pomemben tekmovalni dose-
žek v športu lahko prejme športnik ali šport-
na ekipa.

Plaketa za pomemben tekmovalni dose-
žek v športu se lahko podeli, če izpolnjuje
kandidat naslednje pogoje:

– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto

medaljo na uradnih mladinskih tekmovanjih,
ki jih organizirajo svetovne ali evropske urad-
ne športne federacije oziroma na uradnih
mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizira-
jo Mednarodni olimpijski komite in svetovne
ali evropske uradne športne federacije.

6. Življenjsko delo v športu
Plaketo za življenjsko delo v športu lah-

ko prejme posameznik.
Plaketa za življenjsko delo v športu se

lahko podeli kandidatu, ki je:
– aktivno sodeloval v športu najmanj 20

let,
– vidno prispeval k razvoju kateregakoli

segmenta športa.
7. Pomemben prispevek k razvoju in po-

pularizaciji določene panoge oziroma špor-
ta v Sloveniji

Plaketo za pomemben prispevek k raz-
voju in popularizaciji določene športne pa-
noge oziroma športa v Sloveniji lahko prej-
me športnik.

Plaketa za pomemben prispevek k raz-
voju in popularizaciji določene športne pa-
noge oziroma športa v Sloveniji se lahko
podeli, če je kandidat:

– končal svojo tekmovalno kariero,
– v svojem tekmovalnem obdobju s svo-

jimi dosežki, osebnostjo in zgledom pomem-
bno prispeval k razvoju določene športne
panoge oziroma športa v Sloveniji.

Obvezne sestavine predloga za prizna-
nje so:

1. ime in priimek oziroma naziv pred-
lagatelja,

2. ime in priimek kandidata za prizna-
nje oziroma njegov naziv, njegov rojstni da-
tum, če gre za fizično osebo in stalno biva-
lišče oziroma sedež,

3. podatki o že prejetih priznanjih in
odlikovanjih,

4. podatki o prejemu Bloudkovega
priznanja v preteklih letih,

5. vrsta predlaganega priznanja,
6. našteti dosežki oziroma uspehi, za-

radi katerih se kandidat predlaga za dobitni-
ka Bloudkovega priznanja,

7. podpis predlagatelja in žig organi-
zacije.

Prijavo je potrebno predlagati na obraz-
cu, ki ga zainteresirani lahko dvignejo na
Ministrstvu za šolstvo in šport, Sektorju za
šport.

Predlogi za priznanje morajo biti v pisni
obliki in poslovni v zaprti ovojnici na naslov
Ministrstvo za šolstvo in šport, Sektor za
šport, Celovška 25, Ljubjana, s pripisom
“za odbor Stanka Bloudka”, in sicer do 15.
septembra in izjemoma za tekmovalne do-
sežke do 31. oktobra 1999.

Predlagatelje obveščamo, da bomo upo-
števali le predloge, ki bodo poslani v skladu
z navedenim do predpisanega roka.

Republika Slovenija
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-4544
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98) in 5. člena pravilnika o
vrednotenju športnih programov v občini
Krško (Ur. l. RS, št. 40/99), Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, Krško, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje športnih programov

v občini Krško za leto 1999
I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji

izvajalci športnih programov:
1. športna društva in klubi,
2. športne zveze,
3. vrtci, osnovne in srednje šole,
4. zavodi, zasebniki ter podjetja, ki so

registrirani za izvajanje športne dejavnosti.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po-

nudniki na javni razpis:
1. da imajo svoj sedež v občini Krško,
2. da imajo urejeno evidenco o članstvu,
3. da imajo organizirano vadbo, v katero

je vključeno odgovarjajoče število šport-
nikov,

4. da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske pogo-
je za realizacijo načrtovanih športnih aktiv-
nosti,

5. da imajo zagotovljeno vadbo najmanj
35 tednov v letu,

6. da dostavijo Občini Krško podatke o
članstvu, poročilo o realizaciji programov v
preteklem letu, plan dejavnosti in poročilo o
doseženih rezultatih.

III. V letu 1999 bomo sofinancirali na-
slednje programe:

1. Šport otrok in mladine:
– interesno športno vzgojo predšolskih

otrok, zlasti dejavnosti v okviru programa
“Zlati sonček” in plavalne tečaje,

– interesno športno vzgojo šoloobvez-
nih otrok v šolskih športnih društvih, ki ima-
jo značaj redne vadbe, zlasti dejavnosti v
okviru programa športne značke “Zlati son-
ček”, tečaje plavanja, organizacijo in izved-
bo šolskih športnih tekmovanj najmanj na
občinski ravni.

2. Šport mladih, usmerjenih v kakovost-
ni in vrhunski šport, ki ima značaj rednega
športnega treniranja: dogovorjene progra-
me individualnih in kolektivnih športnih pa-
nog.

3. Športno rekreativna dejavnost odra-
slih:

– redna vadba,
– množične športno rekreativne akcije.
4. Kakovostni in vrhunski šport:
– redna vadba,
– uvrstitev v pretekli tekmovalni sezoni,
– število doma vzgojenih športnikov,
– športni dodatek,
– priprave statusnih športnikov,

– udeležbe na svetovnih in evropskih pr-
venstvih,

– stimulativno nagrajevanje trenerjev.
5. Šport invalidov:
– redna vadba.
6. Program skupnih nalog:
– izobraževanje in izpopolnjevanje stro-

kovnega kadra, ki deluje v športnih društvih.
IV. Izbrane programe bomo sofinancirali

na podlagi pravilnika o vrednotenju športnih
programov v občini Krško. Prednost pri iz-
boru bodo imeli izvajalci - neprofitne organi-
zacije, ki so svoje programe izvajale že v
letu 1998.

V. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: rok za prijavo programov je 15
dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu
RS. Prijave pošljite v zaprti kuverti na na-
slov: Občina Krško, Oddelek za družbene
dejavnosti, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško, s pripisom “javni razpis - šport”. Enot-
ne obrazce za prijavo in ostalo razpisno do-
kumentacijo dobite na Oddelku za družbe-
ne dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, v so-
bi št. 205, ali pri tajniku komisije Oskarju
Kovaču, Športna zveza Krško, Cesta 4. juli-
ja 58, tel. 0608/32-102.

VI. Prijava mora biti oddana na obrazcih
naročnika. Priložen mora biti natančen opis
programa s predvidenim številom udeležen-
cev, krajem izvajanja programa in urnikom
ter fotokopijo odločbe o registraciji za oprav-
ljanje dela v športu.

VII. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci
prejeli v 30 dneh po poteku roka za oddajo
prijav.

VIII. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili po-
godbe o sofinanciranju športnih programov.

Občina Krško

Ob-4623
Občina Rogatec na podlagi 36. člena

zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.
l.  RS, št. 32/93) in v skladu z odlokom o
načinu in pogojih izvajanja gospodarske jav-
ne službe na področju opravljanja pokopa-
liške dejavnosti (Ur. l.  RS, št. 35/99) ob-
javlja

javni razpis
za izbiro koncesionarja za opravljanje

gospodarske javne službe pokopališka
dejavnost in urejanje pokopališč na

pokopališčih na območju
Občine Rogatec

1. Koncedent: Občina Rogatec.
2. Predmet razpisa: opravljanje gospo-

darske javne službe na področju pokopa-
liške dejavnosti in urejanje pokopališč za
pokopališča na območju občine Rogatec:

– pokopališče Rogatec v KS Rogatec,
– pokopališče Sv. Jurij v KS Donačka

Gora,
– pokopališče Sv. Rok v KS Dobovec.
Koncesija se bo podelila za vsa pokopa-

lišča.
Občina Rogatec bo koncesionarju po-

delila javna pooblastila za izdajo soglasij za
pokop in za postavitev spomenika.

Za izvajanje pokopališke dejavnosti in
urejanja pokopališč se podeljuje monopol
za vsako posamezno pokopališče.

Koncedent za izvajanje koncesije ne pla-
čuje, prav tako koncesionar koncedentu ne
plačuje koncesije.
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3. Trajanje izdane koncesije: 7 let od
sklenitve pogodbe med koncendentom in
koncesionarjem.

4. Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo na-
slednje minimalne tehnične, kadrovske in
druge pogoje:

– da so registrirani za izvajanje razpisa-
ne dejavnosti in da imajo za to potrebna
soglasja in dovoljenja pristojnih organov,

– da predložijo dokazila, ki potrjujejo, da
imajo potrebna znanja, izkušnje in sredstva
za izvajanje razpisane javne službe,

– da predložijo razvojni program in po-
slovni načrt.

5. Ponudba mora vsebovati:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz

prejšnje točke,
– podatke o ponudniku,
– reference ponudnika,
– predlog cen za pokopališke storitve,

ki jih bo koncesionar zaračunaval uporabni-
kom in najemnin za grobove, katere bo do-
ločil občinski svet na predlog koncesionarja.

6. Razpisna dokumentacija je na razpola-
go pri občinski upravi Občine Rogatec (kon-
taktna oseba: Pavel Strajn, tajnik občine).

7. Ponudbe morajo biti oddane v zape-
čateni kuverti z oznako “Ne odpiraj! - Po-
nudba za opravljanje gospodarske javne
službe na področju pokopališke dejavnosti
in urejanja pokopališč.“

8. Pri izbiri koncesionarja bodo upošte-
vane le pravilno opremljene in popolne po-
nudbe, ki bodo na naslov koncendenta: Ob-
čina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec,
prispele do vključno tridesetega dne od ob-
jave tega razpisa.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši. Poleg cene se bo upoštevala tudi spo-
sobnost ponudnika za kvalitetno opravljanje
koncesionirane javne službe.

9. Javno odpiranje ponudb bo opravila
posebna komisija.

Javno odpiranje ponudb bo naslednji de-
lovni dan po poteku razpisa ob 14. uri, v
sejni sobi Občine Rogatec.

Občina Rogatec

Sklepi o privatizaciji

Ob-4715
Na podlagi 16. in 17. člena zakona o

zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
l. RS, št. 30/98) – v nadaljevanju: ZZLPPO,
ter 206. člena zakona o splošnem uprav-
nem postopku (Ur. l. SFRJ, št. 47/86), ki
se na podlagi 1. člena ustavnega zakona za
izvedbo ustave Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 33/91) uporablja kot republiški
predpis – v nadaljevanju: ZUP, ter točke
15.2. statuta Slovenske razvojne družbe je
nadzorni svet SRD na svoji seji dne 26. 5.
1999 sprejel

sklep o privatizaciji
družbe G&P hoteli Bled d.o.o.

1. V družbi G&P hoteli Bled d.o.o., Bled,
matična številka: 5301971, dejavnost: ho-

telirstva in turizma, se izvede privatizacija
osnovnega vložka v višini 1.759,582.000
SIT, ki je v lasti SRD, kar predstavlja
97,755% poslovni delež družbe. Privatiza-
cija se vrši po poslovnih deležih, katerih
nominalna vrednost minimalnega znaša
14.000 SIT.

2. Osnovni vložek v višini 40,418.000
SIT, kar predstavlja 2,245% poslovni delež
družbe, zaradi zavarovanja denacionaliza-
cijskih zahtevkov zadrži SRD.

3. Privatizacija se izvede na sledeče na-
čine:

3.1. osnovni vložek v višini
175,955.000 SIT, kar predstavlja 10% od
poslovnega deleža iz točke 1. izreka tega
sklepa, oziroma 9,775% obstoječega po-
slovnega deleža družbe, se prenese na Slo-
venski odškodninski sklad d.d.;

3.2. osnovni vložek v višini
175,955.000 SIT, kar predstavlja 10% od
poslovnega deleža iz točke 1. izreka tega
sklepa oziroma 9,775% obstoječega po-
slovnega deleža družbe, se prenese na Ka-
pitalski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja d.d.,

3.3. osnovni vložek v višini
351,918.000 SIT, kar predstavlja 20% od
poslovnega deleža iz točke 1. izreka tega
sklepa oziroma 19,551% obstoječega po-
slovnega deleža družbe, se proda poob-
laščenim investicijskim družbam; način se
ne izvede, če pooblaščene investicijske
družbe ne vplačajo povečanja osnovnega
kapitala iz točke 3.8. z denarnim vložkom v
višini kupnine iz točke 5.4.;

3.4. osnovni vložek v višini
351,918.000 SIT, kar predstavlja 20% od
poslovnega deleža iz točke 1. izreka tega
sklepa oziroma 19,551% obstoječega po-
slovnega deleža družbe, se ponudi v odkup
z uporabo načina interne razdelitve;

3.5. osnovni vložek v višini
703,836.000 SIT, kar predstavlja 40% od
poslovnega deleža iz točke 1. izreka tega
sklepa, oziroma 39,102% obstoječega po-
slovnega deleža družbe, se ponudi v odkup
strateškemu partnerju;

3.6. če poslovni delež, namenjen priva-
tizaciji iz točke 3.5., ne bo privatiziran na
predviden način, se proda pooblaščenim
investicijskim družbam;

3.7. osnovni kapital družbe se poveča z
izdajo novih osnovnih vložkov za
325,000.000 SIT, tako da po povečanju
znaša 2.125,000.000 SIT;

3.7.1. Povečanje osnovnega kapitala se
izvede s stvarnim vložkom in sicer;

3.7.1.1. za osnovni vložek v nominalni
višini 301,177.500 SIT s terjatvijo HIT d.d.
Nova Gorica po Pogodbi o ureditvi medse-
bojnih razmerij z dne 18. 1. 1999 in Anek-
su št. 1 k tej pogodbi z dne 26. 2. 1999;

3.7.1.2. za osnovni vložek v nominalni
višini 23,822.500 SIT s terjatvijo Slovenske
razvojne družbe d.d. Ljubljana po Pogodbi
o ureditvi razmerij št. MG 30/94-1 z dne
11. 1. 1999;

3.8. Osnovni kapital iz točke 3.7. se pove-
ča z izdajo novega osnovnega vložka v višini
400,000.000 SIT, tako da po povečanju zna-
ša osnovni kapital 2.525,000.000 SIT.

4. Vplačilo kupnine iz:
4.1. točke 3.3. in točke 3.6. – prodaja

PID, se izvrši z lastniškimi certifikati;

4.2. točke 3.4. – interna razdelitev, se
izvrši z lastniškimi certifikati oziroma potrdili
za manj izplačane neto osnovne plače, pri
čemer morajo upravičenci najprej uporabiti
potrdila in šele nato lastniške certifikate;

4.3. točke 3.5. - prodaja strateškemu
kupcu, se izvrši z gotovino;

4.4. točke 3.7. – povečanje osnovnega
kapitala, se izvrši z izročitvijo stvarnih vlož-
kov Hit d.d. Nova Gorica in Slovenske raz-
vojne družbe d.d. Ljubljana, ki predstavljajo
terjatve po pogodbah, citiranih v točkah
3.7.1.1. in 3.7.1.2.;

4.5. iz točke 3.8. – povečanje osnovne-
ga kapitala, se izvrši izključno z gotovino.

5. Prodajna cena deležev:
5.1. iz točke 3.3., 3.4. in 3.6. tega skle-

pa za nominalno vrednost osnovnega vlož-
ka 14.000 se določi v skladu s prvega odst.
3. člena ZZSPID (Ur. l. 59/96);

5.2. iz točke 3.5. tega sklepa za celotno
nominalno vrednost osnovnega vložka iz te
točke znaša 1.002,314.079 SIT in pred-
stavlja prvo izhodiščno prodajno ceno. Pro-
dajna cena za nominalno vrednost osnovne-
ga vložka 14.000 SIT znaša 19.937 SIT.
Kolikor pri prvi prodaji izhodiščna cena ne
bo dosežena, se pri nadaljnjih prodajah upo-
rabi določilo drugega in tretjega odst. 19.
člena ZZLPPO. Novo izhodiščno prodajno
ceno določi Uprava SRD;

5.3. iz točke 3.7. za nominalno vrednost
osnovnega vložka v višini 14.000 SIT je
enaka 19.937 SIT, zato znaša prodajna ce-
na za povečan osnovni vložek v višini
301,177.500 SIT, ki ga vplača HIT d.d.
Nova Gorica s stvarnim vložkom iz točke
3.7.1.1., skupno 429,220.259 SIT, za po-
večan osnovni vložek v višini 23,822.500
SIT, ki ga vplača SRD d.d. s stvarnim vlož-
kom iz točke 3.7.1.2., pa skupno
33,952.711 SIT;

5.4. iz točke 3.8., za nominalno vred-
nost osnovnega vložka v višini 14.000 SIT
je enaka 19.937 SIT, tako da prodajna ce-
na za celotno povečanje osnovnega kapita-
la iz točke 3.8. znaša 569,620.027 SIT.

6. Delež, ki je predmet privatizacije, da-
je imetniku pravico do udeležbe pri uprav-
ljanju družbe, pravico do dela dobička in
pravico do sorazmernega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
Deleži so prosto prenosljivi, razen deleži iz
točke 3.4. ki so jih imetniki odkupili z last-
niškimi certifikati oziroma potrdili, pri kate-
rih je prenosljivost omejena na rok dveh let,
šteto od izteka roka za vpis in vplačilo teh
deležev.

7. Za denacionalizacijske upravičence
se v skupni višini nominalne vrednosti os-
novnega vložka iz točke 2. Izreka tega skle-
pa rezervirata poslovna deleža in sicer:

7.1. za Egona Stareta, za katerega je po
sporazumu zavarovan družbeni kapital na
dan 1. 1. 1993 v višini 19,036.596 SIT,
osnovni vložek v višini 16,184.000 SIT ozi-
roma 0,899% v celotnem obstoječem po-
slovnem deležu družbe;

7.2. za Leopolda Korošca, za katere-
ga je po začasni odredbi zavarovan druž-
beni kapital na dan 1. 1. 1993 v višini
28,505.385,40 SIT, osnovni vložek v vi-
šini 24,234.000 SIT oziroma 1,35% v ce-
lotnem obstoječem poslovnem deležu
družbe.
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Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
v roku 15 dni od vročitve oziroma zadnje
objave. Pritožba se izroči ali pošlje Sloven-
ski razvojni družbi d.d., Dunajska 160, Ljub-
ljana.

Slovenska razvojna družba
nadzorni svet

predsednik

Javne prodaje delnic

Ob-4476
Banka Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna

skupina Nove Ljubljanske banke, v skladu s
statutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Banke Zasavje, d.d.,

Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke,

ki jo je banki posredoval delničar Obrt-
no podjetje Brivnice Trbovlje, p.o. – v likvi-
daciji.

Predmet prodaje je 16 navadnih delnic
Banke Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna sku-
pina Nove Ljubljanske banke po ceni
30.000 SIT za eno delnico.

Prednostno pravico imajo v skladu z
določili statuta obstoječi delničarji Banke
Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna skupina
Nove Ljubljanske banke, ki s pismenim
sporočilom izjavijo, da sprejmejo ponud-
bo. Ponudba za prodajo velja do 23. 6.
1999, to je 30 dni od predložitve ponud-
be za prodajo banki. Po tem roku bodo
delnice pod enakimi pogoji ponujene os-
talim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Zasavje, d.d., Tr-
bovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Trg revolucije 25c, Trbovlje.

Banka Zasavje, d.d., Trbovlje,
bančna skupina

Nove Ljubljanske banke

Ob-4593
Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec,

bančna skupina Nove Ljubljanske banke, v
skladu s statutom objavlja

ponudbo za prodajo rednih delnic

Koroške banke, d.d., Slovenj Gradec,
bančne skupine Nove Ljubljanske banke.

Prodajalec: Kmetijsko-gozdarska za-
druga Dravograd, Meža 21, 2370 Dravo-
grad.

Predmet prodaje: 625 rednih delnic Ko-
roške banke, d.d., Slovenj Gradec, bančne
skupine Nove Ljubljanske banke, po ceni
25.000 SIT za eno delnico.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta delničarji Koroške banke, d.d.,
Slovenj Gradec, bančne skupine Nove
Ljubljanske banke, ki v roku 15 dni s pi-
snim sporočilom izjavijo, da sprejemajo po-
nudbo.

Ponudba za odkup velja 15 dni od dneva
objave, po tem roku bodo delnice prodane
na prostem trgu.

Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-4481
V skladu s 454. členom zakona o gos-

podarskih družbah, direktor družbe RENTA
COMM, storitve in trgovina, d.o.o., Ljublja-
na, s sedežem v Ljubljani, Ob Ljubljanici
36a, vpisane v sodnem registru Okrožnega
sodišča v Ljubljani, pod št. reg. vl.
1/05064/00, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet na skupščini družbe dne

13. 5. 1999.
Osnovni kapital družbe se iz dosedanjih

17,441.000 SIT zmanjša za 14,441.000
SIT na 3,000.000 SIT.

Direktor družbe RENTA COMM, storitve
in trgovina, d.o.o., Ljubljana, s sedežem v
Ljubljani, Ob Ljubljanici 36a, poziva upnike,
da se skladno s 454. členom zakona o gos-
podarskih družbah zglasijo pri družbi in izja-
vijo ali soglašajo z zmanjšanjem kapitala.

RENTA COMM, storitve
in trgovina, d.o.o., Ljubljana

Ob-4482
Družba Pfleiderer Novoterm, tovarna ste-

klene volne, d.o.o., Novo mesto, Povhova
2, ki je vpisana v registru gospodarskih
družb pri Okrožnem sodišču v Novem me-
stu, št.vl. 1/02248/00 v skladu z določili
454. člena zakona o gospodarskih družbah
objavlja

sklep
o zmanjšanju kapitala

Osnovni kapital družbe v višini
3.664,184.703,90 SIT se zniža za
732,347.396,50 SIT, tako da znaša osnov-
ni kapital družbe sedaj 2.931,347,40 SIT.

Znižanje osnovnega kapitala se izvrši
efektivno, tako da se izplača enega izmed
družbenikov.

V skladu s 454. členom zakona o gos-
podarskih družbah pozivamo vse upnike
družbe, da se zglasijo na sedežu družbe na
naslovu Povhova 2, Novo mesto in izjavijo
ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega ka-
pitala.

Upnikom, ki z zmanjšanjem ne soglaša-
jo, se poravna njihove zahteve.

Pfleiderer Novoterm,
tovarna steklene volne, d.o.o.,

Novo mesto

Ob-4483
V skladu s 454. členom zakona o gos-

podarskih družbah, direktorica družbe Pro-
paganda, Podjetje za propagandne in se-
jemske storitve, d.o.o., Koper, Marežgan-
skega upora 4, vpisane v sodnem registru
Okrožnega sodišča v Kopru, št. vl.
1/525/00, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet s sklepom edine družbe-

nice družbe, dne 5. 3. 1999. Osnovni kapi-
tal družbe se iz 5,250.000 SIT zmanjša za

3,150.000 SIT, tako da bo po zmanjšanju
znašal 2,100.000 SIT.

Poziva se vse upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala družbe.

Propaganda, d.o.o.

Ob-4691
Poslovodstvo družbe za upravljanje KBM

Infond, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000
Maribor, objavlja, da namerava na podlagi
sklepa skupščine z dne 20. 4. 1999 znižati
osnovni kapital za 250,000.000 SIT, iz do-
sedanjih 450,000.000 SIT na 200,000.000
SIT in zato v skladu 454. členom zakona o
gospodarskih družbah objavlja

1. poziv
upnikom družbe, da se oglasijo pri druž-

bi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem os-
novnega kapitala. Upniki družbe naj svoje
nestrinjanje s povečanjem osnovnega kapi-
tala posredujejo s priporočenim pismom na
sedež družbe KBM Infond, d.o.o., Ulica Vi-
ta Kraigherja 5, 2000 Maribor, v roku 15
dni od dneva objave tega poziva, sicer se
bo štelo, da se z znižanjem strinjajo.

KBM Infond, d.o.o., Maribor

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek

Ob-4617
V sklicu 14. skupščine Banke Koper

d.d., sklicane za 29. 6. 1999, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 40, z dne 28. 5.
1999, Ob-4231 se popravi besedilo sklica
v 8. in 9. točki dnevnega reda in sicer:

– v 8. točki se popravljeni predlog skle-
pa glasi:

Predlog sklepa:
8.1. skupščina sprejema spremem-

bo metodologije za ugotavljanje neto
dolžnikov v nadzornem svetu banke za
leto 1998.

8.2. Skupščina ugotavlja, da družbe,
ki so zastopane v nadzornem svetu ban-
ke, v letu 1998 niso neto dolžniki banke.

v 9. točki se v naslovu in sklepu črta
beseda “nadomestnega”.

Banka Koper d.d.,
predsednik uprave

Popravek

Ob-4719
Uprava Loške komunale, d.d., Škofja Lo-

ka, razširja dnevni red 5. skupščine Loške
komunale, oskrbo z vodo in plinom, d.d.,
Škofja Loka, Kidričeva c. 43a, Škofja Loka,
sklicane za torek 29. 6. 1999 ob 10. uri v
poslovni stavbi Loške komunale, d.d., Škof-
ja Loka, Kidričeva c. 43 v Škofji Loki, tako,
da objavljeni dnevni red razširi za dodatno
točko pod zaporedno število 9.

9. Oblikovanje sklada lastnih delnic
Predlog sklepa: oblikuje se sklad last-

nih delnic po predlogu.
Loška komunala, d.d.,

Škofja Loka
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Popravek

Št. 61/99 Ob-4718
Direktorica družbe Zlatorog, podjetje za

ustanavljanje, financiranje, upravljanje in
opravljanje trgovinske dejavnosti, d.d., Ma-
ribor, s sedežem v Mariboru, Ul. 10. okto-
bra 9, objavlja popravek sklica 4. seje
skupščne družbe Zlatorog, d.d., Maribor, ki
bo v ponedeljek, dne 28. 6. 1999 ob 13. uri
v Poslovnem klubu hotela Piramida, Mari-
bor (Ulica heroja Šlandra 10, Maribor) kot
sledi:

Točka gradivo se spremeni in poslej glasi:
gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan na sedežu družbe Zlatorog,
d.d., Maribor, Ulica 10. oktobra 9, od 10.
do 13. ure, od 8. junija 1999 dalje.

Zlatorog, d.d. Maribor,
direktorica

Popravek

Ob-4717
Začasna uprava delniške družbe Velo,

d.d., Celovška c. 150, Ljubljana, za
skupščino, sklicano za 22. 6. 1999 ob 11.
uri, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 38, z
dne 21. 5. 1999 popravlja dnevni red
skupščine, in sicer:

5. točko, kjer je pri navedbi letnic prišlo
do pomote in se popravljeni sklep glasi:
izkazani čisti dobiček družbe iz poslovanja v
letih 1993 do 1998 v skupnem znesku
16,703.507,77 SIT skupaj s pripadajočo
revalorizacijo v znesku 2,158.801,32 SIT
ostane nerazporejen.

9. točko, pri kateri se črta besedilo ne-
razporejenega dobička in popravljen sklep
glasi: družba kot posebno obliko rezerv za
namene iz 240. člena zakona o gospodar-
skih družbah oblikuje sklad lastnih delnic iz
prostih sestavin kapitala v višini 32,106.000
SIT, uprava v soglasju z nadzornim svetom
pripravi pravila uporabe navedenega skla-
da.

Preostale točke dnevnega reda skupšči-
ne, ki bo 22. 6. 1999 ostanejo nespreme-
njene.

Velo, d.d.,
začasna uprava

Dopolnitev

Ob-4716
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slo-

venije z dne 27. 5. 1999 objavlja Uprava
Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, do-
polnitev dnevnega reda za 2. skupščino No-
ve Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, ki bo
23. 6. 1999.

Dnevni red se dopolni z naslednjo toč-
ko:

Strategija in letni okviri za kapitalske ude-
ležbe v bankah, finančnih organizacijah in
drugih pravnih osebah.

Predlog sklepa: v skladu s pristojnostjo
skupščine Nove Ljubljanske banke, d.d.,
glede odločanja o strategiji pridobivanja ka-
pitalskih naložb v bankah, finančnih in dru-
gih organizacijah, je uprava banke dolžna
za vsako posamezno pridobitev kapitalske-

ga deleža v drugih bankah, ki se vplačuje z
denarjem, pridobiti predhodno soglasje
skupščine banke.
Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana

uprava

Ob-4734
Tegrad, d.d., Kamniška 41, Ljubljana,

objavlja na podlagi protipredlogov spremem-
bo 4. točke dnevnega reda 5. skupščine
družbe, sklicane za 23. 6. 1999, tako da
se glasuje posebej o sprejemu letnega po-
ročila za leto 1998 in posebej o potrditvi
predloga za izplačilo dividend; predlog za
izplačilo nagrad upravi pa se umika z dnev-
nega reda.

Tegrad, d.d., Ljubljana
uprava

Ob-4547
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 48. člena statuta Kovi-
noplastike Lož d.d. uprava sklicuje

5. redno skupščino
Kovinoplastike Lož d.d.,

ki bo v četrtek, dne 8. julija 1999 ob 15.
uri v prostorih jedilnice družbe v Ložu, Ce-
sta 19. oktobra 57.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupšči-
ne in ugotovitev prisotnosti notarke.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli Marko Žnidaršič. Ugotovi se, da
je skupščina sklepčna. Za preštevalca gla-
sov se izvolita Emilija Lipovac in Matjaž Le-
kan. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke
Drage Intihar.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo za leto 1998 na predlog uprave
in na podlagi mnenja nadzornega sveta ter
se seznani s poročilom o reviziji računovod-
skih izkazov za poslovno leto, ki se je zaklju-
čilo 31. decembra 1998.

3. Obravnava in sprejem predloga o de-
litvi dobička.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička na predlog uprave in pozitiv-
nega mnenja nadzornega sveta;

– čisti dobiček v znesku 850,724.000
SIT ostane nerazporejen,

– razdelitev dobička za dividende se iz-
vrši iz nerazdeljenega dobička po zaključ-
nem računu za leto 1997. Višina dividende
je 53,33 SIT bruto na delnico, kar znaša
156,205.010 SIT.

Pravico do dividende imajo imenske del-
nice, ki so na dan skupščine v lasti pravnih
in fizičnih oseb, razen delnic, ki so v Skladu
lastnih delnic. Rok za izplačilo dividend del-
ničarjem je 60 dni od dneva sprejetja na
skupščini.

4. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta Kovinoplastike Lož d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagane spremembe statuta na predlog upra-
ve in na podlagi mnenja nadzornega sveta.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se v nadzorni svet družbe imenujejo
predlagani člani:

1. Janez Gregorič,
2. Saša Koštial,
3. Jože Tišler.

6. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta skupščina imenuje za revizorja družbe
za poslovno leto 1999 revizijsko hišo KPMG
Slovenija d.o.o. Ljubljana.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za sejo skupščine delniške druž-

be je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Ložu, Cesta 19. oktobra 57,
p.1386 Stari trg pri Ložu, v vložišču Splo-
šno kadrovskega sektorja, vsak delovni dan
od 11. do 14. ure, od dneva sklica do dne-
va zasedanja skupščine.

Nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda lahko delničarji vložijo
v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7
dneh po objavi sklica skupščine, na upra-
vo družbe.

Udeležba na skupščini:
Pravico udeležbe na skupščini in uresni-

čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knji-
go pri Klirinško-depotni družbi d.d., dne
1. 7. 1999, in ki bodo sami ali preko svojih
zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pi-
sno prijavili svojo udeležbo na skupščini naj-
manj 3 dni pred dnem sklica skupščine.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Delničarji na skupščini glasujejo oseb-

no, po pooblaščencu ali zastopniku, na pod-
lagi glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v
skupščinski prostor, ko tudi podpišejo sez-
nam prisotnih udeležencev. Delničarji,
pooblaščenci ali zastopniki se izkažejo z
osebnim dokumentom.

Prostor, v katerem bo potekala skupšči-
na, bo odprt dve uri pred začetkom
skupščine.

Če skupščina ob predpisani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 8. julija 1999 ob 17. uri v istem
prostoru.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Kovinoplastika Lož d.d.,
uprava

Ob-4613
Na podlagi 6.3 točke statuta delniške druž-

be Mladinska knjiga birooprema d.d., Ljublja-
na, Dunajska 121, uprava družbe sklicuje

11. sejo skupščine
delniške družbe Mladinska knjiga

birooprema d.d., Ljubljana,
Dunajska 121,

ki bo v ponedeljek, 5. julija 1999 ob 14.
uri v Poslovnem centru na Dunajski 106 v
Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine in ve-

rifikacijske komisije.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne in člane verifikacijske komisije se izvolijo
predlagani kandidati.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
3. Obravnava in sprejem poslovnega po-

ročila družbe za leto 1998 z revizijskim po-
ročilom in mnenjem nadzornega sveta.
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Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo uprave za leto 1998 z mne-
njem nadzornega sveta in revizijske družbe.

4. Obravnava predloga delitve dobička
iz preteklih let.

Predlog sklepa: skupščina sprejme na-
čin delitve dobička iz preteklih let po pred-
logu uprave in nadzornega sveta.

5. Obravnava predloga sprememb in do-
polnitev statuta družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta družbe po
predlogu uprave in nadzornega sveta ter
potrdi čistopis statuta z vnešenimi spremem-
bami in dopolnitvami.

6. Obravnava predloga oblikovanja skla-
da lastnih delnic.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
log uprave in nadzornega sveta o ustanovi-
tvi sklada lastnih delnic.

7. Imenovanje revizijske družbe za po-
slovno leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto revizijsko družbo
po predlogu nadzornega sveta.

8. Razrešitev in izvolitev članov nadzor-
nega sveta družbe ter seznanitev s člano-
ma, imenovanima s strani sveta delavcev.

Predlog sklepa:
– razreši se člane dosedanjega (zača-

snega) nadzornega sveta,
– izvoli se člane nadzornega sveta - po

predlogu začasnega nadzornega sveta,
– vzame se na znanje imenovanje kandi-

datov s strani sveta delavcev.
Gradivo k posameznim točkam dnevne-

ga reda skupščine je na vpogled na sedežu
družbe v Ljubljani, Dunajska 121, vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure v času od objave
sklica do dneva zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni
obliki obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po
objavi tega sklica, v splošnem sektorju družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najka-
sneje 3 dni pred sejo skupščine na sedež
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

Na zasedanju skupščine se odloča o ob-
javljenih predlogih sklepov z glasovnicami,
ki jih prejmejo udeleženci pri vpisu v sez-
nam prisotnosti.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 15. uri v istem prostoru in z istim dnev-
nim redom. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Mladinska knjiga birooprema d.d.,
uprava

Št. 40/99 Ob-4614
Na podlagi statuta delniške družbe Lek

sklicujemo

11. skupščino delniške družbe Lek,

ki bo 8. 7. 1999 ob 13. uri v prostorih
Lekove poslovne stavbe na Verovškovi 57 v
Ljubljani z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov.

Predlog sklepa: izvolijo se organi
skupščine ter imenujeta zapisnikar in notar
po predlogu sklicatelja.

2. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju za leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
ročilo o poslovanju za leto 1998.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička.

Predlog sklepa: čisti dobiček poslovne-
ga leta 1998 v znesku 3.539,611.773,02
SIT ostaja nerazporejen.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina imenuje za revizorja za poslovno
leto 1999 revizijsko družbo KPMG Sloveni-
ja d.o.o., Ljubljana.

5. Volitve člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za čla-

na nadzornega sveta s štiriletnim manda-
tom, ki začne teči 8. 7. 1999, skupščina
izvoli enega od predlaganih kandidatov.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo:

– delničarji razreda A in B, vpisani v del-
niško knjigo na dan 28. 6. 1999, ki prijavijo
svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali
pooblaščencu na sedežu družbe v času od
objave sklica do vključno 5. 7. 1999, in

– tisti delničarji razreda A, ki uveljavljajo
pravice iz delniških listin z oznako razred C
in do vključno 28. 6. 1999 deponirajo del-
niške listine na sedežu družbe ter prijavijo
svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali
pooblaščencu na sedežu družbe v času od
objave sklica do vključno 5. 7. 1999.

Prijavljeni delničarji prevzamejo potrdilo o
udeležbi in glasovnice na sedežu družbe.
Delničarjem, ki bodo udeležbo pisno prijavili
do vključno 1. 7. 1999, bo družba potrdilo o
udeležbi in glasovnice poslala po pošti.

Pooblastilo mora biti pisno in vročeno
družbi ob prijavi.

Gradivo za vsako točko dnevnega reda
je na voljo na sedežu družbe, na Verovškovi
57 v Ljubljani, do vključno 5. 7. 1999 vsak
delovni dan od 11. do 13. ure.

Dvorana bo odprta 45 minut pred začet-
kom zasedanja.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri na istem mestu. Na tem zasedanju
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Lek, tovarna farmacevtskih
in kemičnih izdelkov, d. d.,

predsednik uprave Lek d.d.,
predsednik nadzornega sveta Lek d.d.

Ob-4615
Na podlagi točke 7.3 statuta družbe in

skladno z določbami zakona o gospodar-
skih družbah uprava družbe Intertrade ITS
d.d., informacijske in računalniške storitve,
1000 Ljubljana, Kolodvorska 9, sklicuje

2. skupščino delniške družbe
Intertrade ITS d.d.

ki bo v četrtek, 8. julija 1999, ob 12. uri
v prostorih hotela Austrotel v Ljubljani, Mi-
klošičeva 9, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje delovnih organov.

Predlog sklepa:
Na predlog uprave se:
– za predsednika skupščine imenuje Go-

razd Strobl,

– za preštevalca glasov imenujeta Eliza-
beta Simonič in Edvard Rajgl.

Zasedanju bo prisostvovala vabljena no-
tarka Nada Kumar.

2. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano poslovno poročilo za leto 1998, sku-
paj z mnenjem revizijske hiše PLUS
REVIZIJA d.o.o. in mnenjem nadzornega
sveta.

3. Obravnava in odločanje o razporeditvi
dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep:

– da se nerazporejeni čisti dobiček iz
poslovnega leta 1997 v višini
12,513.966,50 SIT v celoti uporabi za iz-
plačilo dividend,

– da se revalorizacijski popravek dobič-
kov prejšnjih let v višini 11,378.547,70 SIT
na dan 31. 12. 1998 v celoti uporabi za
izplačilo dividend,

– da se dobiček iz poslovnega leta 1998
v višini 121,385.544,73 SIT razporedi na
naslednji način:

– 46,857.485,80 SIT se uporabi za
izplačilo dividend,

– 3,000.000 SIT se izplača članom
nadzornega sveta kot nagrado za njihovo
delo,

– 71,528.058,93 SIT se zadrži kot
nerazporejeni dobiček iz poslovnega leta
1998,

– da je do dividende v bruto znesku 50
SIT upravičen delničar, ki je vpisan v del-
niški knjigi pri Klirinško depotni družbi na
dan 13.7.1999,

– da se bodo dividende začele izplače-
vati najpozneje 30. avgusta 1999.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta skupščina imenuje za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov družbe za poslovno le-
to 1999 revizijsko hišo PLUS REVIZIJA
d.o.o. iz Ljubljane, Bežigrad 1.

5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom delnic.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep:

– da želi družba povečati donosnost ka-
pitala,

– da se zato, in upoštevaje dejstvo, da
ima glede na obseg poslov in druge naloge
preveč osnovnega kapitala, le-ta zmanjša
za 10 odstotkov,

– da se zmanjšanje osnovnega kapitala
izvede z umikom 150.000 delnic, ki jih upra-
va je ali jih bo pridobila skladno z določbami
pravilnika o poslovanju z lastnimi delnicami,

– da se v obstoječi sklad lastnih delnic do-
datno prenese del rezerv v višini 100 mio SIT.

Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled vsak delovnik od 10. do 12. ure na
sedežu družbe v Ljubljani, Kolodvorska 9,
pri Gorazdu Stroblu, poslovnem sekretarju
družbe.

Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge lahko del-

ničarji sporočijo upravi v sedmih dneh od
dneva objave sklica skupščine, vendar le
pisno in z ustrezno obrazložitvijo.
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Udeležba in glasovalna pravica
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
ki so vpisani v delniški knjigi pri Klirinško
depotni družbi na dan 5. julija 1999, oziro-
ma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastop-
niki, pod nadaljnjim pogojem, da delničarji
osebno ali s priporočenim pismom vsaj tri
dni pred skupščino deponirajo pri poslov-
nem sekretarju družbe ustrezno prijavo ozi-
roma pooblastilo.

Prevzem glasovalnih lističev
Pozivamo delničarje, pooblaščence in

zastopnike, da vsaj pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine v predprostoru potrdi-
jo svojo prisotnost ter z osebno izkaznico ali
z drugim ustreznim identifikacijskim doku-
mentom prevzamejo glasovalne lističe in
gradivo.

Sklepčnost skupščine
Skupščina veljavno odloča, če je prisot-

nih več kot 15 odstotkov glasov. Če
skupščina ob času sklica ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine z istim
dnevnim redom naslednjega dne ob isti uri
na mestu prvega sklica. Ob ponovnem skli-
cu bo skupščina veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Intertrade ITS d.d.,
Ljubljana

Ob-4616
Na podlagi 7.3. člena statuta delniške

družbe Loške tovarne hladilnikov Škofja Lo-
ka, Kidričeva 66, 4220 Škofja Loka uprava
sklicuje

4. redno skupščino delničarjev LTH
Škofja Loka, d.d.

ki bo v torek, 6. julija 1999 ob 13. uri na
sedežu družbe v Škofji Loki, Kidričeva 66 in
predlaga naslednji dnevni red.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine. Za predsedujočega
skupščine se izvoli Miro Senica, za dve pre-
števalki glasov se izvolita Mojca Rakovec in
Darinka Žitnik. Sejo bo spremljal vabljeni
notar Andrej Škrk, ki bo sestavil notarski
zapisnik.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 1998.

Na podlagi mnenja nadzornega sveta in
revizijskega poročila je predlog sklepa upra-
ve: sprejme se poročilo o poslovanju druž-
be za leto 1998.

3. Pokrivanje izgube za leto 1998.
Predlog sklepa uprave: izguba za leto

1998 v višini 261,325.415,44 SIT po sta-
nju 1. 1. 1999, se pokriva na sledeč način:

– iz nerazporejenega dobička iz leti
1993 in 1994 v višini 11,344.047,76 SIT,

– iz revalorizacijskega popravka dobič-
ka iz let 1993 in 1994 v višini 4,744.806,68
SIT,

– iz revalorizacijskega popravka sredstev
rezerv v višini 245,236.561 SIT.

4. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa uprave: za pooblaščeno

revizijsko družbo za leto 1999 se imenuje
revizijska družba B & A d.o.o, Ljubljana,
Litijska 45.

5. Spremembe statuta dužbe.

Uprava predlaga, da družba oglaša le v
Uradnem listu RS.

Predlog sklepa uprave: “družba oglaša v
Uradnem listu RS in v glasilu družbe, če ga
ima.“

6. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa uprave: v skladu s 6.10
členom statuta družbe, uprava predlaga, da
se določijo sejnine za člane nadzornega
sveta v višini 60.000 SIT za predsednika in
v višini 40.000 SIT za člane.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe v 4. nadstropju
poslovne stavbe, vsak delovnik med 9. in
12. uro v času od 7. junija 1999 do vključ-
no 6. julija 1999.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
morajo biti v pisni obliki obrazloženi in od-
dani v 7 dneh po objavi sklica v tajništvu
uprave družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini druž-
be imajo delničarji oziroma njihovi poob-
laščenci, ki so vpisani v knjigo delničarjev
na dan objave sklica in katerih prijava ude-
ležbe na skupščini je prispela na sedež druž-
be 3 dni pred skupščino.

Prijavi mora biti priloženo pismeno potr-
dilo o lastništvu delnic, pooblaščenci mora-
jo predložiti pismena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci na skupščini so se
vsaj pol ure pred pričetkom skupščine dolž-
ni vpisati v listo udeležencev in prevzeti gla-
sovnice.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 13.30 z istim dnevnim
redom.

Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

LTH Škofja Loka, d. d.
uprava

Ob-4618
Uprava družbe Petrol, Slovenska naftna

družba, d.d., Dunajska 50, Ljubljana, vabi
delničarje na

4. zasedanje skupščine
delniške družbe Petrol,

Slovenska naftna družba, d.d.,
Ljubljana,

ki bo v petek, 9. julija 1999, ob 10. uri v
dvorani Smelta, Dunajska 160 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se imenuje Leonardo F. Peklar;
za preštevalca glasov se imenujeta Mat-

jaž Logar in Matjaž Košir.
3. Sprejem letnega poročila uprave druž-

be o poslovanju družbe Petrol, Slovenska
naftna družba, d.d., Ljubljana za leto 1998
z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave družbe o poslovanju družbe Pe-
trol, Slovenska naftna družba, d.d., Ljublja-
na v poslovnem letu 1998 skupaj z revizor-
skim mnenjem.

4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razpo-
reditvi dobička družbe Petrol, Slovenska
naftna družba, d.d., Ljubljana za leto 1998
in delitvi nerazporejenega dobička iz prete-
klih let.

Predlog sklepa: ugotovljeni dobiček
družbe za poslovno leto 1998 v znesku
3.365,083.074,28 SIT se razporedi v pro-
ste rezerve družbe v višini
1.682,541.537,14 SIT.

Znesek v višini 1.682,541.537,14 SIT
ostaja nerazporejen.

Dividende delničarjem in udeležba upra-
ve in nadzornega sveta v dobičku za leto
1998 se izplačajo iz nerazporejenega čiste-
ga dobička preteklih let, ki na dan 31. 12.
1998 znaša 1.613,370.326,21 SIT:

1. Za izplačilo delničarjem v obliki di-
vidend znesek 1.251,780.600 SIT, bruto
na delnico 600 SIT.

2. Upravi, kot udeležbo na dobičku
bruto 17.414.862,71 SIT, za izplačilo
6.330.000 SIT, izplačljivo v delnicah druž-
be po nominalni vrednosti delnice.

3. Članom nadzornega sveta, kot ude-
ležbo na dobičku bruto 9,661.866,27 SIT,
za izplačilo 5,682.000 SIT, izplačljivo v del-
nicah družbe po nominalni vrednosti delnice.

Družba bo izplačala dividende najka-
sneje v 30 dneh po sprejemu sklepa na
skupščini, in sicer upravičencem, vpisanim
v centralnem registru pri KDD na dan 13.
julija 1999, na način, določen s sklepom
uprave družbe.

5. Obravnava poročila in sprejem sta-
lišča do terjatev vzpostavljenih po odločbi
Agencije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje Ljubljana z dne 20. 3. 1995.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave družbe o terjatvah vzpostavljenih po
odločbi Agencije za plačilni promet, nadzi-
ranje in informiranje Ljubljana z dne 20. 3.
1995. Skupščina sprejme stališče, da terja-
tev do zaposlenih v družbi po omenjeni od-
ločbi ni smotrno izterjati.

6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja družbe za revidiranje po-
slovanja in izkazov družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za poslovno leto 1999 za
revidiranje poslovnih izkazov imenuje revi-
zijsko družbo PricewaterhouseCoopers,
d.d. iz Ljubljane.

– Na podlagi 292. člena ZGD bo 4. za-
sedanju skupščine delničarjev delniške
družbe Petrol, Slovenska naftna družba,
d.d., Ljubljana, prisostvoval notar Vojko
Pintar.

– Skupščine se lahko udeležijo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.

– Pooblastilo mora biti pisno, sestavlje-
no skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah in zakonom o prevzemih, in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

– Pravico udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in poob-
laščenci, ki bodo najkasneje 10 dni pred
dnem zasedanja skupščine vpisani kot za-
koniti imetnik delnic v centralni register pri
KDD in bodo prijavili svojo udeležbo na
skupščini delničarjev v informacijski pisarni
na sedežu družbe osebno ali preko poob-
laščenca .
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– Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s pod-
pisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.

– Popolno gradivo za skupščino, je del-
ničarjem na vpogled v informacijski pisarni
na sedežu družbe od 7. junija 19999, in
sicer vsak delovni dan od 10. do 13. ure,
kjer bodo prejeli tudi potrdila o lastništvu
delnic.

– Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi druž-
be v sedmih dneh od dneva objave sklica.

– V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje skupščine istega dne ob 12. uri. v
istih prostorih.V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delni-
čarjev.

Petrol,
Slovenska naftna družba, d.d.,

Ljubljana,
predsednik uprave

Ob-4621
Na podlagi 43. člena statuta družbe Sa-

vaprojekt d.d. Krško uprava družbe sklicuje

2. sejo skupščine družbe,

ki bo v ponedeljek 12. 7. 1999, ob
12. uri v prostorih Občine Krško, sejna so-
ba A.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovljena je sklepč-
nost skupščine. Izvoli se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov. Notar
je prisoten.

2. Sprejem poslovnega poročila za leto
1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejema po-
slovno poročilo za leto 1998, ki mu je prilo-
ženo mnenje nadzornega sveta.

3. Razdelitev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev dobička.
4. Razrešitev in imenovanje

nadomestnega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi odstopa se

razreši dosedanjega člana nadzornega
sveta. Imenuje se nov član nadzornega sveta
do konca trajanja mandata.

5. Predlog sejnin za nadzorni svet.
Predlog sklepa: sprejme se predlog sej-

nin za nadzorni svet.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar

izkaže z začasnico oziroma s pisnim poob-
lastilom delničarja in njegovo začasnico o
vplačanih delnicah. Pooblastila za zastopa-
nje na skupščini je potrebno oddati v hram-
bo na sedežu delniške družbe vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine. Vsak delničar
ali njegov pooblaščenec mora najaviti svojo
udeležbo na skupščini najpozneje tri dni
pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.

Udeležence obveščamo, da se lahko pri-
javijo v sprejemni pisarni skupščine uro pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so
najavljeni udeleženci dolžni podpisati sez-
nam prisotnih udeležencev ter prevzeti gla-

sovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini in druga gradiva.

Gradivo o katerem sklepa skupščina je
na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan od 8. do 10. ure v
tajništvu družbe.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila svoje pripombe ter spre-
minjevalne oziroma dopolnitvene predloge pi-
sno sporočijo upravi družbe. Uprava in nad-
zorni svet bosta o utemeljenih predlogih naj-
pozneje 12 dni po sklicu skupščine obvestila
delničarje, ki imajo več kot 5% delnic.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna (prvi sklic), se počaka pol ure.
Čez pol ure bo skupščina pričela z delom
ne glede na število prisotnih delnic (drugi
sklic).

Savaprojekt d.d., Krško
uprava

Št. 20/99 Ob-4624
Na podlagi 7. člena statuta delniške druž-

be Metalka zastopstva holding, d.d., Ljublja-
na, Dalmatinova 2, sklicuje uprava družbe

5. sejo skupščine družbe Metalka
zastopstva holding, d.d.,

ki bo dne 6. 7. 1999 ob 9. uri na sede-
žu družbe v Ljubljani, Dalmatinova 2/III.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, nje-

govega namestnika in dveh preštevalcev
glasov.

Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine, njegov namestnik in dva prešte-
valca glasov po predlogu uprave družbe.

3. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za leto 1999.

Predlog sklepa: imenuje se revizor po
predlogu uprave.

4. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1998 po predlogu uprave in na
podlagi poročila ter mnenja nadzornega sve-
ta družbe.

5. Razporeditev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: dobiček ustvarjen v letu

1998 se razporedi v skladu s predlogom
uprave družbe.

Del nerazporejenega dobička iz leta
1996 se razporedi v skladu s predlogom
uprave družbe.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: imenujejo se člani nad-

zornega sveta v skladu s predlogom uprave
družbe.

7. Informacije delničarjem.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ostane družbi.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so svojo udeležbo pismeno najavili upravi
družbe vsaj 3 dni pred datumom seje, ki se
na skupščini izkažejo z delnicami oziroma
potrdili o vpisu in vplačilu delnic oziroma
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki pred-
ložijo pismena pooblastila.

Poziva se udeležence skupščine, da se
ob prihodu na skupščino prijavijo pri Majdi
Turšič v tajništvu družbe najmanj 20 minut

pred objavljenim pričetkom seje skupščine,
da podpišejo listo prisotnih ter prevzamejo
glasovalni listek.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe pri
Majdi Turšič v tajništvu družbe vsak dan od
8. do 12. ure.

Delničarji lahko svoje protipredloge, ki
morajo biti pismeni in obrazloženi, vložijo v
roku znotraj 7 dni od objave sklica skupšči-
ne, priporočeno po pošti ali neposredno v
tajništvu družbe na njenem sedežu.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
6. 7. 1999 ob 10. uri v istih prostorih. Na
ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Metalka zastopstva holding, d.d.
direktor družbe

Ob-4651
Na podlagi določil statuta delniške druž-

be INNTAL Tovarna montažnih hiš, d.d., Pe-
trovče, direktor družbe, sklicuje

8. redno skupščino družbe,

ki bo dne 7. 7. 1999 ob 12. uri v prosto-
rih družbe INNTAL, d.d., Petrovče, na se-
dežu v Petrovčah.

Predlog dnevnega reda:
1. Imenovanje organov skupščine in po-

trditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-

sednika skuščine, imenuje notarja in potrdi
predlagani dnevni red.

3. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe za l. 1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju za l. 1998 z
mnenjem revizijske hiše.

4. Sprejme se sklep o preoblikovanju
delniške družbe v družbo z omejeno odgo-
vornostjo in sklep o imenovanju uprave
družbe.

Predlog sklepa: delniška družba INNTAL,
Tovarna montažnih hiš, d.d., Petrovče, se
preoblikuje v družbo z omejeno odgovor-
nostjo s:

a) firmo: INNTAL, Tovarna montažnih hiš,
d.o.o., Petrovče,

b) skrajšano firmo: INNTAL, d.o.o., Pe-
trovče,

c) sedež: 3301 Petrovče.
Sprejme se besedilo družbene pogodbe

o ustanovitvi družbe z omejeno odgovor-
nostjo.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je na vpogled na

sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do
12. ure, poslano pa bo tudi vsem delničar-
jem po pošti.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
poslani upravi družbe v enem tednu po ob-
javi sklica skupščine družbe.

Seje skupščine se lahko udeleži vsak
delničar sam ali po svojem pooblaščencu
pod pogojem da vsaj eno uro pred zaseda-
njem skupščine prijavi svojo udeležbo v taj-
ništvu družbe in se na skupščini družbe iz-
kaže z osebnim dokumentom, pooblastilom
ali izpisom iz sodnega registra. Če skupšči-
na ob napovedani uri ne bo sklepčna, se
ponovi istega dne ob 13. uri v istih prostorih
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in z istim dnevnim redom. Skupščina bo
takrat veljavno odločala, razen o 4. točki
predloga, ne glede na višino zastopanega
kapitala.

INNTAL, d.d., Petrovče
direktor

Ob-4653
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe ITEO svetovalni institut, d.d., s se-
dežem Kotnikova 28, Ljubljana, začasna
uprava sklicuje

2. sejo skupščine
delniške družbe ITEO, svetovalni

institut, d.d.,
ki bo v petek, 9. 7. 1999, ob 12. uri, v

konferenčni dvorani Sava Hotela Austrotel,
Miklošičeva 9, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti.
Uprava otvori 2. skupščino, d.d. in ugo-

tovi, da je sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

izvolijo delovni organi skupščine v sestavi:
– predsednik: odvetnik Danilo Grilj,
– preštevalci glasov: Stanka Zajec, Sla-

vica Prijon, Dunja Košir.
Na skupščini je prisoten notar Miro Ko-

šak.
3. Predstavitev dnevnega reda.
4. Poročilo uprave o izvršitvi sklepa o

ureditvi odnosov z bivšimi družbeniki ITEO,
d.o.o.

Predlog sklepa: skupščina vzame na zna-
nje informacijo o ureditvi odnosov z bivšimi
družbeniki ITEO, d.o.o.

5. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe v letu 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave druž-
be in na podlagi pozitivnega mnenja nadzor-
nega sveta družbe ter revizorja družbe, se
sprejme letno poročilo o poslovanju družbe
v letu 1998 v predloženem besedilu.

6. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave druž-
be in na podlagi pozitivnega mnenja nadzor-
nega sveta družbe, skupščina ugotavlja, da
znaša ustvarjeni dobiček v letu 1998, po
stanju na dan 31. 12. 1998, 11,127.454
SIT. Ustvarjeni dobiček se v celoti nameni
za izplačilo nadomestila delničarjem v po-
stopku zmanjšanja osnovnega kapitala druž-
be z umikom delnic.

7. Seznanitev s predlagano kapitalsko
reorganizacijo družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave druž-
be in nadzornega sveta skupščina sprejme
sklep, da najkasneje do 1. 1. 2000, dejav-
nost svetovanja in vsi zaposleni v tej dejav-
nosti preidejo v samostojno hčerinsko
družbo.

8. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membi namena sklada lastnih delnic.

Predlog sklepa: na predlog uprave druž-
be in nadzornega sveta družbe se sklad
lastnih delnic nameni za izvedbo sklepa o
zmanjšanju osnovnega kapitala.

9. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave druž-

be in nadzornega sveta družbe se osnovni
kapital družbe, ki znaša 172,049.000 SIT

zmanjša za 6,677.000 SIT na 165,372.000
SIT zaradi umika delnic v breme sklada last-
nih delnic, za 2,455.000 SIT na
162,917.000 SIT zaradi umika delnic v bre-
me dobička, ustvarjenega v letu 1998 in za
3,902.000 SIT na 159,015.000 SIT zaradi
umika delnic v breme nerazporejenega do-
bička, ustvarjenega v poslovnem letu 1997.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izve-
de z umikom 13.034 delnic prve izdaje z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT.

Zaradi umika delnic družba pridobi od
imetnikov delnic 6.357 delnic z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT, za kar izplača imetni-
kom delnic nadomestilo v višini 4.532 SIT
na delnico.

Družba pozove delničarje (imetnike del-
nic), da svojo pripravljenost za odplačen od-
stop delnic družbi prijavijo v roku 60 dni od
sprejema tega sklepa na seji skupščine.
Družba bo prevzela delnice od delničarjev,
ki so v roku izrazili svojo pripravljenost, in
sicer v razmerju njihovih deležev v številu
prijavljenih delnic za odstop. Družba bo iz-
vršila izplačila nadomestil delničarjem v ro-
ku 120 dni od dneva sprejema tega sklepa
na skupščini.

Družba izvrši sklep o umiku delnic v roku
120 dni od sprejema tega sklepa na skupš-
čini družbe.

10. Obravnava predloga novega statuta
družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
tekst statuta družbe, ki v celoti nadomesti
statut družbe z dne 6. 11. 1996.

11. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta družbe se imenuje družbe Start Revi-
zijska hiša, d.o.o., po vpisu v register pri
Slovenskem inštitutu za revizijo pa družba
Rödl & Partner, d.o.o., Dunajska 129, Ljub-
ljana, ki bo nadaljevala s poslom družbe
Start Revizijska hiša, d.o.o., za revizorja
družbe za poslovno leto 1999.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Prijavo za udeležbo na skupščini je po-
trebno podati pisno, najkasneje tri dni pred
dnevom seje skupščine v tajništvu uprave
na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini bodo
lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo na
dan 6. 7. 1999 vpisani v delniško knjigo
družbe.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v sprejemni pisarni skupščine uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasoval-
ne lističe.

Gradivo za sejo skupščine je delničar-
jem dano na razpolago na vpogled v tajniš-
tvu ITEO, d.d., Kotnikova ulica 28, Ljublja-
na, 4. nadstropje, soba 433, od dne 4. 6.
1999 do 9. 7. 1999, in sicer vsak delovnik
od 9. do 12. ure.

Delničarji naj morebitne nasprotne pred-
loge k posameznim točkam dnevnega reda
pisno sporočijo upravi družbe v sedmih
dneh po objavi sklica.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim
dnevnim redom istega dne ob 13. uri. V tem

primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

ITEO, d.d.,
uprava

Št. 96/99 Ob-4654
Na podlagi 71. točke statuta Delo-Tiskar-

na, d.d., in zakona o gospodarskih druž-
bah, uprava družbe Delo-Tiskarna grafična
dejavnost, d.d., sklicuje

3. zasedanje skupščine družbe,

ki bo v četrtek, dne 8. 7. 1999, ob 10.
uri v sejni sobi družbe, Ljubljana, Dunajska
5 (V. nadstropje PA prizidka).

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvolijo se predsednik skupščine in
dva preštevalca glasov.

2. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1998.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se letno poročilo za leto
1998 v predlaganem besedilu.

3. Obravnava in odločanje o razporeditvi
dobička za poslovno leto 1998, nerazpore-
jenega revaloriziranega dobička iz preteklih
let ter pokrivanju revalorizirane izgube iz le-
ta 1996.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlog uprave o razpo-
reditvi dobička za poslovno leto 1998, raz-
poreditvi nerazporejenega dobička iz prete-
klih let ter o pokrivanju izgube iz leta 1996.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizorja družbe, ki bo revidiral letne računo-
vodske izkaze družbe Delo-Tiskarna, d.d.,
Ljubljana, za leto 1999, se imenuje revizor-
ska hiša PriceWaterhouseCoopers iz Ljub-
ljane.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stila morajo biti pisna in dostavljena družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja so shra-
njena na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Glasovalno pravico lahko uresničujejo

delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopni-
ki, ki pisno prijavo osebno ali po pošti do-
stavijo družbi vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje pripravijo z osebno izkaznico ali dru-
gim identifikacijskim dokumentom in s pod-
pisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini
ter prevzamejo glasovalne lističe.

Gradivo za skupščino je na vpogled v
tajništvu družbe vsak delovni dan od 8. 7.
1999 pri Jelki Koderman, od 9. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Nasprotni predlogi delničarjev k posa-

meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in oddani v 7 dneh
po objavi tega sklica na upravo družbe.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedni uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
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rem se ponovno sestane. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Delo-Tiskarna, d.d.,
uprava

Ob-4655
Uprava Avrigo, d.d., v Novi Gorici, Kidri-

čeva 20, sklicuje na podlagi 7.3. točke sta-
tuta družbe

3. sejo skupščine
delniške družbe Avrigo, d.d.,

ki bo 13. 7. 1999 ob 12. uri na sedežu
družbe, Kidričeva 20 v Novi Gorici.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Uprava ugotovi sklepčnost, predlaga
predsednika skupščine in dva preštevalca
glasov ter predstavi notarja, ki prisostvuje
skupščini.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika skupščine in dva preštevalca gla-
sov po predlogu.

2. Informacija o poslovanju z lastnimi del-
nicami.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
skupščina seznani s poslovanjem z lastnimi
delnicami družbe.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1998 z mnenjem nadzornega sveta in mne-
njem pooblaščenega revizorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme letno poročilo za leto 1998 skupaj
z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem
pooblaščenega revizorja.

4. Odločanje o razporeditvi dobička za
leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
nerazporejeni čisti dobiček na dan 31. 12.
1998 v višini 31,404.000 SIT razdeli tako,
da se:

– 16,900.000 SIT izplača delničarjem
za dividende v višini 500 SIT bruto na del-
nico,

– 14,504.000 SIT zadrži kot nerazpore-
jeni dobiček.

Družba bo delničarjem izplačala dividen-
de v 30 dneh po sklepu skupščine. Pravico
do dividende imajo vsi delničarji, ki so last-
niki delnic na dan zasedanja skupščine.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov za leto 1999 imenuje Revizijsko družbo
Podboršek, k.d.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe Avrigo, d.d., v
Novi Gorici na Kidričevi 20, vsak delovnik
od 9. do 12. ure od objave do seje skupš-
čine.

Dodatni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki, z obrazložitvijo in oddani sedem
dni po objavi upravi družbe Avrigo, d.d.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo pooblaščencev in zastopnikov mora bi-
ti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini z gla-
sovalno pravico imajo delničarji, njihovi za-
stopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri

dni pred zasedanjem skupščine pisno prija-
vijo svojo udeležbo, pooblaščenci pa mora-
jo v istem roku poleg prijave vložiti tudi poob-
lastilo.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s pod-
pisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo za glasovanje.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov zasto-
panega kapitala (1. sklic). Če v prvem skli-
cu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo po-
novno zasedanje skupščine istega dne, to
je 13. 7. 1999 ob 13. uri. Skupščina bo
takrat odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Avrigo, d.d., Nova Gorica
uprava – direktorica

Ob-4656
Na podlagi 22. člena statuta delniške

družbe Morer proizvodnja pisarniških po-
trebščin, d.d., z dne 23. 8. 1996, sklicuje
uprava – direktor delniške družbe

3. sejo skupščine
delniške družbe Morer, proizvodnja

pisarniških potrebščin, d.d.,
ki bo v torek, dne 6. 7. 1999 na sedežu

družbe v Izoli, C. v Pregavor 5, s pričetkom
ob 12.30.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika skupščine, dveh preštevalcev in no-
tarja za sestavo notarskega zapisnika skupš-
čine ter ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: imenuje se predsed-
nik skupščine, preštevalci glasov. Za se-
stavo notarskega zapisnika je določena
notarka Nevenka Kovačič iz Kopra, Fer-
rarska ul. 30.

2. Obravnava letnega poročila in revizij-
skega poročila za l. 1998.

Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in na podlagi mnenja nadzornega
sveta se sprejme letno poročilo in revizijsko
poročilo o poslovanju družbe za leto 1998.

3. Predlog o pokrivanju izgube za leto
1998.

Predlog sklepa: sprejme se pokrivanje
izgube na podlagi predlaganega sklepa.

4. Imenovanje revizorja delniške družbe.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo

opravljala revizijo v družbi za leto 1999, se
imenuje predlagana revizijska hiša, KPMG
iz Ljubljane.

Sklepe od 1. do 3. točke dnevnega reda
predlagata nadzorni svet in uprava, sklep
pod 4. točko pa nadzorni svet.

Čas zasedanja skupščine
Skupščina je sklicana za torek, dne 6. 7.

1999 s pričetkom ob 12.30. Če ob prvem
sklicu ne bo dosežena sklepčnost, se po-
novno zasedanje določi za 6. 7. 1999, s
pričetkom ob 13.30. Na ponovnem zase-
danju skupščina veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Sejna dvorana bo odprta uro pred urad-
nim začetkom seje skupščine.

Pogoji udeležbe na seji skupščine
Tretje seje skupščine delniške družbe

Morer – proizvodnja pisarniških potrebščin
se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist ka-
terih so delnice delniške družbe vknjižene

na račun vrednostnih papirjev, ki se vodi pri
Kilrinško depotni družbi (KDD), zakoniti za-
stopniki oziroma njihovi pooblaščenci s pi-
snim pooblastilom ob predložitvi dokazov iz
sodnega registra o zakonitem zastopanju.

Delničarji oziroma zakoniti zastopniki in
pooblaščenci naj svojo udeležbo na seji
skupščine prijavijo najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine.

Glasovnice za odločanje na seji skupšči-
ne se bodo delničarjem, zakonitim zastop-
nikom in pooblaščencem začele deliti ob
predložitvi dokaza o zakonitem zastopanju
delničarja oziroma pisnega pooblastila uro
pred začetkom seje do ure, ki je določena
za začetek seje skupščine.

Pooblastila
Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične

osebe mora vsebovati ime in priimek ter
naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja, za prav-
ne osebe pa firmo in sedež delničarja, ime
in priimek in podpis zakonitega zastopnika
ter ime in priimek pooblaščenca ter overje-
no fotokopijo registracije pooblastitelja pri-
stojnega registrskega sodišča.

Če se daje pooblastilo za mladoletnega
delničarja, mora pooblastilo izpolniti in pod-
pisati zakoniti zasotpnik, mati ali oče; v pri-
meru skrbništva je to skrbnik ob predložitvi
pisne privolitve pristojnega Centra za so-
cialno delo.

Gradiva k posameznim točkam dnevne-
ga reda delniške družbe bodo na vpogled
na upravi delniške družbe v Izoli, Cesta v
Pregavor št. 5, od 31. 5. 1999 dalje, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure.

Morer, d.d., Izola,
direktor družbe

Št. 253/99 Ob-4652
Uprava IMP Inženiring, montaža, proi-

zvodnja d.d., vabi delničarje na

2. redno skupščino
IMP Inženiring, montaža, proizvodnja,

d.d.,
ki bo v četrtek, 8. julija 1999, ob 10.

uri v veliki dvorani v pritličju poslovne stav-
be ČZP Delo d.d. v Ljubljani, Dunajska
cesta 5.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih organov skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Marina Ružič Tratnik.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: za pred-
sednika skupščine se izvoli odvetnik Tone
Marolt.

Za preštevalca glasov se izvolita: Saša
Krančan, Sonja Brelih.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

V skladu z mnenjem nadzornega sveta
uprava in nadzorni svet predlagata skupšči-
ni, da sprejme naslednji sklep: sprejme se
letno poročilo uprave za leto 1998 z mne-
njem revizorja v predloženem besedilu.

3. Delitev dobička za poslovno leto
1998.

V skladu z mnenjem nadzornega sveta
uprava in nadzorni svet predlagata skupšči-
ni, da sprejme naslednji sklep: dobiček iz
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poslovnega leta 1998 v višini
12,599.413,38 SIT ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1999.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja, ki bo
revidiral letne računovodske izkaze za po-
slovno leto 1999, imenuje družba revizijsko
družbo Revizija Plus, d.o.o.

Zaradi sestave seznama delničarjev va-
bimo delničarje, da se priglasijo do 5. 7.
1999. Prevzem glasovalnic bo pol ure pred
začetkom skupščine. Identiteto izkažejo z
osebno izkaznico ali drugo ustrezno javno
listino s sliko ali izpisom iz registra pravnih
oseb in pooblastilom.

Letno poročilo za leto 1998 z mnenjem
nadzornega sveta o razdelitvi dobička in let-
nem poročilu ter mnenjem revizorja so del-
ničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od vključno dne 7. 6. 1999 do
7. 7. 1999 v IV. nadstropju poslovne stavbe
IMP v Ljubljani, Dunajska cesta 7, med 10.
in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo osebe, ki so na dan skupščine
vpisane v delniško knjigo, in njihovi poob-
laščenci. Pooblastilo je potrebno predložiti
družbi.

O sklepih dnevnega reda odloča skupš-
čina z večino oddanih glasov.

Če ob prvem sklicu ne bo dosežena po-
trebna sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 10.30 namesto
prvega sklica. Ob ponovnem sklicu skupš-
čina veljavno odloča ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

IMP Inženiring, montaža,
proizvodnja, d.d., Ljubljana

direktor

Ob-4657
Na podlagi statuta družbe ter zakona o

gospodarskih družbah sklicuje uprava

4. redno skupščino
delniške družbe Celjske mesnine, d.d.,

Celje, Cesta v Trnovlje 17
Skupščina bo 6. julija 1999 ob 12. uri,

na sedežu družbe v Celju, Cesta v Trnov-
lje 17.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine, izvoli se predsednik skupščine,
dva preštevalca glasov in imenuje notar za
sestavo notarskega zapisnika.

2. Letno poročilo za leto 1998.
Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo

za leto 1998 po predlogu uprave in na pod-
lagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta
ter poročila pooblaščenega revizorja.

3. Razporeditev čistega dobička za leto
1998.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
na podlagi mnenja nadzornega sveta osta-
ne čisti dobiček za leto 1998 v znesku
23,251.133,52 SIT nerazporejen.

4. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja za leto 1999.

Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-
ga sveta se za revizorja družbe za leto 1999
imenuje Rating, d.o.o., Družba za revizijo in
svetovanje Celje.

Grdivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu
družbe, Cesta v Trnovlje 17, Celje, vsak
delovni dan med 11. in 13. uro.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in oddani v sed-
mih dneh po objavi tega sklica skupščine
na upravo družbe Celjske mesnine, d.d.,
Cesta v Trnovlje 17, Celje.

Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice

Pravico udeležbe na skupščini in pravi-
co uresničevanja glasovalne pravice imajo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopni-
ki, ki najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe pisno najavijo svo-
jo udeležbo in so 8 dni pred zasedanjem
skupščine vpisani v delniško knjigo pri Kli-
rinško depotni družbi Ljubljana (vpisani po
stanju na dan 28. 6. 1999).

Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo
priložiti tudi pisno pooblastilo.

Glasovanje o vseh točkah dnevnega re-
da je javno, glasuje se z glasovnicami, ki
jih delničarji prejmejo ob vstopu v prostor,
kjer bo zasedala skupščina. Prostor bo od-
prt 30 minut pred začetkom zasedanja in
pozivamo udeležence zasedanja, da se ja-
vijo ob odprtju prostora. Udeleženci se mo-
rajo izkazati z osebnim dokumentom, pod-
pisati seznam udeležencev in prevzeti gla-
sovnice.

Drugi sklic
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-

na, bo ponovno zasedanje skupščine z is-
tim dnevnim redom, istega dne ob 13. uri, v
istem prostoru. Skupščina bo takrat veljav-
no odločala, ne glede na višino zastopane-
ga kapitala.

Celjske mesnine, d.d.
direktor družbe

Št. 57/99 Ob-4658
Na podlagi 29. člena statuta družbe Ži-

to, prehrambena industrija, d.d., Ljubljana,
Šmartinska c. 154, začasna uprava družbe
vabi delničarje na

1. sejo skupščine
družbe Žito, d.d., Ljubljana, Šmartinska

c. 154,
ki bo v sredo, 7. 7. 1999 ob 12. uri, v

dvorani Smelta, Dunajska 160, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
za predsednika skupščine imenuje Leonar-
do F. Peklar, za preštevalca glasov pa Mat-
jaž Košir in Matjaž Logar. Skupščini bo pri-
sostvovala vabljena notarka Marina Ružič
Tratnik.

2. Sprejem poslovnika o delu skupšči-
ne.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme poslovnik o delu skupščine v pred-
loženem besedilu.

4. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju.

5. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993–1997.

6. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme letno
poročilo družbe za leto 1998 v predlaga-
nem besedilu.

7. Sprejem o delitvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep
o delitvi dobička v naslednje namene:

– revalorizirani čisti dobiček za leti 1993
in 1994 v višini 20,106.693,60 SIT se raz-
poredi za izplačilo dividend,

– revalorizirani čisti dobiček za leto 1996
v višini 333,358.959,71 SIT se razporedi:

– 191,805.075,36 SIT za pokritje iz-
gube v letu 1995 in

– 141,553.884,35 SIT za izplačilo di-
vidend,

– revalorizirani čisti dobiček za leto 1997
v višini 485,351.037,65 SIT se razporedi:

– 68,820.332,05 SIT za izplačilo di-
vidend,

– 416,530.705,60 SIT ostane neraz-
porejenih,

– čisti dobiček za leto 1998 v višini
322,496.775,11 SIT ostane nerazporejen.

V dividende razporejen čisti dobiček
predstavlja 710 SIT bruto na delnico.

Dividende se bodo individualnim delni-
čarjem (fizičnim osebam) izplačevale od
30. septembra 1999 dalje, do konca leta
1999, preko Poštne banke Slovenije, d.d.,
ostalim delničarjem pa do 30. oktobra
1999, vse v nerevaloriziranih zneskih, in
sicer po stanju delniške knjige na dan 23. 6.
1999.

8. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
oblikuje sklad lastnih delnic v višini 2% os-
novnega kapitala družbe. Sklad se oblikuje
iz sredstev rezerv. Namen porabe sklada
mora biti v skladu z 240. členom ZGD.

Nadzorni svet je dolžan določiti merila in
kriterije za delovanje sklada.

9. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega nad-

zornega sveta se za revizorja družbe za poslov-
no leto 1998 in 1999 imenuje revizijska druž-
ba RFR Ernst & Young, d.d., Ljubljana.

10. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme predlagane spremembe in dopol-
nitve statuta družbe.

11. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se razrešijo člani začasne-
ga nadzornega sveta in izvolijo naslednji čla-
ni nadzornega sveta: Ada Gorjup, Metka Kan-
drič, Simona Čarman Poberaj, Jože Mermal.

Skupščina je seznanjena, da je svet de-
lavcev v nadzorni svet imenoval Nevo Juri-
šič in Darkota Slovenca.

12. Določitev sejnin za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
določi sejnine članom nadzornega sveta v
višini 60.000 SIT bruto za predsednika in
po 50.000 SIT bruto za člane nadzornega
sveta.
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Sejnina v zgoraj navedeni višini se izpla-
ča tudi članom začasnega nadzornega sve-
ta za čas od vpisa v sodni register do prve
seje skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo pred sejo skupščine prijavili svo-
jo udeležbo na sedežu uprave in so vpisani
v delniško knjigo na dan skupščine.

Zaradi operativnih razlogov vljudno pro-
simo delničarje, njihove pooblaščence in
zastopnike, da prijavijo svojo udeležbo na
skupščini vsaj tri dni pred sejo skupščine.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu glavnega direktorja, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi, v sedmih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje, z istim dnevnim
redom. V tem primeru je skupščina sklepč-
na, ne glede na število prisotnih delnic.

Žito, d.d., Ljubljana
začasna uprava

Ob-4659
Na podlagi 7.2. točke statuta delniške

družbe sklicujemo

5. skupščino
družbe Intereuropa, mednarodna
špedicija, transport in pomorska

agencija, delniška družba, s sedežem v
Kopru, Vojkovo nabrežje 32,

ki bo v četrtek, 8. julija 1999 ob 13. uri,
v sejni dvorani poslovne stavbe Banke Ko-
per, d.d., v Kopru, Pristaniška 14, VI. nad-
stropje, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles in ugotovitev

sklepčnosti.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Sprejem letnega poročila za leto

1998.
5. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razpo-

reditvi čistega dobička za leto 1998 ter iz-
plačilu dividend.

6. Imenovanje revizorja.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Uprava družbe in nadzorni svet predla-

gata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:

Predlog sklepa k 2. točki: izvolijo se pred-
sednik skupščine, dva preštevalca glasov ter
imenuje notarka po predlogu sklicatelja.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.

Predlog sklepa k 3. točki: potrdi se pred-
lagani dnevni red.

Predlog sklepa k 4. točki: sprejme se
predlagano letno poročilo za leto 1998.

Predlog sklepa k 5. točki: čisti dobiček,
ugotovljen z zaključnim računom za leto
1998 v višini 1.368,752.895,06 SIT osta-
ne nerazporejen.

Nerazporejeni čisti dobiček (revaloriziran)
v višini 535,858.788 SIT, ugotovljen z za-
ključnim računom za leto 1997, se uporabi
in izplača delničarjem za dividende, tj. 80
SIT bruto dividenda na delnico.

Dividenda pripada delničarjem, ki bodo
na dan 12. 7. 1999 vpisani v delniško knji-
go družbe, ki se vodi v centralnem registru
pri KDD – Centralni klirinško depotni druž-
bi, d.d., Ljubljana. Dividenda se izplača do
31. 8. 1999.

Predlog sklepa nadzornega sveta k 6.
točki: za revizorja se imenuje družba RFR
Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, VIII.
nadstropje, ter v tajništvih vseh filial družbe
na Brniku, v Celju, Jesenicah, Kopru, Ljub-
ljani, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu
in Sežani, vsak delovnik od 9. do 12. ure, v
času od 4. 6. 1999 do vključno 6. 7. 1999.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.

Vsak nasprotni predlog delničarjev k pred-
logom sklepov po posameznih točkah dnev-
nega reda mora biti v pisni obliki, obrazložen
in vložen v enem tednu po objavi tega sklica,
v tajništvu uprave na sedežu družbe v Kopru,
Vojkovo nabrežje 32, VIII. nadstropje.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice na skupščini imajo
le delničarji, vpisani v delniško knjigo družbe,
ki se vodi v centralnem registru pri KDD –
Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljub-
ljana, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki
najkasneje 3 dni pred skupščino v tajništvu
uprave na sedežu družbe v Kopru, Vojkovo
nabrežje 32, VIII. nadstropje, pisno prijavijo
svojo udeležbo. Pooblaščenec delničarja mo-
ra prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo.

Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (za fizične osebe ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaš-
čenca, kraj in datum ter podpis pooblastite-
lja; za pravne osebe pa ime in priimek ter
naslov pooblaščenca in firmo, sedež ter
podpis in žig pooblastitelja).

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
O vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje z glasovnicami.
Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-

na, bo odprta 60 minut pred začetkom za-
sedanja. V tem času se bodo delile glasov-
nice. Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, tj. 8. 7. 1999
ob 14. uri, v isti dvorani. Skupščina bo ta-
krat veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Intereuropa, d.d.
predsednik uprave

Ob-4660
Na podlagi 36. člena statuta delniške

družbe uprava sklicuje

4. skupščino
delniške družbe Steklarna Hrastnik,

Družba za proizvodnjo steklenih
izdelkov, d.d., s sedežem Cesta 1. maja

14, Hrastnik,
ki bo v petek, 9. 7. 1999 ob 14. uri, v

sejni dvorani v gradu, na naslovu Grajska
pot 10, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti in imenovanje organov skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine.

Imenuje se predsedujočega skupščine.
Imenuje se verifikacijska komisija v se-

stavi predsednika in dveh preštevalcev gla-
sov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Obravnava in sprejem poslovnega po-

ročila za leto 1998.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme poslovno poročilo za leto 1998 v
predloženem besedilu.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička za leto 1998 in pokrivanju izgube
za leto 1997.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
je predlog sklepa uprave: skupščina sprej-
me sklep o delitvi dobička za leto 1998 in
pokrivanju izgube za leto 1997 v predlagani
obliki.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1999.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščenega revizorja družbe skupščina
imenuje revizijsko družbo Abeceda, revizij-
ska družba, d.o.o., Celje.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa uprave: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitve statu-
ta družbe in določi čistopis statuta.

6. Odpoklic člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev in imenovanje no-
vega člana nadzornega sveta, predstavnika
delničarjev.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina skladno s predlogom odpokliče
člana nadzornega sveta, predstavnika del-
ničarjev in imenuje novega člana nadzorne-
ga sveta predstavnika delničarjev.

Gradivo, o katerem odloča skupščina, je
zainteresiranim delničarjem na vpogled v taj-
ništvu na sedežu družbe v Hrastniku, Cesta
1. maja 14, vsak delovni dan med 8. in 10.
uro, v času od objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi sklica, v tajništvu uprave del-
niške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo na
skupščini delničarji in njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, ki najmanj tri dni pred zase-
danjem skupščine upravi delniške družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tu-
di z izpisom iz sodnega registra.

Dvorana (sejna soba) bo odprta 30 mi-
nut pred pričetkom zasedanja skupščine.
Delničarje se naproša, da pridejo na skupš-
čino pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve
evidenc in prevzema glasovnic.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne čez eno uro, to
je ob 15. uri, v istih prostorih. Po ponovnem
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sklicu bo skupščina odločala, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Steklarna Hrastnik, d.d., Hrastnik
uprava

Št. 3336 Ob-4661
Uprava RRC Računalniške storitve, d.d.,

Ljubljana, Jadranska 21, sklicuje

5. sejo skupščine,

ki bo dne 6. julija 1999 ob 12. uri, na
sedežu družbe, Jadranska 21.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-

nega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

lagani dnevni red.
2. Potrditev predsednika, imenovanje 2

preštevalcev glasov, zapisnikarja in notarja.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-

ganega predsednika skupščine, imenuje 2
preštevalca glasov, notarja za sestavo no-
tarskega zapisnika in ugotovi sklepčnost.

3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zijsko družbo Podboršek, k.d., Ljubljana, ki
jo vodi Brane Podboršek, za pooblaščene-
ga revizorja RRC, d.d. Imenuje jo za dobo
enega leta, z možnostjo vsakoletnega po-
daljševanja.

4. Obravnava in sprejem statuta RRC,
d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagan statut RRC, d.d.

5. Obravnava letnega poročila RRC,
d.d., za leto 1998 in sprejem poročila.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo, skupaj s poročilom pooblašče-
nega revizorja RRC, d.d.

6. Razporeditev dobička.
Predlog sklepa: nerazporejeni dobiček

leta 1998 in preteklih let ter njihovi revalori-
zacijski popravki do dneva skupščine se raz-
delijo:

a) v rezerve 18,000.000 SIT (uporabi
se nerazporejeni dobiček leta 1997);

b) v skladu lastnih delnic 18,000.000
SIT (uporabi se preostanek nerazporejene-
ga dobička leta 1997 in njegov revaloriza-
cijski popravek ter nerazporejeni dobiček
leta 1996);

c) za dividende 34,404.500 SIT (upora-
bi se nerazporejeni dobiček leta 1998). Di-
vidende (1.500 SIT na delnico) se izplačajo
do 30. septembra 1999;

d) za udeležbo uprave in članov nadzor-
nega sveta znesek 1,400.000 SIT v 4 ena-
kih delih.

7. Razrešitev nadzornega sveta in ime-
novanje novega.

Predlog sklepa: skupščina predčasno
razreši sedanji nadzorni svet z dnem zase-
danja skupščine in imenuje novega v sesta-
vi Tatjana Ambrožič kot predstavnica kapita-
la notranjih delničarjev, Andrej Žužek kot
predstavnik kapitala skladov. Predstavnika
delavcev v nadzorni svet bo delegiral svet
delavcev.

8. Spremembe sejnin za nadzorni svet.
Predlog sklepa: skupščina odobrava po-

višanje sejnin za nadzorni svet. Za predsed-
nika nadzornega sveta znaša nova vrednost
sejnine 50.000 SIT, za člana pa 40.000
SIT.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, na Jadranski 21, v tajništvu uprave.

Delničarji lahko en teden po objavi (do
11. 6. 1999) podajo predloge za dopolni-
tev dnevnega reda oziroma nasprotne pred-
loge na sedež družbe. Predlogi delničarjev
so lahko le pisni in razumno utemeljeni.

Prosimo delničarje oziroma njihove
pooblaščence, da svojo udeležbo na skupš-
čini najavijo v pisni obliki, najmanj 3 dni
pred zasedanjem skupščine.

V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 13. uri, v
istih prostorih in bo veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega kapitala.

RRC Računalniške storitve, d.d.,
Ljubljana

uprava
direktor

Ob-4662
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške

družbe Tovarna pohištva Čepovan, d.d.,
sklicuje vodja uprave

3. sejo skupščine
Tovarne pohištva Čepovan, d.d.,

ki bo dne 8. 7. 1999 ob 13. uri na
sedežu družbe, Čepovan 42, Čepovan.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: po ugotovitvi sklepčno-

sti in navzočnosti vabljenega notarja se iz-
voli predsednika skupščine ter dva prešte-
valca glasov.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1998
z mnenjem revizorja in nadzornega sveta.

Predlog sklepa: ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta se sprejme letno poročilo
za leto 1998 skupaj z revizijskim poročilom.

3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
pokrivanje izgube za leto 1998.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za

revizorja za poslovno leto 1999 revizorsko
družbo po predlogu nadzornega sveta.

5. Razrešitev dosedanjega in imenova-
nje novega člana nadzornega sveta – pred-
stavnika delničarjev.

Predlog sklepa: razreši se dosedanjega
in imenuje novega člana nadzornega sveta
po predlogu nadzornega sveta.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe vsak delovnik od
8. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki z obrazložitvijo oddani najka-
sneje sedem dni po objavi sklica skupščine
v tajništvo družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
je dolžan prijaviti udeležbo na skupščini naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem. Udeležen-
ce prosimo, da se vsaj pol ure pred pričet-
kom zasedanja prijavijo v sprejemni pisarni
zaradi vzpostavitve evidence. Fizične osebe

se izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom iz sodnega regi-
stra.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 13.30 tedaj bo skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Tovarna pohištva Čepovan, d.d.,
Čepovan

Ob-4663
Na podlagi statuta družbe sklicujem

1. redno skupščino
podjetja Certa Holding, d.d.,

ki bo dne 5. julija 1999 ob 10. uri v prosto-
rih salona hotela Cerkno, Sedejev trg 8.

Predlagam dnevni red:
1. Imenovanje delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: imenuje se predsednika

in dva člana predsedstva.
2. Obravnava in sprejem poslovnega po-

ročila za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-

ročilo za leto 1998.
3. Razdelitev dobička za leto 1998:
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

sklep o delitvi dobička za leto 1998.
4. Imenovanje revizorja:
Predlog sklepa: za revizorja za leto

1999 se imenuje ITEO – Revizija, d.o.o.,
Ljubljana.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se v nadzorni svet izvolijo
naslednji člani: Anton Trpin, Milan Zajc, Jo-
že Kenda.

6. Določitev višine sejnin članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se izplača sejnina po predlogu.

Glasovalna pravica: pravico do glasova-
nja na skupščini ima delničar, ki je najmanj
10 dni pred sejo skupščine vpisan v knjigo
delničarjev in pisno najavi družbi svojo ude-
ležbo na skupščini najmanj 3 dni pred sejo
skupščine.

Ponoven sklic skupščine: v primeru
nesklepčnosti bo ponovno zasedanje
skupščine v smislu določil 35. člena statuta
dne 5. 7. 1999 ob 11. uri na istem mestu.

Grdivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na

vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be vsak delovni dan do zasedanja od 11.
do 13. ure.

Certa Holding, d.d.
direktor

Ob-4664
Na podlagi 16. in 17. člena statuta Mla-

dinska knjiga, Tiskarna d.d., Ljubljana, Du-
najska 123, sklicuje uprava družbe

6. redno sejo skupščine
družbe Mladinska knjiga, Tiskarna,
ki bo v ponedeljek, 5. julija 1999 ob 11.

uri v sejni sobi na sedežu uprave družbe v
Ljubljani, Dunajska 123.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine in sprejme predlagani dnevni red.
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2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine, preštevalca glasov in notarja po
predlogu uprave.

Obravnavanje in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe in poročila o reviziji
računovodskih izkazov družbe za leto 1998.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju družbe in poročilo
o revizii računovodskih izkazov družbe za
leto 1998. Čisti dobiček v znesku
10,389.000 SIT ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja družbe za leto
1999.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa: za revizorja družbe
Mladinska knjiga, Tiskarna, d.d., za poslov-
no leto 1999 se imenuje ITEO – Revizija,
d.o.o., Ljubljana.

5. Pokrivanje izgube ugotovljene po za-
ključnem računu za leto 1993 in 1994.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa: ugotovljena izguba v
letu 1993 v znesku 175,652.984,89 in v
letu 1994 v znesku 36,210.362,63 SIT ter
revalorizacija izgube v znesku
126,882.688,60 SIT, kar predstavlja sku-
paj 338,746.036,12 SIT se pokriva iz reva-
lorizacijskih popravkov rezerv.

6. Razrešitev članov nadzornega sveta
in imenovanje novih.

Predlog sklepa:
a) Na podlagi odstopnih izjav skupščina

razreši naslednje člane NS:
– Mr. Hans Verhoef,
– Mr. Haiko Emanuel,
b) Skupščina izvoli naslednje nove člane

NS:
– Mr. Rob van der Wurf,
– Mira Puc.
Oba sta izvoljena do izteka mandata raz-

rešenih članov, to je do 21. 1. 2001.
c) Skupščina sprejme v vednost, da je

svet delavcev zaradi odstopne izjave razre-
šil člana nadzornega sveta Draga Križaja in
do izteka mandata tega člana, to je do 12. 4.
2000 imenoval novega člana predstavnika
delavcev Zupan Milana.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino in predlogi skle-

pov so delničarjem na vpogled v splošno-ka-
drovski službi na sedežu družbe vsak dan
od 9. do 11. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki,
ki so 30. 4. 1999 vpisani v delniško knjigo
družbe. Delničar se izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic, pooblaščenec s pooblasti-
lom, ki mora biti pisno in se deponira na
sedežu družbe vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine, zakoniti zastopnik pa z izpisom
iz sodnega registra.

Prosimo delničarje ali njihove poob-
laščence, da udeležbo na skupščini najavi-
jo vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
da v 7 dneh po objavi sklica skupščine ozi-
roma prejemu vabila za skupščino sporoči-
jo svoje pripombe na dnevni red oziroma
spreminjevalne ali dopolnilne predloge upra-
vi družbe in s tem omogočijo, da bo uprava
o njih sprejela stališča in jih pripravila do
zasedanja skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo po polurnem odmoru po-

novno sestala. V drugem sklicu je skupšči-
na sklepčna ne glede na višino zastopane-
ga kapitala.

Mladinska knjiga, Tiskarna d.d.,
Ljubljana

uprava družbe

Št. 1420/99 Ob-4665
Uprava delniške družbe Elektro Ljublja-

na, javno podjetje za distribucijo električne
energije, Ljubljana, Slovenska 58 na podla-
gi 283. člena zakona o gospodarskih druž-
bah in 39. člena statuta družbe sklicuje

2. redno skupščino
Elektro Ljubljana, d.d.,

ki bo v petek, dne 9. 7. 1999 ob 12. uri
v sejni sobi uprave družbe v Ljubljani, Slo-
venska c. 58/I z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in iz-
volitev organov skupščine.

Uprava družbe predlaga skupščini spre-
jem naslednjega sklepa: skupščina ugotav-
lja, da je sklepčna.

Skupščina izvoli predsednika in komisijo
za izvedbo glasovanja po predlogu uprave
družbe.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar An-
drej Škrk.

2. Sprejem letnega poročila družbe za
leto 1998.

Uprava družbe predlaga skupščini, da
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
sprejme naslednji sklep: skupščina sprejme
letno poročilo družbe za leto 1998 v pred-
loženem besedilu z mnenjem revizorja ter
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in kritju
izgube iz leta 1998.

Uprava družbe ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: izguba družbe v
poslovanju za leto 1998 v višini
2.347,966.000 SIT se krije po stanju na
dan 1. 1. 1999 iz revalorizacijskega po-
pravka osnovnega kapitala.

4. Sprejem temeljev poslovne politike
družbe za leto 1999.

Uprava družbe predlaga skupščini, da
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
sprejme naslednji sklep: skupščina sprejme
temelje poslovne politike družbe za leto
1999 v predloženem besedilu.

5. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Nadzorni svet družbe predlaga skupšči-

ni sprejem naslednjega sklepa: skupščina
imenuje revizijsko družbo Deloitte & Touc-
he, d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana za revi-
zorja družbe za leto 1999.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12. ure
v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,

njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščie. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Elektro Ljubljana, d.d.,
uprava družbe

Št. 28/99 Ob-4666
Na podlagi 41. člena statuta družbe Ko-

munalno stanovanjskega podjetja Brežice,
d.d., sklicujem

tretjo sejo skupščine
delniške družbe KOP Brežice, d.d.,
ki bo v torek, dne 6. 7. 1999 ob 15. uri

v restavraciji pri Blagovnici, Brežice, Bizelj-
ska cesta 37.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina je sklepčna,
izvolijo se organi skupščine po predlogu
uprave (predsednik skupščine in dva pre-
števalca glasov) in potrdi se dnevni red. Na
seji je navzoč vabljeni notar.

2. Obravnava in sprejem revidiranega
poslovnega poročila družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme predlagano poročilo o poslovanju
družbe za leto 1998.

3. Delitev dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se do-
biček, izkazan v poslovnih knjigah na dan
31. 12. 1998, brez revalorizacije do dneva
skupščine, razporedi za izplačilo dividend
delničarjem v skupnem znesku 3,268.620
SIT. Dividenda se izplača delničarjem, ki
bodo na dan 24. 6. 1999 vpisani v delniško
knjigo. Dividenda se izplača najkasneje v
90 dneh po sprejemu sklepa. Preostanek
dobička v znesku 4,384.092,39 SIT osta-
ne nerazporejen.

4. Informacija o odstopu člana nadzor-
nega sveta in izvolitev novega člana.

Predlog sklepa: odstop člana nadzorne-
ga sveta predstavnika delničarjev se vzame
na znanje in izvoli se novi član Franc Urek,
za čas do izteka mandata članom nadzorne-
ga sveta, izvoljenim na 1. skupščini.

5. Imenovanje revizijske hiše za leto 1999.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za

pooblaščeno revizijsko hišo za leto 1999
se imenuje družba Dinamic, d.o.o., Novo
mesto.

6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se oblikuje sklad lastnih
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delnic v višini do 10% osnovnega kapitala
za namene iz 240. člena zakona o gospo-
darskih družbah. Vir za oblikovanje sklada
lastnih delnic so proste rezerve družbe v
višini največ 19,140.267 SIT.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico
do sodelovanja in odločanja na skupščini
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo družbe na podlagi podatkov KDD,
d.d., Ljubljana, na dan 24. 6. 1999, njihovi
pooblaščenci in zastopniki.

Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini bodo imeli vsi delničarji, ki bodo
pisno prijavili svojo udeležbo najpozneje tri
dni pred sejo skupščine.

Udeleženci se prijavijo v sprejemni pi-
sarni najmanj eno uro pred pričetkom seje,
da bodo s podpisom potrdili svojo prisot-
nost, prevzeli gradivo za glasovanje in se
izkazali z osebnim dokumentom.

Pooblaščenci delničarjev se izkažejo z
osebnim dokumentom in pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega registra. Pooblastilo mora biti pi-
sno in ves čas trajanja pooblastilnega raz-
merja shranjeno na sedežu družbe.

Če skupščina ne bo sklepčna ob na-
povedani uri, bo ponovno zasedanje
skupščine eno uro za prvim sklicem. V
tem primeru skupščina veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Delničarji morebitne nasprotne predlo-
ge k posameznim točkam dnevnega reda,
glede katerih želijo, da so o njih pravočasno
seznanjeni, pisno sporočijo upravi v sedmih
dneh od objave sklica skupščine s priporo-
čeno pošiljko ali jih podajo neposredno na
sedežu družbe.

Gradivo za skupščino je na vpogled del-
ničarjem na sedežu družbe v splošnem sek-
torju vsak delovnik od 13. do 14. ure od
dneva objave sklica skupščine naprej.

KOP Brežice, d.d.,
uprava družbe

Ob-4667
Na podlagi 7.3. točke statuta Bača, To-

varna volnenih izdelkov, d.d., Podbrdo in
določil zakona o gospodarskih družbah,
uprava in nadzorni svet sklicujeta

2. skupščino
delniške družbe Bača TVI, d.d.,

Podbrdo,
ki bo v ponedeljek, 12. 7. 1999 ob 12.

uri, na sedežu družbe, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine – del. predsedstvo, predsed-
nika skupščine, preštevalce glasov ter no-
tarja po predlogu sklicatelja.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.

3. Letno poročilo za poslovno leto 1998.
Predlog sklepa: na podlagi predloga

uprave in mnenja nadzornega sveta se sprej-
me revidirano poslovno poročilo za leto
1998 v predlaganem besedilu.

4. Informacija o poslovanju družbe od
1. 1. do konca junija 1999.

5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

predlog nadzornega sveta se za pooblašče-
nega revizorja za leto 1999 imenuje Tekos
– revizija, d.o.o., Potoki, Kobarid.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Na skupščini se odloča o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
predložen v pisni obliki, obrazložen in vlo-
žen v 7 dneh po objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Pravice do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci, ki se bodo pisno prijavili
osebno ali s priporočeno pošiljko najkasne-
je 3 dni pred sejo skupščine.

O vsaki točki dnevnega reda se glasuje z
dvigom rok.

Gradivo je na vpogled na sedežu družbe
(pisarna KSS) do pričetka seje skupščine.

Informacije po tel. 065/808-010 KSS in
EFS in po faksu 065/808-152 skupščina.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje istega dne, to je 12. 7. 1999,
ob 14. uri v sejni sobi družbe. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na velikost
zastopanega osnovnega kapitala.

Bača TVI, d.d.,
predsednica uprave

Ob-4668
Na podlagi 36. člena statuta družbe skli-

cujem

4. skupščino
družbe Drogerija, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 5. 7. 1999 ob
13. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, v Ulici
Milana Majcna 12.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih

organov.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se izvoli Alojzij Zrimšek.
Za preštevalki glasov se izvolita Antonija

Deržanič in Mojca Berčan Filipič.
Za sestavo notarskega zapisnika se ime-

nuje notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.
2. Poslovno poročilo za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno

poročilo direktorja o poslovanju družbe za
leto 1998, z mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem revizorske družbe ITEO Revizija,
d.o.o., Ljubljana, v predloženem besedilu.

3. Razdelitev dobička.
Predlog sklepa: nerazdeljeni čisti dobi-

ček iz preteklih let v višini 14,325.601 SIT,
skupaj z revalorizacijskim popravkom do
dne 31. 12. 1998 v višini 2,680.874 SIT in
čisti dobiček poslovnega leta 1998 v višini
998.333 SIT ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizorja računovodskih izkazov za poslovno
leto 1999 se imenuje ITEO Revizija, d.o.o.,
Ljubljana.

5. Razrešitev in izvolitev nadomestnega
člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina razreši člana nadzornega sveta
Antona Osvalda in izvoli novega člana Uroša
Godca. Mandat novoizvoljenemu članu nad-
zornega sveta družbe traja do 3. 7. 2000.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na vpogled v splošno-kadrovski
službi na sedežu družbe vsak delovni dan v
tednu, od 11. do 13. ure.

Pravico do udeležbe na skupščini druž-
be in glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in poob-
laščenci, ki pisno prijavijo svojo udeležbo
na skupščini družbe 3 dni pred sejo. Poob-
laščenec delničarja mora prijavi za udelež-
bo priložiti tudi pisno pooblastilo.

Pozivam udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
30 minut pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice.

Če ob napovedani uri skupščina družbe
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 14. uri, v istih pro-
storih. V tem primeru bo skupščina družbe
veljavno odločala, ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Drogerija, d.d.
direktor

Ob-4669
Na podlagi statuta Konim, d.d. (preči-

ščeno besedilo z dne 29. 6. 1998) sklicu-
jem

skupščino
družbe Konim, d.d., Ljubljana,

ki bo v sredo, 23. junija 1999 ob 9. uri,
v sejni sobi Autocommerce, d.d., Baragova
5/II, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev, predstavitev notarja in ime-

novanje zapisnikarja.
3. Letno poročilo za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo za leto 1998.
Dobiček iz poslovanja v letu 1998 v zne-

sku 1,848.000 SIT ostane nerazporejen.
4. Potrditev pogodbe o pripojitvi Konim,

d.d., Autocommerce, d.d.
Predlog sklepa: potrdi se pogodba o pri-

pojitvi Konim, d.d., k Autocommerce, d.d.,
ki sta jo sklenili upravi obeh družb v skladu s
528. členom ZGD.

Sprejme se ocena uprave o zaključni bi-
lanci na dan 30. 6. 1999.

Gradivo je na vpogled v tajništvu direk-
torja družbe ob delovnikih od 10. do
12. ure.

Konim, d.d., Ljubljana
direktor

Ob-4670
Na podlagi 283. člena ZGD in 24. člena

statuta delniške družbe Kompas Sport Tra-
de, trgovinsko podjetje, d.d., Ljubljana, Pra-
žakova 4, uprava družbe sklicuje

zasedanje skupščine
delniške družbe Kompas Sport Trade,

d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, 6. julija 1999 ob 15. uri, v

prostorih Kompas Sport Trade, d.d., v Ljub-
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ljani, Pražakova 4, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-

ganega predsednika, verifikacijsko komisi-
jo in ugotovi prisotnost notarja.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročili o poslovanju ter potrdi zaključni ra-
čun za leto 1998.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Na skupščini se mora delničar izkazati s

potrdilom o lastništvu delnic.
Gradivo za skupščino družbe je delni-

čarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
dan med 10. in 12. uro, in sicer 10 dni pred
zasedanjem skupščine.

Če skupščina ob uri, za katero je sklica-
na, ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 15.30, v istih prostorih.

Na ponovljenem zasedanju bo skupšči-
na odločala, ne glede na višino zastopane-
ga kapitala.

Kompas Sport Trade, d.d.
uprava

Št. 600/442 Ob-4671
Na podlagi 43. člena statuta delniške

družbe Splošnega gradbenega podjetja,
d.d., Tržič, Blejska cesta 8, sklicuje uprava
družbe

4. sejo skupščine
družbe Splošnega gradbenega

podjetja, d.d., Tržič, Blejska cesta 8,
ki bo v četrtek, 8. julija 1999 ob 11. uri,

na sedežu družbe v Tržiču, Blejska cesta 8,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: v organe skupščine se
izvolijo za:

a) predsednika skupščine: Alenka Kapel,
b) preštevalca glasov: Marko Hafner in

Drago Hlebar.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka In-

tihar Draga iz Cerknice.
2. Sprejem sprememb 7., 13. in 17. čle-

na poslovnika o delu skupščine Splošnega
gradbenega podjetja, d.d., Tržič.

Predlog sklepa:
a) V prvem stavku tretjega odstavka 7.

člena se za vejico črta besedilo – ki pred-
stavlja vsaj 15% osnovnega kapitala – in se
doda novo besedilo – katerih skupni deleži
dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala.

b) V prvem odstavku 13. člena se za
besedo skupščina doda pika, črta pa se
ostalo besedilo prvega odstavka. V celoti se
črta drugi odstavek 13. člena. Prvotni tretji
odstavek 13. člena postane drugi odsta-
vek. Doda pa se nov tretji odstavek, ki glasi:
Če je manjšina po sklicu skupščine zahte-
vala objavo predmeta, o katerem naj sklepa
skupščina, zadošča, da se ta predmet obja-
vi v desetih dneh po sklicu skupščine.

c) Za prvim stavkom prvega odstavka 17.
člena se doda nov stavek, ki glasi: Pooblaš-
čenec, ki v imenu drugega delničarja –
pooblastitelja uresničuje glasovalno pravi-
co, mora na glasovnici za besedo – ZA –
napisati število glasov, ki jih zbere iz preje-

tih pooblastil. Prav tako mora za besedo –
PROTI – napisati število glasov iz zbranih
pooblastil. Prvi stavek drugega odstavka 17.
člena se črta.

3. Sprejem letnega poročila in revidira-
nih finančnih izkazov družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta se sprejme predlagano
letno poročilo in revidirane finančne izkaze
družbe za leto 1998.

4. Razporeditev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: dobiček poslovnega le-

ta 1998 v višini 861.651,53 SIT po predlo-
gu uprave in soglasju z nadzornim svetom
ostane nerazporejen.

5. Imenovanje finančnega revizorja za le-
to 1999.

Predlog sklepa: ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta se imenuje Revizijska
družba, k.d., Podboršek Ljubljana, za iz-
vedbo revizije poslovanja za leto 1999.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda bo delničarjem na vpogled 20 dni
pred zasedanjem skupščine na sedežu
družbe, vsak delovnik od 8. do 11. ure, v
splošni službi.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo
na skupščini.

Poziva se udeležence skupščine, da se
ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu
najmanj 30 minut pred objavljenim pričet-
kom seje skupščine, da podpišejo listo pri-
sotnih ter prevzamejo glasovalne lističe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
ob 11.30, v istih prostorih. Na ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Splošno gradbeno podjetje Tržič, d.d.
direktor

Št. 100/30/99 Ob-4672
Uprava družbe na podlagi točke 7.4. sta-

tuta delniške družbe Lesna industrija Litija,
d.d., Zagorica 1, Litija, sklicuje

3. sejo skupščine
delniške družbe Lesna industrija Litija,

d.d.,
ki bo dne 5. 7. 1999 ob 12. uri, na

sedežu družbe v Litiji, Zagorica 1 in skupaj
z nadzornim svetom predlaga naslednji
dnevni red in sklepe skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine v naslednji sestavi:

– za predsednika skupščine se izvoli Mi-
lena Planinc iz Litije,

– za preštevalca glasov se imenujeta
Slavka Martinčič in Franc Adamčič, oba iz
Lesne Litija, d.d.,

– za sestavo notarskega zapisa se potrdi
notar Miro Bregar iz Litije.

2. Zamenjava člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi podane od-

stopne izjave se razreši dosedanji član nad-
zornega sveta Marjan Gregorič.

Imenuje se nov član nadzornega sveta
mag. Miroslav Štrajhar.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave, pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta in poročila revizorja, se sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe za leto 1998 v
predloženem besedilu.

4. Sprememba osnovnega kapitala v ok-
viru postopka prisilne poravnave.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki je enak 589,942.000 SIT in je razdeljen
na 589.942 navadnih imenskih delnic z no-
minalno vrednostjo 1.000 SIT, se zmanjša
zaradi pokrivanja nepokrite izgube, izkaza-
ne v zadnji bilanci stanja z dne 31.12. 1998,
za 533,151.000 SIT.

Osnovni kapital se zmanjša z zmanjša-
njem števila delnic s sedanjih 589.942 na
6.791.

Skupščina družbe hkrati z zmanjšanjem
osnovnega kapitala družbe sprejme tudi
sklep, da se osnovni kapital družbe poveča
s stvarnimi vložki skupno za
574,028.883,26 SIT. V ta namen se izda
574.028 novih imenskih delnic z nominal-
no vrednostjo 1.000 SIT. Emisijska vred-
nost delnic znaša 1.000 SIT. Nove delnice
se vplačajo s terjatvami naslednjih upnikov,
ki bodo s prenosom terjatev na dolžnika
pridobili delnice v naslednjih skupnih nomi-
nalnih zneskih:

– SVEA, lesna industrija, d.d., Zagorje
ob Savi, bo s terjatvijo v višini
518,243.883,26 SIT vplačala 518.243 na-
vadnih imenskih delnic v skupni nominalni
vrednosti 518,243.883,26 SIT,

– zaposleni delavci družbe po seznamu,
ki je sestavni del tega sklepa, bodo s terja-
tvijo v skupni višini 55,785.000 SIT vplačali
55.785 navadnih imenskih delnic v skupni
nominalni vrednosti 55,735.000 SIT.

Terjatve upnikov v skupnem znesku
574,028.883,26 SIT s prenosom zaradi
vplačila novih delnic prenehajo.

Ugotovi se, da spremenjeni osnovni ka-
pital na podlagi zmanjšanja in hkratnega po-
večanja kapitala po tem sklepu znaša
630,819.883,26 SIT.

Pri povečanju osnovnega kapitala druž-
be na podlagi tega sklepa se izključi pred-
nostna pravica dosedanjih delničarjev do
vpisa novih delnic.

Ta sklep je sprejet pod odložnim pogo-
jem, da bo predlagana prisilna poravnava iz
glasovanja in stopi v veljavo z dnem pravno-
močnosti sklepa o prisilni poravnavi.

5. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me predlagane spremembe in dopolnitve
statuta delniške družbe v predloženem be-
sedilu.

Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi

sklepov in predlaganimi spremembami sta-
tuta družbe je delničarjem na vpogled v taj-
ništvu družbe Lesna Litija, d.d., Zagorica 1,
Litija, vsak dan med 11. in 13. uro, od
dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi, oziroma njihovi pooblaščenci in za-
koniti zastopniki.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki morajo svojo udeležbo na skupšči-
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ni in uresničevanje glasovalnih pravic pred-
hodno prijaviti upravi družbe s priporoče-
nim pismom, ki mora prispeti na sedež druž-
be najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci morajo v istem ro-
ku poslati tudi pisna pooblastila.

Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu

prisotnih več kot 15% vseh glasov. Če
skupščina ob prvem sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje z istim dnevnim re-
dom istega dne ob 12. uri, na mestu prvega
sklica. Na ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala, ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo na mestu zaseda-
nja skupščine vsaj pol ure pred začetkom
skupščine.

Lesna industrija Litija, d.d.
uprava družbe

Št. 11831 Ob-4673
Na podlagi določil statuta družbe IMKO

Ljubljana, d.d., direktor družbe sklicuje

4. skupščino
družbe IMKO Ljubljana, d.d.,

ki bo dne 5. 7. 1999 ob 14. uri na
sedežu družbe Šlandrova 4, Ljubljana-Čr-
nuče.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, dva preštevalca glasov in potrdi
notarja.

2. Obravnava in sprejem dnevnega re-
da.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1998 na podlagi mnenja nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo družbe za leto 1998.

4. Sprejem sklepa o uporabi dobička za
leto 1999 in dobička iz preteklih let.

Predlog sklepa: dobiček se razporedi
po predlogu uprave in nadzornega sveta.

5. Zamenjava člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
– na podlagi odstopne izajve se z dnem

skupščine razreši član nadzornega sveta Pri-
mož Zibelnik,

– za novega člana nadzornega sveta se
izvoli Gajšek Branko.

6. Imenovanje revizorske hiše.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje

družba KPMG Slovenija, d.o.o., Dunajska
21, Ljubljana.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo k posameznim točkam dnevne-

ga reda je delničarjem na vpogled v splošni
službi družbe od dneva objave sklica do
pričetka skupščine.

Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali
pooblaščenci se lahko udeleže skupščine,
če svojo udeležbo na skupščini prijavijo
družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo pri
vpisu v seznam prisotnosti.

Vsak nasproten predlog k posameznim
točkam dnevnega reda mora biti v pisni ob-
liki sporočen upravi v roku 7 dni po objavi
sklica skupščine.

Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 15. uri v istih prostorih na
kateri se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Imko, d.d., Ljubljana
direktor družbe

Št. 075797 Ob-4674
Na podlagi 6.8. točke statuta Javor Piv-

ka lesna industrija, d.d., Pivka, uprava druž-
be sklicuje

5. sejo skupščine
Javor Pivka, lesna industrija, d.d.,

Kolodvorska 9a, Pivka,
ki bo 10. 7. 1999 ob 9. uri v Kinodvora-

ni Metronom v Pivki, Prečna ulica 1.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na podlagi poročila o

prisotnosti se ugotovi, da je skupščina
sklepčna in lahko veljavno sprejema sklepe
v zvezi s predlaganim dnevnim redom.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov, notarja in zapisnikarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, dva preštevalca glasov, notarja
in zapisnikarja.

3. Obravnava in ugotavljanje sklepčno-
sti.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi sklepčnost
skupščine.

4. Obravnava in potrditev letnega poro-
čila o poslovanju delniške družbe v letu
1998 z mnenjem nadzornega sveta in mne-
njem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju delniške družbe
v letu 1998. Letno poročilo je priloženo no-
tarskemu zapisniku in je njegov sestavni del.

5. Sprejem predloga o razporeditvi do-
bička iz leta 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me sklep, da ostane dobiček družbe, izka-
zan za leto 1998 v višini 12,906.177 SIT
nerazporejen.

6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1999 se imenuje revizijska družba B&A,
d.o.o., Ljubljana podjetje za finančne, eko-
nomske in revizijske storitve.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi izteka mandata

dosedanjima članoma nadzornega sveta se
za nove člane nadzorenga sveta, ki nastopi-
jo mandat z dnem 13. 2. 2000 ponovno
izvolijo.

1. Ida Tomišič, univ. dipl. ek.,
2. Alojz Jamnik, univ. dipl. ek.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za dnevni red seje skupščine je

delničarjem na vpogled na sedežu uprave
družbe v Pivki, Kolodvorska 9a, vsak delov-
ni dan od 8. do 11.30.

Za udeležbo na skupščini se delničar iz-
kaže z začasnico oziroma pisnim pooblasti-

lom delničarja in njegovo začasnico o vpla-
čanih delnicah. Pooblastila za zastopanje na
skupščini je potrebno dati v hrambo na sede-
žu delniške družbe vsaj 3 dni pred zaseda-
njem skupščine. Vsak delničar oziroma nje-
gov pooblaščenec mora najaviti svojo ude-
ležbo na skupščini najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine v pisni obliki.

Delničarji glasujejo osebno, po poob-
laščencu ali zastopniku na skupščini.

Glasovanje o točkah dnevnega reda bo
potekalo na podlagi glasovnic, ki jih bodo
prejeli delničarji ob vstopu v sejno sobo.

Sklepe sprejemajo delničarji z navadno
večino glasov. Delničarji lahko svoje proti-
predloge vložijo v roku 7 dni od dneva obja-
ve sklica skupščine, priporočeno po pošti
ali neposredno v tajništvo uprave družbe na
Kolodvorski 9a v Pivki.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
ob 10. uri v istih prostorih. Po ponovnem
sklicu bo skupščina odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Javor Pivka, d.d.,
uprava

Ob-4675
Na podlgi 34. člena statuta družbe Le-

sokov, trgovina na veliko in malo in odkup,
Brežice, d.d., Bratov Cerjakov 43, sklicuje
nadzorni svet

5. sejo skupščine,

ki bo dne 8. 7. 1999 ob 14. uri na
sedežu družbe v Brežicah, Cesta bratov
Cerjakov 43.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine in imenuje preštevalec glasov ter
notar po predlogu uprave.

3. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1998.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe v letu 1998 po predlogu
uprave, skupaj z mnenjem nadzornega sve-
ta in revizorja.

4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: sprejme se delitev do-

bička po predlogu uprave in nadzornega
sveta.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani

člani nadzornega sveta po predloženi enot-
ni kandidacijski listi nadzornega sveta.

6. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba

statuta po predlogu uprave in pozitivnem
mnenju nadzornega sveta.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizorja po

predlogu nadzornega sveta.
8. Vprašanja in predlogi delničarejv.
Gradivo za skupščino je vsem delničar-

jem na vpogled na sedežu družbe vsak de-
lovni dan med 8. in 14. uro.

Delničarji lahko v tednu dni po sklicu
skupščine podajo predlog za dopolnitev
dnevnega reda, oziroma nasprotne predlo-
ge na sedežu družbe. Predlogi delničarjev
so lahko le pisni in razumno utemeljeni.
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Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi
delničarji, ki tri dni pred skupščino pisno
prijavijo udeležbo oziroma predložijo pi-
sno pooblastilo za zastopanje upravi
družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 15. uri v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Lesokov Brežice, d.d.,
nadzorni svet

Ob-4676
Uprava delniške družbe Kompas hoteli,

d.d., Kranjska Gora s sedežem Borovška
100, Kranjska Gora, sklicuje

5. redno skupščino
delničarjev,

ki bo v sredo, dne 30. junija 1999 ob
13. uri v prostorih Hotela Kompas v Kranj-
ski Gori.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsdnika skupšči-

ne se izvoli Tina Habjanič, za preštevalce
glasov pa Tončka Brudar, Darinka Brcar in
Mira Dominko, seji prisostvuje notar Stane
Krainer.

3. Letno poročilo o poslovanju v letu
1998.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1998.

4. Delitev dobička iz leta 1998.
Predlog sklepa: ugotovljeni dobiček za

poslovno leto 1998 znaša 159.822,65 SIT.
Izguba iz leta 1993 v višini 90,146.924,59
SIT se pokriva iz dobička leta 1998 v višini
159.822,65 SIT in iz rezerv in njihove reva-
lorizacije v višini 89,987.101,94 SIT.

5. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlog nad-
zornega sveta o višini sejnin članov nadzor-
nega sveta. Nova višina sejnin stopi v velja-
vo s pričetkom mandata novega nadzorne-
ga sveta.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: po poteku mandata do-

sedanjim članom nadzornega sveta skupšči-
na imenuje v nadzorni svet Tadejo Čelar,
Matejo Kunc, Jožeta Resmana in Andreja
Žužka.

Skupščina se seznani z imenovanima čla-
noma nadzornega sveta s strani sveta de-
lavcev.

7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za revidiranje računovod-
skih izkazov za leto 1999 imenuje revizijsko
hišo Auditor iz Ptuja.

Predlog sklepa k 5., 6. in 7. točki je
pripravil nadzorni svet.

Predloge sklepov k 3. in 4. točki sta
pripravila nadzorni svet in uprava.

Predloge sklepov k 1. in 2. točki je pri-
pravila uprava.

Gradivo za dnevni red je na vpogled del-
ničarjem na sedežu družbe, Borovška 100,
vsak delovnik v tednu od 9. do 11. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki oziroma pooblaščenci, ki so dne
28. 6. 1999 vpisani v delniško knjigo pri
KDD.

Pisne najave udeležbe na skupščini in
pooblastila morajo biti na sedežu družbe
najkasneje tri dni pred skupščino to je do
28. 6. 1999.

V primeru, da ob prvem sklicu ne bo
dosežena potrebna sklepčnost, bo ponovni
sklic skupščine 30. 6. 1999 ob 13.30 v
istem prostoru z enakim dnevnim redom ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Dvorana v kateri bo skupščina bo odprta
od 12.30 dalje. V tem času lahko delničarji
prevzamejo glasovnice. Prosimo, da na se-
jo pridete pravočasno. Zamudniki nimajo
pravice do sodelovanja in odločanja na
skupščini.

Komas hoteli, d.d., Kranjska Gora
direktor podjetja

Ob-4677
Na podlagi 41. člena statuta družbe Jam-

nica, d.d., uprava sklicuje

3. sejo skupščine
delničarjev Jamnice, d.d., Prevalje,
ki bo dne 6. 7. 1999 ob 11. uri na

sedežu družbe na Prevaljah, Trg 40.
Predlog dnevenga reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
ter izvoli predsednika skupščine, dva pre-
števalca glasov in notar, ki vodi zapisnik
skupščine.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Sprejem letnega poročila o poslova-

nju družbe v letu 1998.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

poslovanju družbe v letu 1997.
4. Obravnava predloga o razporeditvi do-

bička iz leta 1998.
Predlog sklepa: dobiček iz leta 1998 se

razporedi kot je oblikovala predlog uprava.
5. Predlog preoblikovanja Jamnice, d.d.,

v družbo z omejeno odgovornostjo Jamni-
ca, d.o.o.

Predlog sklepa: Jamnica, d.d., trgovsko
podjetje Prevalje se preoblikuje v Jamnico,
d.o.o., Prevalje, Trg 40.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja

družbe v letu 1999 se imenuje revizijsko
hišo Loris, d.o.o., iz Dravograda.

7. Vprašanja in predlogi delničarejv.
Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki bodo na dan zasedanja vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki.

Pooblaščenec se mora izkazati s pisnim
pooblastilom.

Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zako-
niti zastopniki morajo udeležbo na skupšči-
ni upravi družbe pisno prijaviti tri dni pred
zasedanjem skupščine.

Gradivo
Gradivo za skupščino bo na voljo na se-

dežu družbe vsak delovni dan do dneva za-
sedanja skupščine od 10. do 14. ure.

Predlogi delničarjev.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi

sklica skupščine s priporočeno pošto, poš-
ljejo upravi družbe utemeljene nasprotne
predloge in dopolnilne predloge k dnevne-
mu redu.

Ponovno zasedanje skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovitev čez pol ure. Takrat
bo skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.

Jamnica, d.d., Prevalje
uprava

Ob-4678
V skladu z določili statuta družbe KiG

Kovinske industrije Ig, d.d., sklicujemo

4. redno skupščino
KiG – Kovinske industrije Ig, d.d.,
ki bo v petek, 2. julija 1999, ob 11. uri

na sedežu družbe Ig, 233/a.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, sprejem dnevne-

ga reda in potrditev predlaganih organov
skupščine.

Predlog sklepa:
1.1. Skupščina sprejme dnevni red in

predloge imenovanj organov skupščine.
2.0. Obravnava poslovnega poročila za

leto 1998, mnenja nadzornega sveta in
pooblaščenga revizorja.

Predlog sklepa:
2.1. Skupščina sprejme poslovno poro-

čilo družbe za leto 1998 po priloženem gra-
divu, ki je na vpogled na sedežu družbe,
vsak delovni dan, med 8. in 12. uro.

3. Obravnava in sklepanje o delitvi do-
bička za leto 1998.

Predlog sklepa:
3.1. Skupščina sprejme sklep, da se do-

biček deli po priloženem predlogu in mne-
nju nadzornega sveta družbe.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa:
4.1. Skupščina imenuje EOS Revizijo,

d.o.o., Ljubljana, za revizijo poslovanja za
leto 1999.

Gradivo
Gradivo in ostale inforamcije za zase-

danje skupščine, so na voljo delničarjem
v tajništvu družbe KiG – Kovinske indu-
strije Ig, vsak delovni dan med 8. in
12. uro.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v roku 7 dni od objave tega
vabila in obrazloženi.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo le tisti delničarji, ki bodo svojo
udeležbo in glasovanje na skupščini pisno
prijavili družbi tako, da priporočeno pismo s
prijavo za udeležbo in glasovanje prispe na
družbo vsaj tri dni pred dnem zasedanja
skupščine.

Sklepčnost
Če na prvem sklicu skupščine ne bo

dosežena sklepčnost, bo ponovno zaseda-
nje istega dne na istem mestu, ob 13. uri.
Na ponovnem zasedanju skupščine se ve-
ljavno odloča, ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

KiG, d.d., Ig
direktor družbe
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Ob-4679
Uprava družbe na podlagi 7.3. točke sta-

tuta delniške družbe Valkarton, podjetje za
proizvodnjo in predelavo valovitega karto-
na, d.d., sklicuje

3. skupščino
delniške družbe Valkarton, d.d.,

ki bo v sredo, 7. julija 1999 ob 13. uri
na sedežu družbe Valkarton, d.d., v Logat-
cu, Tržaška cesta 1.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.

Predlog sklepa:
a) za predsednika 3. seje skupščine Val-

karton, d.d., se izvoli Ana Jaklič,
b) za preštevalca glasov se določi Ra-

denko Mijatovič.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la o poslovanju družbe za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano

letno poročilo o poslovanju družbe za leto
1998 po predlogu uprave družbe in na pod-
lagi poročila o opravljeni reviziji računovod-
skih izkazov za leto 1998 ter mnenja nad-
zornega sveta.

3. Sklep o delitvi dobička za poslovno
leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta ostane
čisti dobiček poslovnega leta 1998 na dan
31. 12. 1998 v višini 224,613.532,16 SIT
nerazporejen.

4. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega nadomestnega člana nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: na podlagi odstopne iz-
jave člana nadzornega sveta Romana An-
drojne, skupščina razreši Romana Androjno
članstva v nadzornem svetu z dnem spreje-
ma sklepa o razrešitvi na skupščini.

Za novega člana nadzornega sveta, ki
zastopa interese delničarjev, se izvoli An-
dreja Ručigaja. Mandat novoizvoljenemu
članu nastopi z dnem imenovanja na
skupščini in mu poteče z rokom mandata
ostalih članov nadzornega sveta družbe.

5. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: za revizijski pregled po-

slovanja v letu 1999 se imenuje revizijska
družba Podboršek k.d.

Celoviti predlogi sklepov in gradivo k po-
sameznim točkam dnevnega reda so delni-
čarjem na vpogled v tajništvu družbe od dne-
va objave sklica do dneva skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne. Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno.

Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 13.30 v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Valkarton, d.d.,
uprava

Št. 109/99 Ob-4680
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 25. točke statuta delniške
družbe Glinek, d.d., Škofljica, sklicujem

3. skupščino
družbe Glinek, d.d., Škofljica,

ki bo v ponedlejek, 5. julija 1999 ob 12.
uri na sedežu družbe, Glinek 5.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sednika skupščine imenuje Igorja Mizgurja,
za preštevalca glasov pa Jožeta Ledererja
in Vinka Borštarja. Seji bo prisostvoval vab-
ljeni notar Marjan Kotar.

2. Letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 1998 z mnenjem pooblaščenega
revizorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme revidirano letno poročilo
za leto 1998 v predlaganem besedilu.

3. Razporeditev dobička iz leta 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se do-
biček iz leta 1998 v višini 11,593.620,34
SIT razporedi:

– za pokrivanje izgub iz preteklih let v
višini 2,328.371,95 SIT,

– nerazporejen zaradi uveljavitve davč-
ne olajšave v skladu z 39. členom zakona o
davku od dobička pravnih oseb v višini
6,111.499,40 SIT,

– 3,153.748,99 SIT se nameni investi-
cijam v letu 1999.

Dividende se ne delijo.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto

1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizijo poslovanja za leto 1999
imenuje pooblaščena revizijska družba Pod-
boršek, k.d., Ljubljana.

5. Vprašanja in pobude delničarjev
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be vsak delovni dan od objave sklica do
pričetka skupščine.

Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica
skupščine podajo predloge za dopolnitev
dnevnega reda oziroma nasprotne predlo-
ge. Predlogi so lahko le v pisni obliki in
razumno utemeljeni.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Skupščina je sklepčna, če bo prisotnih
več kot 15% vseh glasov.

Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 13. uri v istih prostorih. Po
ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Glinek, d.d., Škofljica
direktor

Št. 0315 Ob-4681
Na podlagi 58. člena statuta delniške

družbe Plama-pur, d.d., Podgrad, uprava
družbe sklicuje

3. sejo skupščine
delniške družbe Plama-pur, d.d.,

Podgrad,
ki bo v četrtek, 8. julija 1999, ob 12. uri

v sejni sobi na sedežu družbe.

Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa, kot ga predlaga uprava:

izvolijo se delovna telesa skupščine: za
predsednika skupščine Danilo Grilj, za pre-
števalki glasov Erika Logar in Vladka Ce-
glar. Na seji bo prisoten notar Aleksander
Ternovec, iz Ilirske Bistrice.

2. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 1998.

Predlog sklepa, kot ga predlaga uprava
in ob mnenju nadzornega sveta: sprejme se
letno poročilo družbe za poslovno leto 1998
v predlaganem besedilu, z mnenjem nad-
zornega sveta in revizorja.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razdeli-
tvi dobička.

Predlog sklepa, kot ga predlaga uprava
in ob mnenju nadzornega sveta: dobiček iz
leta 1998 v znesku 49,698.150,10 SIT os-
tane v celoti nerazporejen.

Nerazporejeni dobiček iz leta 1993 do
1996, ki revaloriziran do 31. 12. 1998 zna-
ša 53,165.168,60 SIT se razporedi:

– 37,773.890 SIT dobička se izplača v
obliki dividend (55 SIT bruto na delnico),

– 15,391.278,60 SIT dobička ostane
nerazporejenega.

Družba bo izplačala dividende delničar-
jem najkasneje v roku 45 dni od sprejema
sklepa o delitvi dobička po stanju delniške
knjige na dan zasedanja skupščine.

4. Sprejem sklepa o spremembi in do-
polnitvi statuta družbe.

Predlog sklepa, kot ga predlagata upra-
va družbe in nadzorni svet: sprejmejo se
spremembe in dopolnitve statuta v predla-
ganem besedilu.

5. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

Predlog sklepa, kot ga predlaga uprava
ob mnenju nadzornega sveta: sprejme se
sklep o oblikovanju sklada lastnih delnic v
predlaganem besedilu.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi poobla-
ščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega raz-
merja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico udeležbe in uresničevanja glaso-
valne pravice na skupščini imajo delničarji
vpisani v delniško knjigo družbe, njihovi za-
stopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje
do ponedeljka 5. julija 1998 do 14. ure vlo-
žili prijavo za udeležbo na skupščini oziroma
bo v istem roku prispela njihova pisna prija-
va, pooblaščenci pa morajo v istem roku po-
leg prijave vložiti tudi pooblastilo.

Prijava udeležbe: udeleženci se prijavijo
v sprejemni pisarni skupščine eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.

Gradivo: gradivo za posamezne točke
dnevnega reda je na vpogled vsak delovni
dan od dneva objave skupščine do dneva
skupščine, med 10. in 12. uro pri Orjani
Križman na sedežu družbe.

Predlogi delničarjev: morebitne nasprot-
ne predloge z obrazložitvijo delničarji lahko
pisno sporočijo upravi družbe v sedmih
dneh od dneva objave sklica.

Ponovno zasedanje skupščine: če v pr-
vem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost
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skupščine, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne, to je 8. julija 1999 ob 13.
uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Plama-pur, d.d., Podgrad

Ob-4682
Uprava družbe s soglasjem nadzornega

sveta delniške družbe TEM Čatež, d.d., na
podlagi točke 7.3. statuta delniške družbe
sklicujem

5. skupščino
delniške družbe,

ki bo dne 8. julija 1999 ob 12.30, na
Čatežu, v prostorih družbe (sejna soba), Ča-
tež 13, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-
nov skupščine.

Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog uprave za imenovanje organov
skupščine: predsednika, dveh preštevalcev
glasov ter notarja.

2. Letno poročilo in rezultati poslovanja
za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo družbe za poslovno leto 1998.

Ugotovljeni dobiček se razporedi v skla-
du s predlogom uprave.

3. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1999.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1999 se imenuje predlagana revizijska
hiša.

4. Predčasni odpoklic člana nadzorne-
ga sveta in imenovanje nadomestnega čla-
na nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagani predčasni odpoklic člana nadzorne-
ga sveta.

Skupščina potrdi predlog imenovanja na-
domestnega člana nadzornega sveta.

Gradivo za skupščino družbe je na raz-
polago vsem delničarjem v tajništvu družbe,
v prostorih družbe na Čatežu, vsak delovni
dan v tednu, med 9. in 14. uro.

Skupščine se lahko udeležijo vsi lastni-
ki navadnih delnic oziroma njihovi pooblaš-
čenci ali zakoniti zastopniki. Pogoj za ude-
ležbo na skupščini in glasovanje je, da del-
ničarji najmanj tri dni pred sejo skupščine
(to je do vključno 5. 7. 1999) prijavijo druž-
bi svojo udeležbo na skupščini, in sicer
pisno – po pošti priporočeno ali po tele-
faksu. Glasuje se osebno ali po pooblaš-
čencu, na podlagi glasovnic, ki jih bodo
prejeli delničarji ob prihodu na skupščino.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mo-
ra biti pisno in mora biti pred ali ob sklicu
predloženo družbi.

V primeru, da skupščina ne bo sklepčna
ob času sklica, bo ponovno zasedanje
skupščine družbe istega dne ob 14. uri, na
mestu prvega sklica. Ob ponovljenem skli-
cu skupščina veljavno odloča, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

TEM Čatež, d.d.
uprava družbe

Ob-4199
Na podlagi statuta delniške družbe Pod-

jetja za urejanje hudournikov, d.d., Hajdri-
hova 28, Ljubljana, sklicujemo

izredno skupščino delničarjev,
ki bo dne 8. 7. 1999 ob 13. uri, na

sedežu družbe v Ljubljani, Hajdrihova 28.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine
po predlogu uprave.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika skupščine in dva preštevalca gla-
sov po predlogu uprave.

2. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o

imenovanju revizijske družbe po predlogu
nadzornega sveta.

Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu je na razpolago na
sedežu družbe 10 dni pred pričetkom za-
sedanja, vsak delovnik od 10. do 13. ure,
v tajništvu družbe, Ljubljana, Hajdrihova 28.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev na dan 1. 7. 1999 ali
njihovi pooblaščenci, katerih prijava udelež-
be na skupščini je prispela na sedež družbe
najmanj 3 dni pred skupščino. Prijavi mora
biti predloženo potrdilo o lastništvu delnic,
pooblaščenci pa morajo predložiti pravilno
izpolnjena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.

Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, bo ponovni sklic istega dne
z istim dnevnim redom, ob 14. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnov-
nega 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.
Uprava in nadzorni svet bosta sprejela svoja
stališča k nasprotnim predlogom v roku de-
setih dni po objavi sklica skupščine in o tem
obvestila delničarje na enak način, kot je bil
objavljen sklic skupščine.

PUH, d.d., Ljubljana
uprava

Razne objave

Št. 466-03-6/97 Ob-4480
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada

Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
telefaks 061/178-55-79.

2. Predmet javne dražbe:
a) odprodaja nezazidanega stavbnega

zemljišča.
b) Kraj: Begunje.
c) Vrsta nepremičnine: nezazidano

stavbno zemljišče, k.o. Begunje, parc. št.
296/2 njiva v izmeri 298 m2 in parc. št.
294/4 sadovnjak v izmeri 279 m2.

d) Nepremičnina se odprodaja v celoti
po sistemu videno-kupljeno. Prometni da-
vek in stroške prepisa plača kupec.

3. Izklicna cena celotnega zemljišča:
3,283.130 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 dneh
od podpisa pogodbe na ŽR št.
50100-630-10014, sklic na številko
18 15202 7221002-10000199. Položena
kavcija se všteje v kupnino.

7. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti klavcijo v višini 10% izklic-
ne cene na ŽR št. 50100-630-10014, sklic
na številko 18 15202-7221002-10000199
– z navedbo “varščina”.

Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem,
ki na javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v
roku osmih dni brez obresti.

8. Informacije o zemljišču: na tel.
061/178-55-28.

9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti

do 21. 6. 1999 do 9. ure. Ponudbe se
označi: ponudba za nakup zemljišča Begu-
nje – ne odpiraj. Ponudbi je potrebno pred-
ložiti:

– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispev-

kih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih

ponudnik ni imel blokade ŽR,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponud-

nik fizična oseba.
b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

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

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade

Ob-4479
Lesonit, Lesno kemična industrija, d.d.,

Nikole Tesle 11, 6250 Ilirska Bistrica, ki jo
zastopa direktor Franc Lipolt, dipl. inž., ob-
javlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Predmet prodaje je stanovanje št. 5 v
Maistrovi 20, Ilirska Bistrica, v izmeri 81,47
m2. Predmetna nepremičnina je locirana na
parc. št. 200/21, vpisana v z.k.vl. 867,
k.o. Trnovo;

– izklicna cena znaša 7,693.000 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 pro-
dajalca 769.000 SIT varščine, in sicer naj-
kasneje tri dni pred javno dražbo ter se s
potrdilom o tem plačilu izkazati pred začet-
kom dražbe (ŽR št.
52210-601-000-0020395),

– vsi davki in stroški prepisa lastništva
bremenijo kupca,

– izročitev nepremičnine in prenos last-
ništva se opravi šele po celotnem plačilu
kupnine.

Javna dražba bo v ponedeljek dne 21.
6. 1999 ob 8. uri na sedežu podjetja. Og-
led stanovanja je možen v petek dne 18. 6.
1999 ob 10. uri po predhodni najavi v ka-
drovski službi podjetja.

2. Predmet prodaje je stavbno zemljišče
na kompleksu Topol v Ilirski Bistrici v izmeri
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148 m2. Predmetna nepremičnina je locira-
na na parc. št. 1095/20, vpisana v z.k. vl.
76, k.o. Ilirska Bistrica,

– izklicna cena znaša 995.000 SIT,
– kupnina mora biti plačana v celoti v 15

dneh po sklenitvi pogodbe, pri čemer je rok
plačila bistvena sestavina pogodbe,

– dražitelji so dolžni položiti na račun pro-
dajalca 99.500 SIT varščine, in sicer najka-
sneje 3 dni pred javno dražbo ter s potrdi-
lom o tem plačilu izkazati pred začetkom
dražbe (ŽR št. 52210-601-000-0020395),

– vsi davki in stroški prepisa lastništva
bremenijo kupca,

– izročitev nepremičnine in prenos last-
ništva se opravi šele po celotnem plačilu
kupnine.

Javna dražba bo v ponedeljek, dne 21.
6. 1999 ob 9. uri na sedežu podjetja.

Ogled je možen v petek dne 18. 6. 1999
ob 9. uri po predhodni najavi v kadrovski
službi podjetja.

Lesonit, d.d., Ilirska Bistrica

Ob-4477
Terme Maribor, zdravstvo, turizem, re-

kreacija, d.d., Maribor, Ul. heroja Šlandra
10, preklicuje licenco za opravljanje javne-
ga prevoza stvari v notranjem cestnem pro-
metu za vozilo IVECO MP 240 E 30 PS,
reg. št. MB 71-41 F.

Licenco je izdala Gospodarska zbornica
Slovenije, dne 28. 1. 1999 pod št.
0001099/27 in je bila izgubljena.

Ob-4478
Intereuropa, d.d., Vojkovo nabrežje

32, 6504 Koper, v imenu Milivoja Panti-
ća, Munida 33, Medulin, Pula, preklicuje
polni set treh originalnih nakladnic št. JK
907523. Zgoraj omenjene nakladnice so
bile izgubljene s strani indonezijske po-
šte, ker so bile poslane na nepravilnega
naslovnika.

Nakladnice je izdal Lloyd Triestino Indo-
nesia:

– ladjar/prevoznik: Lloyd Triestino, Trst,
– poln set treh B/L JK907523 Djakar-

ta/Koper,
– kontejner št. LTIU 249481-1,
– plomba št. LT 197308,
– oznaka: carton no.: 1 296,
– količina in način embalaže blaga: ae-

rosol / 7.400 PRS of beach slipper,
– teža: 4.070 kg,
– krcatelj: PT. Simplus Internusa JL. Pluit

mas Raya blok EE NO 3-4 Jakarta Utara,
– prejemnik: Interkom L.P.D., Export-Im-

port and Trading Company, 1220 Sofia, Bul-
garia, Kv Nadezda Pl. 252 E,

– obvestiti: Intereuropa – Koper,
– ladja: M/V, Guru Bhum v. 122N / Ever

Grand /106W – Eta Gioia Tauro: 25. 4.
1999,

– namembni kraj: Koper via Gioia Tauro.

Ob-4700
Društvo medicinskih sester in zdravstve-

nih tehnikov Ptuj – Ormož, Potrčeva 19a,
Ptuj, preklicuje štampiljki z naslednjo vsebi-
no in obliko: DRUŠTVO MEDICINSKIH
SESTER (s poklicnim znakom: ženska s sve-
tilko) Ptuj – Ormož – okrogle oblike, v pre-
meru 3 cm, Društvo medicinskih sester in

zdravstvenih tehnikov (s poklicnim znakom:
ženska s svetilko) PTUJ-ORMOŽ – okrogle
oblike, v premeru 3 cm.

Ob-4701
Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj, Potr-

čeva 19a, 2250 Ptuj, preklicuje štampiljki z
naslednjo vsebino in obliko: Javni zavod
ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, Zdravstvena
vzgoja – pravokotne oblike, v izmeri 4,5 cm
× 1 cm, VERICA TURK – pravokotne obli-
ke, v izmeri: 3,5 cm × 0,5 cm.

AVTOHIŠA REAL d.d., Vodovodna 93,
Ljubljana, preklicuje carinsko deklaracijo za
vozilo Renault Megane coupe 1.6, št. šas.:
VF1DA0F0G19617131, carinjeno 1. 2.
1999 po ECL 820. s-43136

Avtohiša Claas, d.d., Letališka 16, Ljub-
ljana, preklicuje izjave o ustreznosti vozil št.
B 53320, izdano 17. 10. 1997, št. B
53310, izdano 3. 9. 1997 in št. A 306878,
izdano 20. 4. 1998. s-43163

Flora lesarstvo in vrtnarstvo, Radmirje
66/a, Ljubno ob Savinji, preklicuje licenco
za opravljanje prevozov št. 297, za vozilo
MERCEDEZ-BENZ z reg. št. CE-51-04M.
g-43396

Jeraj Jela, Srebrničeva ulica 53, Ljublja-
na, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
25-0361/94, izdan 25. 5. 1994. s-43057

Jusik Biljal s.p., Kidričeva cesta, Vele-
nje, preklicuje obrtno dovoljenje št.
020592/1148/00-69/1995. g-43123

Jusik Biljal s.p., Kidričeva cesta, Vele-
nje, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
59-392-94. g-43126

Kamberi Đevzi, Ul. bratov Učakar 52,
Ljubljana, preklicuje priglasitveni list, opr.
št. 27-0497/94, mat. št. obrata 5241259,
izdan 12. 5. 1994. s-43259

Klopčič Dušan, Pot za Bistrico 37, Dom-
žale, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 27-28/93 z dne 17. 11. 1993. s-43250

Maranta d.o.o., Šmartinska 152, Ljub-
ljana, preklicuje izjavo o ustreznosti posa-
meznega pregledanega vozila, št. B
1007673, za vozilo Audi A4 1.8T. s-43338

Marolt Janez, Škrlovica 5, Velike Lašče,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
28-2072/95, izdan dne 16. 6. 1995.
s-43078

Mesnine Ljubljana, Dunajska 17a, Ljub-
ljana, preklicuje štampiljko pravokotne obli-
ke, z vsebino MESNINE LJUBLJANA,
PODJETJE ZA TRŽENJE Z ŽIVILI IN
INŽENIRING ČIŠČENJA d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 17a. s-43006

Milanović Dragan, Gradenje 11, Šmar-
ješke Toplice, preklicuje priglasitveni list,
opr. št. 038/2005-96, izdan 6. 12. 1996.
g-43274

Milanović Dragan, Gradenje 11, Šmar-
ješke Toplice, preklicuje priglasitveni list,
opr. št. 038/5685733, izdan 10. 7. 1997.
g-43276

Omerzo Olga, Dolenja Brezovica 9, Ljub-
ljana, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
28-1030/94 izdan 27. 5. 1994. s-43152

Pavli-Kemi d.o.o., Savska 42a, Domža-
le, preklicuje izjavo o ustreznosti vozila št. A
56154, za vozilo TPV Amigo, št. šasije VIN
ZY20000A5R3011001. s-43204

Pirc Marija, Baznikova ulica 36, Ljublja-
na, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.

28-1197/94 z dne 31. 5. 1994. s-43004
Štok Zvonko, Mladinska ulica 30, Izola,

preklicuje obrtno dovoljenje št.
013483/0885/01-50/1995, izdano
14. 10. 1996 pri Obrtni zbornici Slovenije.
p-43032

Zadel Iztok, Brinje cesta I/35, Grosup-
lje, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
09-0565/94 z dne 1. 6. 1994. s-43404

Zadravec Erih, Zibika 2, Pristava pri
Mestinju, preklicuje priglasitveni list, opr.
št. 054-147/94, izdano 7. 4. 1994.
p-43104

ŽIS d.o.o. Zgajner, Sp. Sečovo 14, Ro-
gaška Slatina, preklicuje potrdilo za regi-
starcijo vozila Renault Megane classic
1.4.16V, ocarinjeno po ECL 2714 z dne
25. 3. 1999, št. šasije
VF1LAOWO519882299. g-43180

Žohar Darinka s.p., Črešnjice 6, Otočec
ob Krki, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
038-2165/97. s-43352

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine in osebne izkaznice

Adam Aleksandra, Ul. Maglicevih 9, Sko-
ke, Miklavž na Dravskem polju, potni list št.
AA 912396. p-43049

Aljančič Bevc Marjetica, Kraljeva 11, Ko-
per, potni list št. AA 201848. p-43125

Arnuš Borut, Polje, c. V/9, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 275034, izdala UE Ljubljana.
s-43378

Avrelio Petra, Armeško 34, Brestanica,
osebno izkaznico, št. 111045. p-43113

Babič Mladenko, Reška 35, Ljubljana,
potni list št. BA 731467. s-43324

Babič Oskar, Ferkova 6, Maribor, potni
list št. BA 210018, izdala UE Maribor.
p-43091

Bajrović Erdan, Gosposvetska 19, Kranj,
potni list št. BA 280215. p-43060

Balant Boris, Resljeva 1, Ljubljana, potni
list št. BA 22815, izdala UE Ljubljana.
s-43042

Baškovč Judita, Prisojna pot 4, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 101220. s-43226

Besek Majda, Oražnova 1, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 130058. s-43037

Božič Mojca, Anžurjeva 10 a, Ljubljana,
potni list št. AA 917735. s-43327

Borovšek Martin, Bovše 8/b, Vojnik, pot-
ni list št. BA 844158, izdala UE Celje.
s-43096

Bračko Stanislav, Zbelovo 58, Slovenske
Konjice, potni list št. AA 262202. p-43121

Bricelj Suzana, Jakhlova 3, Šmarje Sap,
osebno izkaznico, št. 164883. s-43422

Čarkič Senad, Teharska cesta 128, Ce-
lje, potni list št. AA 567837, izdala UE Ce-
lje. p-43004

Čibej Avbelj Miranda, Štefanova ulica 15,
Ljubljana, potni list št. BA 153182. s-43403

Čučnik Tamara, Dupleška cesta 34, Ma-
ribor, potni list št. BA 62364, izdala UE
Ljubljana. p-43088
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Domnik Črt, Prvomajski trg 4, Piran, pot-
ni list št. BA 576532, izdala UE Piran.
g-43392

Drobnič Marn Marija, Novakova 3, Ljub-
ljana, osebno izkaznico št. 56071. s-43209

Duronić Goran, Milčinskega ulica 2, Ce-
lje, potni list št. BA 438289. p-43109

Erker Tit Andrej, Rimska cesta 27, Ljub-
ljana, osebno izkaznico št. 96643. s-43314

Fabris Manuela, Štorje 57, Sežana, pot-
ni list št. BA 739733, izdala UE Sežana.
p-43035

Feher Janez, Šaranovičeva 36 a, Dom-
žale, potni list št. BA 527536. p-43018

Ferenc Zlatka, Vrablova 9, Maribor, pot-
ni list št. AA 911611. p-43048

Flisar Dušan, Cankarjeva 27, Maribor,
potni list št. AA 391249, izdala UE Maribor.
p-43037

Fon Janez, Jakčeva 32, Ljubljana, potni
list št. BA 377311. s-43424

Fras Mihael Peter, Lambergarjeva 7,
Ljubljana, potni list št. AA 679867. s-43386

Fras Mihael Peter, Lambergarjeva 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 96.
s-43388

Gerlica Jožef, Potočnikova 33, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 132682. s-43040

Glunec Damjan, Štrekljeva ul. 70, Mari-
bor, potni list št. AA 22941, izdala UE Mari-
bor. p-43093

Gogala Mojca, Dvorska vas 7, Begunje,
potni list št. AA 904640, izdala UE Radovlji-
ca. g-43045

Golob Marija, Čužnja vas 37, Mokronog,
osebno izkaznico št. 181091. s-43199

Gonda Urška, Cesta Oktobrske revolu-
cije 11a, Trbovlje, potni list št. BA 471016,
izdala UE Trbovlje. s-43409

Gorjup Darko, Podgorje 64, Podgorje,
osebno izkaznico št. 64414. g-43145

Gračnar Vesna, Pohorska ulica 4, Celje,
potni list št. BA 211366. p-43123

Grbec Ernesta, Korte 62, Izola, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 141697.
p-43022

Hajdinjak Lidija, Ul. 25. maja 8, Ptuj,
potni list št. BA 193974. p-45014

Hlede Daša, Kunaverjeva 14, Ljubljana,
potni list št. BA 44436. s-43107

Imperl Branka, Narpel 14, Krško, pre-
klic potnega lista, objavljen v UL RS, št.
7/99. p-43102

Iveta Ivan, Glavarjeva 47, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 46562. s-43203

Jaklič Maksimiljan, Podstrmec 9, Velike
Lašče, osebno izkaznico št. 74682.
s-43173

Jelen Veronika Bernarda, Gerbičeva 19,
Ljubljana, potni list št. BA 15775. s-43343

Jerala Irena, Tbilisijska 76, Ljubljana,
potni list št. AA 763373. s-43309

Jerković Dražen, Dolenja vas 119, Pre-
bold, osebno izkaznico št. 14971. p-43023

Jovič Dejan, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
potni list št. BA 666364, izdala UE Ljublja-
na. s-43039

Jovčić Andja, Kvedrova 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 142536. s-43397

Jošić Dobrila, Tržaška cesta 5, Ljublja-
na, potni list št. AA 977763. s-43297

Jurjavčič Andra, Linhartova c. 42, Ljub-
ljana, potni list št. AA 291838. s-43217

Kalač Amer, Trg Rivoli 9, Kranj, potni list
št. BA 026096. p-43053

Karaulac Zora, Ruška cesta 49, Mari-
bor, potni list št. AA 434932. p-43047

Kaučič Drago, Ihova 50, Benedikt, potni
list št. AA 187878, izdala UE Lenart.
g-43393

Kavs Miran, Kvedrova c. 14, Koper, pot-
ni list št. BA 228876, izdala UE Koper.
g-43153

Kerhlanko Varga Jože, V Karlovce 45,
Ljubljana, potni list št. AA 530488. s-43003

Kerin Igor, Vojkovo nabrežje 31/a, Ko-
per, potni list št. AA 484320. s-43178

Kerin Igor, Vojkovo nabrežje 31/a, Ko-
per, maloobmejno prepustnico, št. AI
90518. s-43179

Klinc Niko, Podlog v Savinjski dolini 8 b,
Žalec, potni list št. AA 578561. p-43096

Kralj Zdravko, Kobdilj 22, Sežana, potni
list št. AA 430259, izdala UE Sežana.
p-43003

Krasna Tomaž, Čarmanova ul. 11, Med-
vode, potni list št. BA 124016, izdala UE
Ljubljana. s-43316

Kraševič Ines, Račice 8 a, Ilirska Bistri-
ca, potni list št. BA 623794. g-43213

Krejan Aleksander, Tomšičeva c. 45, Ve-
lenje, potni list št. BA 103030, izdala UE
Velenje. p-43076

Križnik Aleš, Spodnji trg 20, Lovrenc na
Dravskem polju, potni list št. BA 509802.
p-43103

Krkač Dražen, Župjek št. 17, Bizeljsko,
osebno izkaznico št. 25889. p-43031

Krt Marjan, C. 15. septembra 3, Nova
Gorica, potni list št. BA 165277, izdala UE
Nova Gorica. g-43148

Kuzma Bojan, Ob zelenici 11, Ljubljana,
potni list št. AA 292957, izdala UE Ljublja-
na. s-43241

Kuzma Mira, Prušnikova 42, Ljubljana,
potni list št. BA 853777, izdala UE Ljublja-
na. s-43240

Leban Peter, Cankarjeva 84, Nova Gori-
ca, potni list št. BA 424441, izdala UE No-
va Gorica. g-43304

Lejko Ivan, Mahovnik 53, Kočevje, potni
list št. AA 668713, izdala UE Kočevje.
s-43091

Lepoša Damjan, Koritno 30, Bled, potni
list št. BA 691511, izdala UE Radovljica.
g-43395

Ljevaja Čedomir, Prisojna ul. 15, Mari-
bor, potni list št. BA 873767, izdala UE
Maribor. p-43073

Ljubas Slobodanka, Brilejeva 21, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 147842.
s-43415

Ljucović Tomo, Kokrški breg 1 A, Kranj,
potni list št. BA 677756. s-43221

Lukač Fredi, Vanganel 1c, Koper, potni
list št. AA 201772, izdala UE Koper.
g-43349

Mahmutović Jasmina, Vogelna ulica 8,
Ljubljana, potni list št. BA 797451, izdala
UE Ljubljana. s-43206

Marsetič Katja, Zazid 31, Črni Kal, oseb-
no izkaznico št. 151549. g-43300

Masar Djokaj, Tomšičeva 51, Slovenj
Gradec, potni list št. AA 801583, izdala UE
Slovenj Gradec. g-43302

Matulič Franjo, Zaloška cesta 232, Ljub-
ljana, potni list št. AA 761916. s-43400

Medved Mojca, Jablanica 14/a, Boštanj,
potni list št. BA 425009, izdala UE Sevnica.
p-43085

Mervič Vanja, Cesta 15. septembra 14,
Nova Gorica, potni list št. BA 149784, izda-
la UE Nova Gorica. p-43016

Metličar Cecilija, Jazbina 10, Šmarje pri
Jelšah, potni list št. BA 407746, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. s-43033

Mihailović Vasilija, Dunajska 101, Ljub-
ljana, osebno izkaznico št. 20311. s-43387

Mihelič Anica, Hosta 13, Sodražica, pot-
ni list št. BA 384486, izdala UE Ribnica.
p-43249

Mihelič Jana, Hosta 13, Sodražica, pot-
ni list št. BA 549509, izdala UE Ribnica.
s-43248

Miholič Frančiša, Škrilje 57, Ig, potni list
št. AA 718110, izdala UE Ljubljana.
s-43066

Mijatović Ivo, Starod 2, Podgrad, oseb-
no izkaznico za tujce, št. AH 4159.
p-43106

Mikluž Sergij, Trubarjeva 18, Nova Gori-
ca, osebno izkaznico, št. 118950. g-43220

Milek Marija, Kidričeva 15, Kranj, oseb-
no izkaznico št. 163761. g-43142

Milovac Drago, Delavska 18, Celje,
osebno izkaznico št. 118209. p-43002

Muhič Angela, Nova vas 88, Ptuj, potni
list št. BA 346203, izdala UE Ptuj.
p-43086

Muhič Franc, Nova vas 88, Ptuj, potni
list št. AA 20879, izdala UE Ptuj. p-43087

Najžar Sandra, Lendavska 19 A, Murska
Sobota, potni list št. AA 795421. p-43122

Novak Anita, Nova pot 66, Notranje Go-
rice, potni list št. AA 934069, izdala UE
Ljubljana. s-43084

Novak Robert, Prvomajska ul. 4, Nova
Gorica, potni list št. BA 623620, izdala UE
Nova Gorica. g-43144

Osredkar Matej, Ljubljanska c. 22, Vrh-
nika, potni list št. BA 605138, izdala UE
Vrhnika. s-43005

Oštir Mojca, Ulica Mire Pregljeve 4, Liti-
ja, potni list št. BA 717137. s-43150

Paljko Urška, Pod Ostrim vrhom 11, Tr-
bovlje, potni list št. AA 741987. s-43254

Palčnik Magdalena, Hotunje 53, Ponik-
va, osebno izkaznico št. 114705. p-43024

Pance Ida Milena, Moškričeva 26, Ljub-
ljana, osebno izkaznico št. 167619.
s-43345

Pavc Anita, Srednja vas 6 a, Kamnik,
potni list št. BA 3381. g-43215

Pavlič Zora, Lokavec 6, Zgornja Velka,
osebno izkaznico št. 142745. p-43074

Peric Milovana, Bilje 136, Renče, ma-
loobmejno prepustnico št. AI 134283, iz-
dala UE Nova Gorica. g-43149

Peterca Jože, Jakčeva 13, Novo mesto,
preklic osebne izkaznice, objavljene v Ur. l.
RS, št. 24/99, g-24179. g-43015

Peterlin Andrej, Kačeva ulica 7, Celje,
osebno izkaznico, št. 65446. p-43111

Pikelj Stanislava, Na bregu št. 8, Zagor-
je ob Savi, potni list št. BA 187912, izdala
UE Zagorje ob Savi. p-43061

Plešnik Matjaž, Zgornje Pirniče 71 G,
Medvode, potni list št. BA 732233.
s-43229

Podobnik Gregor, Kamni potok 9, Veli-
ka Loka, osebno izkaznico, št. 17330.
s-43390

Pokorny Milan, Cesta XIV. divizije 5, Ve-
lenje, potni list št. AA 542961, izdala UE
Velenje. p-43108
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Pongrac Pavel, Glavni trg 22, Muta, pot-
ni list št. AA 26613, izdala UE Radlje ob
Dravi. p-43070

Ponjević Edin, Tbilisijska 24, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 135527. s-43313

Possnig Gordana, Šaranovičeva 6/a,
Celje, potni list št. AA 152194, izdala UE
Celje. p-43034

Počinka Abduljaziz, Pod kostanji 24, Ce-
lje, potni list št. BA 629503, izdala UE Ce-
lje. p-43064

Pušnik Avgust, Za Kalvarijo 117, Mari-
bor, osebno izkaznico št. 41754.
p-43100

Raduha Bojan, Pod logom 19, Turnišče,
potni list št. BA 723419, izdala UE Lenda-
va. p-43025

Romšak Martina, Katreževa pot 15, Ljub-
ljana, potni list št. BA 45410, izdala UE
Ljubljana. s-43099

Rozman Boris, Podreča 31, Kranj, potni
list št. BA 546867, izdala UE Kranj.
s-43058

Rošer Tonček, Kardeljev trg 3, Velenje,
osebno izkaznico št. 121121. p-43041

Savić Saša, Trnovska ulica 8, Ljubljana,
potni list št. BA 499177. s-43166

Slavinec Jožef, Mihalovci 45, Ivanjkovci,
potni list št. AA 482004, izdala UE Ormož.
g-43301

Slemenik Dejan, Obrtna cesta 47, Ce-
lje, potni list št. BA 683805, izdala UE Ce-
lje. p-43067

Somi Sebastian, Lendavske Gorice
95/c, Lendava, potni list št. BA 559444,
izdala UE Lendava. p-43094

Spjevak Cecilija, Kajuhova ulica 10, Ma-
ribor, potni list št. BA 209457. p-43120

Šalehar Erika, Za gradom 9, Idrija, potni
list št. AA 125908. p-43124

Šali Edvard, Pod vinogradi 52, Maribor,
potni list št. AA 228016. p-43050

Šali Miha, Pod vinogradi 52, Maribor,
potni list št. BA 673196. p-43052

Šali Vlasta, Pod vinogradi 52, Maribor,
potni list št. AA 228021. p-43051

Šarec Janez, Kajuhova ul. 1, Radovljica,
potni list št. AA 422239, izdala UE Radov-
ljica. g-43141

Šeketa Ljubica, Markovičeva 15, Mari-
bor, potni list št. BA 117750, izdala UE
Maribor. p-43090

Škarabot Tatjana, Ul Klementa Juga 5,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico št.
AI 66301, izdala UE Nova Gorica. g-43146

Šket Mateja, Sv. Ema 34, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico št. 137190.
p-43098

Škoda Vladimir, Kardeljev trg 2, Velenje,
potni list št. BA 823757. p-43119

Šokčević Mirko, Ul. bratov Praprotnik
21, Naklo, potni list št. BA 820806, izdala
UE Kranj. s-43320

Šuligoj Emilija, Avče 95, Kanal, preklic
potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
82/98, g-82283. g-43305

Šuligoj Gabrijela, Kosovelova 5, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 70487. p-43126

Šuštar Maruša Marija, Loke 15, Laze,
osebno izkaznico, št. 23156. s-43332

Šuštar Milena, Loke 15, Laze, osebno
izkaznico, št. 183324. s-43333

Tassi Simonca, Štorje 57, Sežana, potni
list št. BA 739732, izdala UE Sežana.
p-43036

Teržan Bojan, Zagrad 128, Celje, potni
list št. BA 596439, izdala UE Celje.
p-43030

Terdič Gregor, Spodnje Pirniče 25,
Medvode, osebno izkaznico št. 198592.
s-43165

Tkalec Janja, Kocljevo naselje 3, Beltin-
ci, osebno izkaznico, št. 23685. p-43020

Tonaj Aleš, Cesta v Rošpoh 99, Kamni-
ca, potni list št. BA 695227, izdala UE Mari-
bor. p-43084

Udovič Asja, Borova ulica 9, Hrpelje, pot-
ni list št. BA 568732, izdala UE Sežana.
p-43027

Udovič Vladimir, Borova ulica 9, Hrpelje,
potni list št. AA 87730, izdala UE Sežana.
p-43028

Udovč Henrik, Vrhovci, Cesta XII/9,
Ljubljana, potni list št. AA 319300. s-43406

Uhl Andrej, Ragovska ulica 1 a, Novo
mesto, potni list št. BA 304407. g-43214

Urbič Nina, Jamska ulica 25, Mirna, pot-
ni list št. BA 676963. g-43219

Valher Alenka, Ul. Gorenjskega odreda
8, Kranj, potni list št. BA 174035, izdala UE
Kranj. p-43089

Varga Andrija, Strmeckijeva 22, Ljublja-
na, potni list št. BA 499154, izdala UE Ljub-
ljana. s-43420

Varga Sandi, Strmeckijeva 22, Ljublja-
na, potni list št. BA 858486, izdala UE Ljub-
ljana. s-43418

Varga Tibor, Strmeckijeva 22, Ljubljana,
potni list št. AA 461879, izdala UE Ljublja-
na. s-43417

Velić Afrim, Poljanska cesta 66 A, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 167915.
s-43385

Vetrih Kristina, Cesta Prekomorskih bri-
gad 62a, Šempeter, maloobmejno prepust-
nico št. AI 106245, izdala UE Nova Gorica.
g-43394

Vidic Anton, Lepodvorska 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 113913. s-43256

Vrančič Zoran, Tominškova ulica 76, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 29883. s-43156

Vrhovnik Martina, Baragova 14, Mengeš,
potni list št. BA 653453, izdala UE Domža-
le. s-43239

Vrtačnik Srečko, Srednja vas 6 a, Kam-
nik, potni list št. AA 883985. g-43216

Zalaznik Vladimira, Keršičeva 29a,
Trbovlje, potni list št. AA 198849. g-45062

Zidar Sonja, Ul. Janka Vrabiča 10, Vele-
nje, potni list št. BA 127110, izdala UE
Velenje. p-43077

Zlatarev Vesna, Molniška četa 1, Ljublja-
na, osebno izkaznico št. 188275. s-43416

Zupanc Branka, Ločica 51, Polzela,
osebno izkaznico št. 24446. p-43069

Žagar Anton, Trg revolucije 1, Trbovlje,
potni list št. BA 831890, izdala UE Trbovlje.
s-43138

Žagar Marjana, Ločica ob Savinji 22, Ža-
lec, potni list št. BA 267811. p-43014

Železnik Jožefa, Zajčeva pot 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico št. 122613. s-43087

Žišt Tanja, Zgornja Bistrica 22, Sloven-
ska Bistrica, osebno izkaznico št. 77031.
p-43058

Žnidar Katja, Ul. Tončka Dežmana 2,
Kranj, potni list št. AA 706304, izdala UE
Kranj. s-43242

Žohar Jernej, Cunkovci 6, Gorišnica,
osebno izkaznico št. 64342. g-43207

Žumer Marija, Eipprova 19, Ljubljana,
potni list št. BA 497916, izdala UE Ljublja-
na. s-43067

Druge listine

Adrović Damir, Šegova ulica 8, Novo me-
sto, spričevalo o zaključnem izpitu
Zdravstvene šole Novo mesto, izdano leta
1993. s-43175

Albert Simon, Jakobovo naselje 68, Mur-
ska Sobota, spričevalo 1. letnika Srednje
strojne in tekstilne šole v Murski Soboti,
šolsko leto 1990/91. g-43018

Alessio Irena, XXX. divizije 14, Portorož,
delovno knjižico. g-43187

Ambrož Andrej, Ob studencu 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065319, št. reg. 210103. s-43174

Anžur Milica, Stranska pot II/6, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20096, izdala UE Grosuplje. s-43334

Andrejek Martin, Pot na Fužine 41, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1342937, reg. št. 187904, izdala UE Ljub-
ljana. s-43308

Arnuš Borut, Polje, C. V/9, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za elek-
troenergetiko. s-43379

Artič Damjan, Sončna ul. 4, Rogatec,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 16463, iz-
dala UE Šmarje pri Jelšah. p-43044

Badovinac Maja, Pečinska ulica 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 293159, reg. št. 187126, izdala UE
Ljubljana. s-43064

Bajželj Miroslav, Škofjeloška 72, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
734610, reg. št. 9704, izdala UE Kranj.
s-43097

Banko Gregor, Rečica ob Savinji 17 a,
Rečica ob Savinji, vozniško dovoljenje, št.
9906. p-43007

Bedrač Bojan, Florjanska ulica 87, Sev-
nica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
10868. p-43112

Begić Sandra, Ižanska 400 d, Ljubljana,
spričevalo od 1 - 3 razreda OŠ Oskarja
Kovačiča v Ljubljani. s-43101

Bevk Benjamin, Pot v Bitnje 41, Kranj,
vozniško dovoljenje, št. S 1288304, št. reg.
50273, izdala UE Kranj. g-43299

Bincl Maja, Celestinova 24, Celje, zdrav-
niško spričevalo, št. 140-99. p-43010

Božić Marinko, Ul. Ane Ziherlove 12,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 40/99, s-40090.
s-43342

Božič Igor, Mali Podlog 24, Leskovec
pri Krškem, zaključno spričevalo Srednje
šole v Krškem, izdano leta 1992.
g-43020

Bohar Greta, Tovarniška 18, Logatec,
spričevalo OŠ 8 talcev Logatec. g-43355

Bolhar Sašo, Ćešenik 14, Dob pri Dom-
žalah, delovno knjižico. s-43328

Borovič Milan, Partizanska c. 45, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 731, izdala UE Gornja Radgona.
g-43277

Bostič Irena, Aškerčeva 2, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7330.
p-43110
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Bradač Liljana, Šentlenart 38, Brežice,
maturitetno spričevalo, št. 15/75, izdano
leta 1975. s-43119

Brank Vlasta, Vikrče 36/a, Šmartno, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 414834,
reg. št. 55872, izdala UE Ljubljana.
s-43160

Bratina Zdravko, Stomaž 2, Dobravlje,
spričevalo 1., 2., 3. letnika in diplomo Sred-
nje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani.
s-43269

Bratož Andrej, Dane pri Sežani 27g, Se-
žana, zavarovalno polico št. AO-0660440,
izdala Zavarovalnica Adriatic. g-43381

Bračanov Igor, Gregorčičeva 50, Izola,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper, izda-
no leta 1998. g-43289

Bregar Janja, Jagnjenica 11, Radeče,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Celje,
Splošna in strokovna gimnazija Lava, izdano
leta 1988. g-43354

Brglez Blaž, Legen 47 a, Šmartno pri
Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12470. g-43182

Brunec Boris, Trate 16, Dokležovje, Bel-
tinci, vozniško dovoljenje, ŠT. 23222.
g-43016

Brus Janez, Japljeva ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
926521, št. reg. 81216. s-43281

Bursač Drago, Chengdujska cesta 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 264371, št. reg. 31765. s-43419

Cankar Erika, Smrečje 34, Vrhnika, spri-
čevalo o končani OŠ Ivana Cankarja, izda-
no leta 1983, na ime Skvarča Erika.
s-43218

Cencelj Aleš, Erjavčeva 10, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 29400, iz-
dala UE Domžale. s-43222

Cerar Romana, Marokova 3, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
503786, reg. št. 4150, izdala UE Domža-
le. s-43075

Cerar Tjaša, Marokova 3, Moravče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1329340,
reg. št. 28007, izdala UE Domžale.
s-43074

Cigoj Marjan, Ul. Vena Pilona 14, Aj-
dovščina, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbene tehniške šole v Ljubljani, izdano
14. 6. 1972. g-43287

Cimerman Maja, Dolenja stara vas 42,
Šentjernej, študentsko izkaznico, št.
20970036. s-43147

Cvijić Dušomir, Prečna 3, Bohinjska Bi-
strica, delovno knjižico. g-43280

Čeko Branimir, Pot na Rakovo Jelšo
27, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Sred-
nje trgovske šole, izdano leta 1998.
s-43423

Černela Anton, Strehovci 6/a, Dobrov-
nik, vozniško dovoljenje, kat. F, št. 6482.
p-43115

Džinić Melita, Na Zelenici 3c, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tr-
govske šole, izdano na ime Krajnc Melita.
s-43046

Debeljak Gabrijela, Stara Loka 131,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9633. g-43110

Debevec Stanislava, Na Zelenici 3 c,
Vrhnika, spričevalo 4. letnika Ekonomske
srednje šole, izdano leta 1975, na ime To-
dorovič Stanislava. s-43053

Demiri Halil, Morova 6/A, Izola, delovno
knjižico. p-43072

Derenda Branimir, Gornji Lenart 17, Bre-
žice, zaključno spričevalo Šolskega centra
kovinarske stroke Novo mesto, št. 37/76,
izdano 27. 9. 1976. g-43282

Dimnik Milenka, Sorška ulica 2, Kranj,
diplomo Srednje šole za trgovinsko dejav-
nost, izdana leta 1990. s-43012

Dobnikar Luka, Cankarjevo nabrežje 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 0446372, št. reg. 109400. s-43318

Dolenc Jurij, Stirpnik 6, Selca, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 5638.
g-43019

Dovjak Tatjana, Mali vrh 28, Globoko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13030,
izdala UE Brežice. p-43015

Dular Bogdan, Kostanjek 20, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16732.
p-43039

Đukič Branivoje, Leskovec 26, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
41758. p-43127

Erker Tit Andrej, Rimska cesta 27, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1265818, reg. št. 215691, izdala UE Ljub-
ljana. s-43315

Fajdiga Damjan, Pot na Fužine 41, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1049354, reg. št. 207761, izdala UE Ljub-
ljana. s-43224

Ferenc Nataša, Grajska pot 1, Logatec,
spričevalo o končani OŠ Ivana Cankarja na
Vrhniki, izdano na ime Kavčič Nataša.
s-43348

Ferjan Vili, Srednjevaška ulica 21, Škof-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 812276, št. reg. 113503. s-43253

Ficko Vlado, Spodnja Ščavnica 98, Gor-
nja Radgona, zavarovalno polico, št.
0705491, izdala Zavarovalnica Adriatic.
g-43186

Fideršek Marija, Podlehnik 60, Podleh-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
40977, izdala UE Ptuj. g-43023

Follens Monique Anne, C. revolucije 9,
Jesenice, spričevalo 3. letnika SŠGT Bled,
vip strežba, smer tehnik strežbe, izdano v
šolskem letu 1988/89. g-43356

Fuis Gregor, Frankovo naselje 166,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 25948, izdala UE Škofja Loka. s-43196

Gaberšček Bogdan, Volarje 3, Tolmin,
vozniško dovoljenje, izdala UE Tolmin.
g-43288

Giurgeuich Robert, Rozmanova 47, Pi-
ran, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8003, izdala UE Piran. g-43120

Gnilšek Marija, Langusova 4, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 3680, izdala
UE Ptuj. g-43116

Godec Katja, Podrečje 99, Domžale, di-
jaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
s-43237

Gomboc Jelka, Pod gabri 23, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 32795.
p-43066

Gorenc Božica, Stantetova 24, Celje,
spričevalo. p-43055

Gorjup Darko, Podgorje 65a, Podgorje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 13492,
izdala UE Slovenj Gradec. g-43113

Gostiša Zlatica, Verd 23, Vrhnika, za-
ključno spričevalo Administrativne dvoletne

šole v Ljubljani, izdano leta 1971, na ime
Kovačič Zlatica. s-43007

Grželj Stopar Dragica, Lokev 50, Lokev,
zavarovalno polico, št. AO 0603110, izdala
Adriatic. g-43194

Gradišek Majda, Zikova ulica 4, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18136,
izdala UE Kamnik. s-43306

Gradišek Majda, Zikova ulica 4, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 666862, izdala Za-
varovalnica Tilia. s-43307

Grašič Mojca, Valjavčeva 7, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 805081,
št. reg. 32755. g-43185

Gregorič Tine, Podreča 92, Mavčiče,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-1116/48-82, izdano 11. 6.
1982. g-43278

Gril Sabina, Planina 21, Kranj, spričeva-
la 1., 2. in 4. letnika Srednje mlekarske in
kmetijske šole Kranj, izdana v šolskih letih
1992/93, 1993/94 in 1995/96. p-43001

Grilj Anton, Palmejeva ulica 10, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-43140

Grivec Tomaž, Brodarjev trg 7, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje gostinske šole.
s-43201

Gutnik Pavla, Kačurjeva cesta 4, Vrhni-
ka, spričevalo OŠ Tabor, izdano leta 1964
na ime Čerin Pavla. s-43098

Guzej Milan, Rozmanova 31, Piran, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-577/a-89. g-43382

Hajdinjak Tatjana, C. dr. Tineta Zajca 15,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. b.
g-43029

Heine Rudolf, Brodarjev trg 15, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ - večerna šola
na Miklošičevi v Ljubljani. s-43010

Hirkić Meri, Vožarski pot 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI39793,
reg. št. 12040, izdala UE Piran. s-43135

Hliš Janez, Drstelja 43, Destrnik, voz-
niško dovoljenje, kat. FGH, št. 1202, izdala
UE Ptuj. g-43195

Hosner Sonja, Mašera Spašičeva ulica
13, Ljubljana, delovno knjižico. s-43143

Hovnik Sonja, Sele 42, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14164,
izdala UE Slovenj Gradec. g-43380

Hrastnik Boštjan, Pohorska ulica 4, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. 38074.
p-43062

Hreščak Jože, Kolodvorska 17, Pivka,
spričevalo o zaključnem izpitu Elektrogos-
podarskega šolskega centra Branko Brelih,
Vajenske šole avtomehanične stroke, izda-
no 5. 6. 1964. g-43361

Hribar Alojzija, Zg. Stranje 32, Stahovi-
ca, zavarovalno polico št. 0600252, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-43049

Hribar Urška, Gradnikova cesta 119, Ra-
dovljica, spričevalo 1. letnika Srednje Eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
s-43161

Hvala Damjana, Gortanova ulica 22, Idri-
ja, spričevalo 1. in 2. letnika Agencija Tol-
minska, izdana leta 1993 in 1994. s-43162

Ibričić Nasim, Artiša vas 1, Ivančna Gori-
ca, osebno delovno dovoljenje, št.
0424487691, izdano 5. 5. 1999. s-43047

Ilič Dejan, Brilejeva 1, Ljubljana, spriče-
valo 1. do 5. razreda OŠ Šentvid, izdana v
letih 1994 do 1998. s-43359
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Ingolič Špela, Smoletova 10, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Šiška, izda-
no leta 1998. s-43347

Istenič Igor, Podpeška cesta 99, Brezo-
vica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
611497, reg. št. 167515, izdala UE Ljub-
ljana. s-43088

Jagodic Klemen, Podgora pri Dolskem
18, Dol pri Ljubljani, delovno knjižico.
s-43013

Jagodnik Jožef, Tomšičeva ulica 14c,
Maribor, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna, št. 02/13-4985/95.
s-43081

Jaklič Irena, Telčice 4, Škocjan, delov-
no knjižico, reg. št. 13716. p-43117

Jejčič Tibor, Kreplje 18, Dutovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 9153,
izdala UE Sežana. g-43109

Jeklin Bernarda-Marija, Gotska ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 931731, reg. št. 89892, izdala UE
Ljubljana. s-43055

Jeraj Marjetka, Kotnikova cesta 10, Vrh-
nika, spričevalo 2. letnika Gimnazije Beži-
grad, izdano leta 1972, na ime Pirnat Mar-
jetka. s-43052

Jerenec Andrej, Kavče 43/b, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 22655,
izdala UE Velenje. p-43075

Jurjevčič Andreja, Verd 196, Vrhnika,
spričevalo OŠ Ivana Cankarja na Vrhniki,
izdano na ime Turk Andreja. s-43085

Jusić Juso, Ključ, BIH, spričevalo Grad-
bene poklicne šole Maribor, poklic tesar,
izdano 27. 9. 1982. s-43368

Kancič Senad, Polje 7, Zagorje ob Savi,
vozniško dovoljenje št. 5816755, izdala UE
Zagorje ob Savi. p-43107

Karahodžič Bajro, Cesta v Zgornji log
24, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje,
št. 0424485722, izdano 24. 3. 1999.
s-43063

Karner Zoran, Dobojska 12, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 22971. p-43081

Kavre Albin, Zgornja Bistrica 82, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 5680. g-43374

Kavčič Peter, Šempas 45, Šempas, voz-
niško dovoljenje, kat. GH. g-43293

Kemperl Manca, Zgornje Stranje 46 B,
Kamnik, indeks Biotehniške fakultete v Ljub-
ljani. s-43330

Kernc Irena, Gorenji Globodol 11, Mirna
peč, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30478, izdala Občina Novo mesto.
g-43104

Kožel Ignac, Škofja vas 22, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
1313, izdala UE Celje. p-43059

Koželj Igor, Topniška ulica 70, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193322, št. reg. 216647. s-43122

Kobal Ivan, Ponikve 6, Slap ob Idrijci,
vozniško dovoljenje št. S 660137, izdala
UE Tolmin. g-43103

Koci Nadja, Tržaška 39, Ljubljana, diplo-
mo Srednje družboslovne šole, izdana leta
1990. s-43339

Kokot Franc, Osluševci 1a, Podgorci,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
1162, izdala UE Ormož. g-43115

Kolenc Bernarda, Krka 2, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11854,
izdala Občina Novo mesto. g-43105

Kolenc Jan, Ulica solidarnosti 2, Litija,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledina, iz-
dano leta 1998. s-43413

Kolenc Klemena, Trnovo 87, Trnovo pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-43198

Končar Iztok, Loška ulica 8, Litija, spri-
čevalo 4. letnika Srednje gostinsko turi-
stične šole v Ljubljani. s-43051

Kordež Ludvik, Ob Suhi 4a, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 1237, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. g-43367

Korošec Katarina, Mostje 65, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 14548,
izdala UE Lendava. p-43033

Korpar Nikolaj, Zagajski vrh 31, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12620, izdala UE Gornja Radgona.
g-43371

Kos Gregor, Gabrk 5, Škofja Loka, po-
trdilo o opravljenem izpitu Varnost pri delu.
p-43021

Kovše Ana, Gradnikove brigade 15, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje. g-43117

Kržič Miroslav, Dražica 3, Borovnica,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje lesarske
šole v Ljubljani, izdana leta 1988 in 1989.
s-43331

Krajnc Gregor, Bočna 58, Mozirje, voz-
niško dovoljenje, kat. BH, št. 8376.
p-43114

Krautberger Bojana, Farčnikova 8, Za-
gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
243216. p-43118

Kravos Urška, Gregorčičeva 12, Vipa-
va, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1067540. g-43292

Kremžar Anica, Kraigherjeva 13, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21640.
p-43038

Kreševič Ines, Račice 8 a, Podgrad,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001083832, izdala UE Ilirska Bistrica.
g-43210

Krivorotov Roman, Obrtniška ulica 2,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18257, izdala UE Kamnik. s-43341

Krošelj Mira, Pesje 19, Krško, spriče-
valo 7. razreda OŠ Krško, izdano leta
1991. g-43291

Krumpak Iztok, Pod vinogradi 11, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
6000, izdala UE Izola. g-43106

Krupić Nuhdija, Bavdkova ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. S 144893, reg. št. 123122, izdala UE
Ljubljana. s-43032

Kuburič Marjeta, Na jasi 41, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 3864.
g-43024

Kukovec Janez, Scopolijeva ulica 18
D, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1213254, št. reg. 221435.
s-43266

Kuzem Maja, Mestne njive 12, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
35796, izdala Občina Novo mesto.
s-43094

Kuzem Maja, Mestne njive 12, Novo
mesto, študentsko izkaznico št.
19324309, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. s-43095

Lapanja Marko, Straža 4, Cerkno, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. reg. 9748.
p-43011

Leban Andrej, C. T. Tomšiča 91, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
528513, izdala UE Jesenice. s-43060

Lesnik Matjaž, Ravne 165, Šoštanj, za-
varovalno polico št AO 1051534. p-43079

Levstek Dragica, Škrjančevo 12, Ra-
domlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1123555, reg. št. 31473, izdala UE
Domžale. s-43062

Lipovšek Branko, Ul. Miloša Zidanška
9a, Šentjur, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gradbene šole, št. 519-1975/76,
izdano 16. 6. 1977. g-43360

Lisjak Karmen, Bizoviška cesta 41, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednješolskega
centra Ptuj, Ekonomska šola. s-43303

Lugarič Renata, Vrhole 93, Zgornja Lož-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12504. g-43017

Lukšič Branko, Ul. Sallaumines 5 B, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16106, izdala UE Trbovlje. g-43188

Lupinšek Jože, Jelovice 29, Majšperk,
delovno knjižico. g-43132

Majnik Maja, Potokarjeva ulica 63, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
010213. s-43325

Malavašič Suzana, Gabrje 54, Dobrova,
delovno knjižico. s-43227

Marolt Gabrijela, Mala Ligojna 20, Vrhni-
ka, spričevala OŠ Ivan Cankar Vrhnika, iz-
dana v letih 1958 do 1967, na ime Kenk
Gabrijela. s-43412

Martinek Janez, Kuratova ulica 42, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 271829,
št. reg. 40712, izdala UE Kranj. s-43044

Martinič Petra, Slavka Gruma 42, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
37188, izdala UE Novo mesto. g-43362

Marčan Rok, Slovenska cesta 51B, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
892274, reg. št. 152157, izdala UE Ljub-
ljana. s-43344

Mastnak Petra, Celovška cesta 124,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gostinske šole v Ljubljani, izdana leta 1988
in 1989. s-43391

Matos Matjaž, Vodnikovo naselje 22,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna, št. 01/05-878/1-1977, izda-
no 25. 7. 1977 v Piranu, Luška kapitanija
Koper. s-43068

Mauhar Franc, Padeški vrh 7, Zreče,
vozniško dovoljenje. p-43056

Mauhar Franc, Podeški vrh 7, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6443.
p-43097

Meglič Branko, Čadovlje pri Tržiču 1,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3250, izdala UE Tržič. g-43283

Merzel Simonka, Tomšičeva 35, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje št. 57064.
g-43118

Mihajlović Radisav, Šorlijeva 10, Kranj,
dovoljenje za stalno prebivanje v Republi-
ki Sloveniji št. DS 9222, ki ga je izdalo
MNZ RS v potnem listu CE 750928.
s-43134

Mihelčič Darinka, Proseniško 28, Šent-
jur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10320, izdala UE Šentjur pri Celju.
p-43065
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Mikluž Sergij, Trubarjeva 18, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje. g-43183

Mikuž Miha, Selo 53, Zagorje ob Savi,
delovno knjižico, št. A 0417692/99. s-43072

Milinčič Milivoje, Tomažičeva 16, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDFGH, št.
1333, izdala UE Izola. g-43121

Milovanovič Anton, Tabor 27a, Cerkni-
ca, vozniško dovoljenje. g-43027

Miš Erna, Žaucerjeva 20, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1286039,
reg. št. 80504, izdala UE Ljubljana.
s-43154

Mišigoj Janez, Mateottijeva 17, Piran,
vpisni list za čoln št. 01/03-487/1975, iz-
dan 23. 5. 1975, reg. označba PI-771.
g-43294

Mlakar Boštjan, Rdeči breg 29, Lovrenc
na Pohorju, indeks Medicinske fakultete,
št. 41009479. g-43022

Moškon Eva, Kovorska cesta 45, Tržič,
celoletno vozovnico na relaciji Tržič - Ra-
dovljica, izdal Integral. g-43189

Munibari-Ivanc Bernarda, Štrekljeva uli-
ca 7, Ljubljana, indeks Filozofske fakultete,
izdan leta 1969 na ime Okršlar Bernarda.
s-43244

Murn Branislav, Vrhovci, C. XXVI/10,
Ljubljana, overjeno kopijo licence št.
2516/2368-RKN 38/1997, izdana 11. 11.
1997, za vozilo Mercedes-Benz LK 1519,
reg. št. LJ Z9-85Z. s-43411

Nardin Bojan, Ul. Gradnikove brigade
41, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 15806, izdala UE Nova Gorica.
s-43190

Nedeljko Suzana, Kunova 14, Spodnji
Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13967, izdala UE Gornja Radgona.
g-43273

Nemec Miha, Pšata 46, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1348149, št. reg. 33775, izdala UE Dom-
žale. s-43225

Nikolić Mirjana, Cesta v Pečale 54, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje uprav-
no-administrativne šole, izdano leta 1998.
s-43086

Nose Klemen, Dvor 43, Dvor, spričeva-
lo 3. letnika Šolskega centra v Novem me-
stu Strokovna zdravstvena in poklicna teh-
niška kemijska šola, izdano leta 1998.
s-43177

Obran Jože, Mezgovci 30b, Dornava,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 26627,
izdanla UE Ptuj. g-43376

Ogrin Jure, Strniševa cesta 41, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1234059, št. reg. 223348. s-43383

Ogrin Miklič Miha, Ulica pohorskega ba-
taljona 87, Ljubljana, 5 delnic M-banke, št.
00439681. s-43171

Ogrinc Breda, Čača vas 35, Podplat,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15920,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-43042

Omerzo Olga, Dolenja Brezovica 8, Ljub-
ljana, spričevalo o končani poslovodski šo-
li, izdala GZS. s-43151

Pahovnik Marija, Luče 91, Luče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 22, izdala
UE Velenje. p-43083

Pajtler Jožica, Ljubljanska 54, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 14059. p-43063

Panjan Helena, Zelena pot 15, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

411324, reg. št. 115694, izdala UE Ljub-
ljana. s-43389

Papič Franci, Srednja vas 96, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1288264, reg. št. 45037. g-43030

Pavc Vrtačnik Anita, Srednja vas 6 A,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13657, izdala UE Kamnik. g-43184

Peklaj Anka, Gabrje 81, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Srednje trgovske šole, iz-
dano leta 1999. s-43284

Peras Zdenko, Beblerjeva 5, Koper, za-
varovalno polico in kupone, št. 640364,
izdala Zavarovalnica Tilia. g-43128

Perc Božica, Prištinska ulica 4, Ljub-
ljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za trgovinsko dejavnost, izdani leta
1983 in 1984 na ime Lusavec Božica.
s-43080

Perme Danijela, Vrh nad Želimljami 33,
Škofljica, delovno knjižico. s-43054

Perpar Josip, Cesta na Bokalce 51, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 336406, št. reg. 2159. s-43414

Petrič Luka, Hmeljska 17, Kostanjevica
na Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17436. p-43005

Petrič Marjan, Krošna pot 8a, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7089,
izdala UE Vrhnika. s-43335

Petrič Marjan, Krožna pot 8a, Vrhnika,
zavarovalno polico št. 633090, izdala Zava-
rovalnica Tilia. s-43336

Petrič Roman, V Kosov laz 22, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 768569, reg. št. 148381, izdala UE Ljub-
ljana. s-43093

Petrovčič Peter, Molkov trg 2, Borovni-
ca, indeks št. 20980475, izdala Pravna fa-
kulteta v Ljubljani leta 1998. s-43035

Pevec Aleksander, Petrovče 64, Petrov-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1079074, izdala UE Žalec. p-43045

Pinter Boštjan, Nemčavci 36/c, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 28738.
g-43279

Pirc Uroš, Reboljeva ul. 2, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 14660,
reg. št. 180404, izdala UE Ljubljana.
s-43157

Pirnat Marijan, Saveljska cesta 80, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 841303, reg. št. 69376, izdala UE Ljub-
ljana. s-43264

Plevnik Franc Ferdinand, Sončan ul. 8,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 5112, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. p-43013

Pliberšek Ljubo, Stranice 127, Stranice,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 9222.
g-43197

Poženel Majda, Pristaiška 5, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 04908, izdala
UE Koper. g-43268

Podjed Luka, Tunjiška cesta 14a, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19154, izdala UE Kamnik. s-43172

Podržaj Urška, Finčeva 1, Škofljica, štu-
dentsko izkaznico, št. 18950082, izdala Fi-
lozofska fakulteta v Ljubljani. s-43322

Podržaj Urška, Finčeva ulica 1, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164890, št. reg. 199508. s-43399

Poglajen Gregor, Tenetiše 5, Litija, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje policij-

ske šole Tacen, izdano 23. 6. 1993.
s-43230

Polajžar Janez, Nadole 6, Žetale, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 24932,
izdala UE Ptuj. g-43375

Poposki Aco, Struga, Makedonija, oseb-
no delovno dovoljenje, št. 0424485413 z
dne 18. 3. 1999. s-43408

Potočnik Tomaž, Sp. trg 5, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21931,
izdala UE Škofja Loka. s-43089

Povšič Srečko, Spodnje Vodale 30, Tr-
žišče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
11436. p-43068

Prelec Antonija, Barka 6, Vremski britof,
zavarovalno polico št. AO 691217, izdala
Zavarovalnica Adriatic, ZK 588753.
g-43131

Prijatelj Bojan, Jakčeva ulica 19, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano leta 1995.
s-43233

Primožič Milan, Bezina 63/a, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2753. p-43012

Pucihar Marko, Orle 21 a, Škofljica, izja-
vo o ustreznosti vozila, št. A 0050875, št.
šasije ZY20000A4R3010437. s-43398

Pušnik Miran, Mucherjeva ulica 2, Ljub-
ljana, kupone k zavarovalni polici št.
653632, izdala Zavarovalnica Tilia.
s-43079

Pućurica Mirela, Cesta 24. junija 8, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole teh-
ničnih strok in osebnih storitev, izdano leta
1998. s-43270

Rajšek Gregor, Aškerčeva ulica 33,
Domžale, delovno knjižico. s-43192

Račič Rozalija, Dvorce 10, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 6565, izdala
UE Brežice. p-43017

Rener Milan, Tomšičeva ulica 4, Seža-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
4700, izdala UE Sežana. s-43421

Rodošek Viktor, Podvozna pot 12, Ljub-
ljana, potrdilo o opravljenem strokovnem iz-
pitu, izdal Republiški komite za vzgojo in
izobraževanje ter telesno kulturo leta 1984.
s-43036

Rodošek Viktor, Podvozna pot 12, Ljub-
ljana, potrdilo o pridobitvi pedagoško-an-
dragoške izobrazbe, izdano leta 1985, iz-
dala Srednja pedagoška šola v Ljubljani.
s-43038

Rojko Milan, Korovci 12/a, Cankova,
vozniško dovoljenje, št. 02802. g-43373

Rome Dragica, Pod Trško goro 14, No-
vo mesto, vozno karto, št. 1445 s sto pro-
centnim popustom, izdal LPP Ljubljana.
s-43011

Rot Igor, Jakčeva ulica 40, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
889447, reg. št. 161217, izdala UE Ljub-
ljana. s-43125

Rozman Katarina, Kersnikova 1, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
27626, izdala UE Velenje. p-43080

Rošer Tonček, Kardeljev trg 3, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
28450, izdala UE Velenje. p-43026

Rumin Tomislav, Šolska 9, Lucija, delov-
no knjižico. g-43130

Rupnik Marija, Črni vrh 96, Črni vrh, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 430655,
reg. št. 7368, izdala UE Idrija. p-43095
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Rušt Primož, V. Vodopivec 67, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. g-43364

Samotorčan Franc, Gabrje 15, Dobro-
va, zaključno spričevalo o končani OŠ Ivana
Cankarja. s-43232

Savšek Ciril, Velika goba 4, Dole pri Liti-
ji, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1061188, izdala UE Litija. s-43272

Sedej Simon, Gradnikove brigade 33,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-43111

Sedminek Milan, Na zelenici 19, Pre-
bold, vozniško dovoljenje, kat. ABCDFGH,
št. S 1294184, izdala UE Žalec. p-43116

Senčar Matjaž, Borštnarjeva pot 6, Bre-
zovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1212916, reg. št. 141698, izdala UE Ljub-
ljana. s-43092

Sermek Marija, Paka pri Velenju 40i, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16408, izdala UE Velenje. p-43082

Simončič Aleš, Ižanska cesta 94 A, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 264189, št. reg. 128486. s-43346

Skočir Mojmir, Mučeniška 11, Kobarid,
spričevalo Srednje ekonomske šole Nova
Gorica, izdano v šolskem letu 1991/92.
g-43127

Slabe Viktorija, Smrečje 58, Vrhnika,
spričevalo OŠ Maksa Bračiča - Cirkulane,
izdano na ime Majcenović Viktorija.
s-43073

Slatinjek Stanislav, Tomšičeva 32, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16504. g-43312

Slavinec Jaka, Mačkovci 58, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 1146983,
št. reg. 31689, izdala UE Domžale.
s-43034

Slavinec Jože, Mihalovci 45, Ivanjkovci,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
2515, izdala UE Ormož. g-32114

Slejko Urška, Kidričeva ul. 17, Ajdovšči-
na, indeks št. 18981443, izdala Filozofska
fakulteta leta 1998. s-43071

Smolko Mitja, Rožički vrh 47/a, Sveti
Jurij ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11404, izdala UE Gornja Radgo-
na. g-43372

Smolkovič Feliks, Razkrižje 23, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, iz-
dala UE Ljutomer. g-43370

Sraka Maša, Bratovševa ploščad 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1096692, št. reg. 213599. s-43247

Starc Steva, Ocizla 20, Kozina, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 8228, izdala UE
Sežana. g-43369

Stele Marija, Mekinčeva ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
141905, reg. št. 10410, izdala UE Ljublja-
na. s-43351

Sterle Maksimiljan, Reboljeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 644590, št. reg. 91532. s-43002

Stiplovšek Sanja, Dobovec pri Rogatcu
43, Rogatec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16845, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. p-43046

Susman Alojzij, Skubičeva ul. 8, Notra-
nje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 484893, reg. št. 110835, izdala UE
Ljubljana. s-43319

Sušin Ana, Cankarjeva 19, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25587.
g-43021

Šemrl Marta, Triglavska 5, Idrija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 756423,
reg. št. 7633, izdala UE Idrija. p-43092

Šiler Tadeja, Vrba 7 b, Žirovnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 547308,
izdala UE Jesenice. g-43285

Šivic Petra, Gradnikova ulica 20, Borov-
nica, spričevalo 3. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
s-43267

Škornik Davorin, Cankarjeva 18, Šentjur
pri Celju, vozniško dovoljenje. p-43009

Škrubej Peter, Suhi vrh 13, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14284, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-43025

Šmitran Danijela, Veluščkova 4, Izola,
spričevalo 3. letnika SEDŠ Koper, izdano v
šolskem letu 1996/97. g-43357

Šolinc Jana, Zasavska cesta 14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1212592, reg. št. 205887, izdala UE
Ljubljana. s-43212

Šoštarko Mojca, Jakčeva ulica 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1214323, reg. št. 60428, izdala UE Ljub-
ljana. s-43243

Štebej Anton, Za grabnom 11, Brezovi-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 14289, št. reg. 23568. s-43263

Štok Robert, Krožna 38, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. AB, št. 21223, izdala-
UE Koper. g-43108

Šturm Bojan, Obrtniška 18, Koper, potr-
dilo o opravljenem strokovnem izpitu št.
1074, izdal Republiški komite za vzgojo in
izobraževanje ter telesno kulturo 3. 11.
1983. g-43296

Talaber Ana, Smrekarjeva 37, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Ledina, iz-
dano leta 1998. s-43251

Temelkov Metodi, Alpska 3, Bled, spri-
čevalo, šolsko leto 94/95. g-43191

Tepeš Sonja, Cesta Krimskega odreda
17, Vrhnika, delovno knjižico. s-43083

Teržan Bojan, Zagrad 128, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 33508.
p-43029

Terdič Gregor, Spodnje Pirniče 25,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1042529, reg. št. 209783, izdala UE
Ljubljana. s-43164

Teropšič Stanislava, Hafnarjevo naselje
80, Škofja Loka, zavarovalno polico in ku-
pone, št. 563987. g-43129

Tomič Sonja, Ul. heroja Lacka 13, Ptuj,
maturitetno spričevalo. p-43054

Tramte Peter, Pečinska ulica 51, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje gostinske šole.
s-43200

Trunkelj Irena, Podlisec 2, Dobrnič, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 992175,
reg. št. 9360, izdala UE Trebnje. s-43329

Trček Iztok, Hrastovlje 11, Črni Kal, spri-
čevalo o zaključnem izpitu, št. 18/80 Teh-
niško pomorsko strojne in elektro šole Pi-
ran. g-43026

Tumorat Ksenia, Kolodvorska 9, Ribni-
ca, delnice M banke, št. 006-10500.
g-43286

Turk Andrej, Celovška cesta 134, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1051711, reg. št. 202976, izdala UE Ljub-
ljana. s-43133

Udovč Henrik, Vrhovci Cesta XII 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
516634, št. reg. 114291. s-43407

Unuk Aleksandra, Volkmerjeva 23, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu, šolsko leto
1995/96. g-43181

Uranič Matej, Ulica bratov Babnik 22,
Ljubljana, zaključno spričevalo Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 1991. s-43158

Urankar Andrej, Ropretova cesta 1, Men-
geš, spričevalo 4. letnika Trgovske akade-
mije, izdano leta 1998. s-43202

Valjavec Tomaž, Bistrica 15, Tržič, voz-
niško dovoljenje. g-43366

Vehar Radislav, Mladinska ul. 6, Spod-
nja Idrija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 757767, reg. št. 2458, izdala UE
Idrija. p-43040

Velikonja Viktor, Kidričeva cesta 57,
Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje šole v
Domžalah, izdano leta 1981. s-43337

Velić Afrim, Poljanska cesta 66 A, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1163705, št. reg. 219141. s-43384

Vene Uroš, Grudnova ul. 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
217107, reg. št. 185521, izdala UE Ljub-
ljana. s-43065

Verbič Karmen, Brezovica pri Borovnici
1, Borovnica, spričevalo OŠ Ivana Cankarja
na Vrhniki, izdano na ime Mele Karmen.
s-43076

Voljč Ignac, Notranjska cesta 51, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3465, izdala UE Vrhnika. s-43082

Vranješ Matej, Cankarjeva ulica 34, No-
va Gorica, indeks Filozofske fakultete vLjub-
ljani. s-43211

Vrančič Zoran, Tominškova ulica 76,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1264653, št. reg. 134041. s-43155

Vreča Jožica, Črešnjevci 118, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 4096, izdala UE Gornja Radgona.
g-43102

Vrhovnik Martina, Baragova 14, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1052591, reg. št. 30343, izdala UE Dom-
žale. s-43238

Vujadinović Ljubislav, Zaloška cesta
92/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 296882, reg. št. 165532, izda-
la UE Ljubljana. s-43310

Vukojević Danica, Turjaško naselje 12,
Kočevje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole, izdano leta 1999.
s-43048

Vučko Ljubica, Zaplana 166, Vrhnika,
spričevalo OŠ Ivana Cankarja na Vrhniki.
s-43077

Zadravec Stanislav, Š. Kovača 64, Tur-
nišče, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
12085, izdala UE Lendava. s-43235

Zajc Viktor, Skojevska ulica 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
232635, št. reg. 30270. s-43170

Zalar Uroš, Horjul 134, Horjul, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1076044, reg.
št. 182517, izdala UE Ljubljana. s-43205

Zaletel Martina, Tupaliče 43, Preddvor,
vozovnico, št. 92779. g-43028

Završki Zdravko, Donačka gora 10/a,
Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 7922, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-43006
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Zupan Vanda, Jakopičeva ulica 20, Kam-
nik, indeks Srednje ekonomske šole Boris
Kidrič v Ljubljani. s-43295

Zupančič Aleš, Cesta v Gorice 10 D,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S 1135804, št. reg. 181293.
s-43252

Zupančič Andrej, Gabrsko 42, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9511,
izdala UE Trbovlje. g-43365

Žagar Andrej, Dolenje Karteljevo 22,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH,

št. 36080, izdala UE Novo mesto.
g-43363

Žakelj Antonija, Smrečje 4, Vrhnika, spri-
čevalo 8. razreda OŠ Logatec, izdano na
ime Lukan Antonija. s-43350

Žilavec Igor, Čolnarska cesta 21, Vrhni-
ka, spričevalo o končani OŠ Ivana Cankar-
ja, izdano leta 1968. s-43257

Žilevski Tihomir, Cesta v Zgornji log 78,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolnov, št. 02/13-986/17-95
s-43290

Žoher Goran, Vrunčeva 35, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 41199, izdala
UE Celje. p-43099

Žužman Dominik, Na selah 31, Dol pri
Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 6767, izdala UE Hrastnik. s-43228

Žunič Erik, Žuniči 3, Adlešiči, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. 5998, izdala UE
Črnomelj. p-43019

Župevc Danijel, Lokve 200, Brestanica,
spričevalo o končani OŠ Koprivnica, izdano
leta 1991. p-43008
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Pravkar izšlo

EVROPSKI SPORAZUM
o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni
strani in evropskimi skupnostmi in njihovimi
državami članicami, ki delujejo v okviru
Evropske unije, na drugi strani
Napočil je dan D, ki ga je napovedal pred poldrugim letom ratificirani sporazum. Poznavanje in uporaba evropskega
sporazuma je postala slovenska realnost. Sporazum posega na mnoga področja. V njem so določene obveznosti
njegovih podpisnikov o političnem dialogu, prostem pretoku blaga, kmetijstvu, ribištvu, pretoku delovne sile,
opravljanju storitev, o konkurenci, finančnem sodelovanju itd. Priloge, vključno s XIII. o pravici do nakupa
nepremičnin, natančneje določajo pravila pri uresničevanju te pomembne mednarodne pogodbe.
Evropski sporazum s prilogami IX a, IX b, IX c, X, XI in XIII ter protokol k pridružitvenemu sporazumu in sklepno listino
objavljamo v prvi knjigi nove zbirke založbe Uradni list RS z naslovom EVROPSKA UNIJA. Izdajateljica te knjige je
Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. V knjigi so pri posameznih členih objavljene tudi skupne in
posamezne izjave, ki smo jih povzeli tudi na koncu prvega dela knjige. V drugem delu pa objavljamo vse našteto tudi
v angleškem jeziku.
Uvodna pojasnila so pripravili Tone Dolčič, Miha Pogačnik, Miro Prek, Borut Šinkovec in Primož Vehar. Na
koncu knjige pa je obširno stvarno kazalo, ki bo bralcem gotovo olajšalo prebiranje tega pomembnega dokumenta.
Dragocena informacija za vse, ki morajo delati v skladu s sporazumom, pa je tudi povzetek vseh pomembnejših
rokov, ki jih določa evropski sporazum.

Cena 4200 SIT 10484
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Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q EVROPSKI SPORAZUM število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika Davčna številka naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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