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

Št.
 54-55 Ljubljana, petek 9. 7. 1999 ISSN 1318-9182 Leto IX

Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Razglasi sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 4/99-44 S-328
To sodišče je v stečajnem postopku nad

dolžnikom Pionir Standard Gradbeništvo,
Družba za gradnjo in inženiring, d.d., - v
stečaju, Novo mesto, Kočevarjeva 4 raz-
pisalo drugi narok za preizkus terjatev za
dne 7. 9. 1999 ob 9. uri v sobi 108 tega
sodišča.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 22. junija 1999

St 9/99-12 S-329
To sodišče je s sklepom opr. št. St 9/99

z dne 28. 6. 1999 začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Osterman, trgovina
na debelo in drobno, d.o.o., Kranj, Bri-
tof 120.

Za stečajnega upravitelja je postavljen
Veljko Jan, Mestni trg 38, Škofja Loka.

Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh iz-
vodih in dokazi prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica.

Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolž-
nika.

Narok za preizkus terjatev bo dne 7. 10.
1999 ob 13. uri v sobi 014 tega sodišča.

Sklep o začetku stečajnega postopka se
vpiše v sodni register tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tega sodišča dne
28. 6. 1999.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 28. junija 1999

St 46/95-82 S-330
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Poljopromet oskrbni center, d.o.o.,
Maribor - v stečaju se v skladu s členom
99/II ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa v Uradnem
listu RS.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. junija 1999

St 31/98-40 S-331
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 31/98 sklep z dne 28. 6. 1999:
Stečajni postopek nad dolžnikom: Ža-

rek, Trgovina in storitve, d.o.o., Janka
Vrabiča 10/a, Velenje, se zaključi, ker pre-
moženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka oziro-
ma je neznatne vrednosti.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča.

Upniki se lahko zoper sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris dolžnika: Žarek, Trgovina in storitve,
d.o.o., Janka Vrabiča 10/a, Velenje, iz sod-
nega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 28. junija 1999

St 2/96-63 S-332
To  sodišče  je  v  stečajni  zadevi  pod

opr. št. St 2/96 na seji senata dne 29. 6.
1999 sprejelo naslednji sklep: stečajni po-
stopek nad dolžnikom Tergus Storitve,
trgovina, proizvodnja, d.o.o., - v steča-
ju, Belokranjska cesta 24, Črnomelj se
zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se dolž-
nik Tergus Storitve, trgovina, proizvodnja,
d.o.o., - v stečaju, Belokranjska cesta 24,
Črnomelj izbriše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 29. junija 1999

St 4/98 S-333
Likvidacijski postopek, začet nad likvida-

cijskim dolžnikom Stanovanjska zadruga
Maestral, p.o., Bevkova ul. 12, Ajdovšči-
na, se zaključi.

Pravnomočni sklep o zaključku likvida-
cijskega postopka se vpiše v sodni register
tega sodišča, vl. št. 1-243-00.

Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku likvidacijskega postopka v sodni
register dolžnik preneha in se iz sodnega
registra izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s
tem likvidacijskim postopkom.

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. junija 1999

St 16/98 S-334
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 16/98 sklep z dne 29. 6. 1999:
Razpiše se II. narok za preizkus terjatev

v stečajnem postopku nad dolžnikom Bo-

hor, d.d., Mestinje, Podplat, Mestinje - v
stečaju, ki bo dne 15. septembra 1999 ob
10.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 29. junija 1999

St 28/99 S-335
To sodišče je s sklepom opr. št. St 28/99

z dne 29. 6. 1999 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Slovenijales Kemija, d.o.o.,
Dunajska 22, Ljubljana in ga z istim
sklepom takoj zaključilo.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. junija 1999

St 14/99 S-336
To sodišče na podlagi določil 101. in

102. člena zakona o prisilni poravnavi, ste-
čaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93) ob-
javlja oklic o začetku stečaja:

1. S sklepom tega sodišča, opr. št.
St 14/99, je sodišče dne 1. 7. 1999 za-
čelo stečajni postopek nad podjetjem
HOT, hoteli-turizem, d.d., Jamska c. 28,
Postojna.

2. Stečajni postopek bo vodilo to so-
dišče.

3. V stečajnem postopku se bo za dolž-
nika uporabljala firma: HOT, hoteli-turizem,
d.d., Postojna – v stečaju.

4. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Stane Kaluža, dipl. ekonom., iz Postojne,
Ul. Franca Smrduja 21.

5. Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva,
ko je bil objavljen ta oklic.

6. Narok za preizkus terjatev bo dne
4. 11. 1999 ob 9. uri, v razpravni dvorani
št. 153/I tega sodišča.

7. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do HOT, hoteli –
turizem, d.d., Postojna.

8. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega
sodišča 1. 7. 1999.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 1. 7. 1999

St 2/91 S-337
To sodišče je s sklepom opr. št. St 2/91

z dne 30. 6. 1999 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Gradbenik, p.o., Pod
hribom 55, Ljubljana.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
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Stečajnemu upravitelju se odobri, da
preostala sredstva iz žiro računa stečajnega
dolžnika po zaprtju računa prenese v korist
računa Slovenske razvojne družbe, d.d.,
Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 1999

St 29/99 S-338
To sodišče je s sklepom z dne 28. 6.

1999 pod opr. št. St 29/99 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Gro-
trans, d.o.o., Bevško 4a, Trbovlje.

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

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

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Mojca Breznik, odvetnica iz Ljublja-
ne.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Market Kupola Marjan Jošt, s.p., Trg
revolucije 26, Trbovlje,

– Litijska mesarija, d.d., Slatna 1, Šmart-
no pri Litiji,

– Zmajčkov butik, d.d., Koprska 100,
Ljubljana,

– Coca Cola Beverages Slovenija, d.d.,
Celjska 8, Žalec,

– Požmoht Breda, Dolska c. 6, Hrastnik
– predstavnica delavcev.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 28. 6. 1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 1999

Izvršbe in zavarovanja

Št. I 99/00676 R-411
To sodišče je v izvršilni zadevi opr. št.

I 99/00676 na podlagi 4. točke 2. odst.
84. čl. Zakona o pravdnem postopku v
zvezi s 15. čl. Zakona o izvršbi in zavarova-
nju v zadevi upnika Republika Slovenija, ki
jo zastopa Državno pravobranilstvo Ljublja-
na, Oddelek v Novem mestu zoper dolžni-
ka Karla Černeliča, nazadnje stanujočega
Cankarjeva 9, Novo mesto, sedaj nezna-
nega bivališča, zaradi izterjave 4.686 SIT
spp, zaradi nemožnosti vročitve sodnih pi-
sanj dolžniku postavilo začasnega zastop-
nika  Nikolo Padevskega iz Novega mesta,
Jerebova 18.

Začasni zastopnik bo zastopal interese
dolžnika v izvršilni zadevi vse dotlej, dokler
se ne ugotovi dolžnikovo prebivališče oziro-
ma dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec
ne nastopita pred sodiščem”.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 14. maja 1999

R 47/99 R-350
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

R 47/99 z dne 23. 4. 1999 je bil poslovni
prostor, ki se nahaja v pritličju poslovno

stanovanjske zgradbe v Kobaridu, Stresova
1, stoječe na parc. št. 153/4, 153/3 in
153/9 k. o. Kobarid in ki obsega bivši pro-
dajni prostor v izmeri 39,36 m2, vetrolova v
izmeri 1,90 m2, pisarne v izmeri 5,70 m2,
WC v izmeri 1,39 m2 in skladišče v izmeri
10,80 m2, ter je last dolžnika na podlagi
prodajne pogodbe, sklenjene dne 19. 3.
1999 s prodajalcem Alpkomerc Tolmin, Tr-
govina in gostinstvo, d.d., Postaja 4, zarub-
ljen v korist upnika Nove Kreditne banke
Maribor, d.d., Področje Nova Gorica, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
3,500.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 5. 1999

In 35/99 I-440
Po sklepu o izvršbi tega sodišča opr.

št. In 35/99 z dne 10. 5. 1999 se dovoli
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zem-
ljiško knjigo v korist upnika Jurmes, d.d.,
Šentjur, in sicer stanovanja št. 4, v mansar-
di stanovanjske hiše v Zg. Polskavi, Ingoli-
čevi 8, stoječi na parc. št. 38/1, 2 k. o.
Zg. Polskava, ki sestoji iz kuhinje v izmeri
7,2 m2, sobe v izmeri 18,88 m2, sobe v
izmeri 18,72 m2, sobe v izmeri 6,75 m2,
hodnika v izmeri 7,86 m2, WC v izmeri
1,28 m2, kopalnice v izmeri 2,88 m2, bal-
kona oziroma terase v izmeri 6,51 m2 in
drugih prostorov v izmeri 11,62 m2, skup-
no torej 64,70 m2, katerega lastnik je dolž-
nik Iztok Mohorko na podlagi menjalne po-
godbe z dne 14. 8. 1997. Rubež ima po-
men zaznambe izvršbe.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 28. 5. 1999

IV I 109/98 I-476
Na podlagi sklepa tega sodišča, opr. št.

IV I 109/98 z dne 4. 5. 1999 je bila nepre-
mičnina na naroku dne 1. 6. 1999 zarublje-
na, in sicer stanovanje št. 2, na naslovu
Krekova ul. 8 v Mariboru, ki se nahaja v I.
nadstropju, v izmeri 64,11 m2, ležečega na
parc. št. 902, k. o. Maribor – Grad, last
dolžnika do celote, vse v korist upnika Arse-
novič Aleksandra, stanujoč Prešernova 26,
Maribor, zaradi izterjatve denarne terjatve v
znesku 1,139.514 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 6. 1999

In 99/00124 I-477
Na podlagi sklepa tega sodišča, opr. št.

In 99/00124 z dne 6. 5. 1999, je bila ne-
premičnina na naroku dne 1. 6. 1999 za-
rubljena, in sicer stanovanje št. 149, na
naslovu Ruska 10 v Mariboru, ki se nahaja v
III. nadstropju, v izmeri 51,93 m2, ter klet-
nega prostora, v večstanovanjskem objek-
tu, ki stoji na parcelah št. 393, 394, 395,
396, 397 in 398, vpisanem v z. k. vložku št.
2306, k. o. Tezno, last dolžnikov vsakega
do 1/2 celote, vse v korist upnika Zavaro-
valnice Mercator, d.d., Ciril Metodov trg 1,
Ljubljana, zaradi izterjatve denarne terjatve
1,618.957,40 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 6. 1999

RIG 91/99 I-488
To sodišče je na podlagi sporazuma

strank, sklenjenega v obliki neposredno iz-

vršljivega notarskega zapisa notarja Rošker
Andreja iz Murske Sobote, opr. št. SV
76/99 z dne 15. 2. 1999, s sklepom opr.
št. RIG 91/99 z dne 19. 2. 1999, v zavaro-
vanje denarne terjatve upnika Pomurska
Banka, d.d., Murska Sobota, bančna skupi-
na Nove Ljubljanske banke, Trg zmage 7,
Murska Sobota, do dolžnika Flamingo, tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., Čreš-
njevci, v višini 130,000.000 SIT s pripadki,
odredilo rubež dolžnikove nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, katere lastnik
je dolžnik na podlagi prodajne pogodbe št.
279/97 z dne 1. 12. 1997, sklenjene s
prodajalcem Barta & Barta, d.o.o., Maribor,
in sicer: poslovnega prostora, ki sestoji iz
dveh delov, v skupni izmeri 105,50 m2, le-
žečega v pritličju poslovne stavbe v Maribo-
ru, Ulica XIV. divizije 36, s sorazmerno pri-
padajočimi skupnimi deli stavbe in funkcio-
nalnega zemljišča, pri čemer stavba stoji na
parceli št. 1212/3, pripisana k vložku št.
1267 k. o. Pobrežje v Mariboru, pri čemer
je bil rubež nepremičnine opravljen dne
25. 5. 1999.

Opravljen rubež ima pomen vknjižbe za-
stavne pravice v zemljiško knjigo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 6. 1999

R 153/99 I-489
Na podlagi sporazuma strank sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Košak Mira iz Ljubljane pod
opr. št. SV 745/99 z dne 20. 5. 1999 in
sklepa naslovnega sodišča opr. št.
R 153/99 z dne 24. 5. 1999, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnika LB
Leasing, d.o.o., do dolžnika Koradin Ne-
via, s.p., Koper, Ferrarska 14, na podlagi
pogodbe o dolgoročnem namenskem po-
sojilu, zastavi nepremičnin ter pristopu k
dolgu št. 4923/99 z dne 10. 5. 1999, v
višini 117.647,47 DEM, z vključeno glav-
nico 78.750 DEM in obračunanimi pogod-
benimi obrestmi po dogovorjeni obrestni
meri 12% p. a. na DEM s pripadki, plačlji-
vo v tolarski protivrednosti po srednjem te-
čaju Banke Slovenije na dan plačila; dolž-
nik bo vračal terjatev 7 let, v enakih me-
sečnih obrokih v višini po 1.365 DEM, ra-
zen prvega obroka, ki znaša 2.987,47
DEM in dospel plačilo 10. 6. 1999, na-
slednji obrok zapade v plačilo 5. 7. 1999
in zadnji obrok zapade v plačilo 5. 6. 2006,
se opravi rubež, in sicer nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiški knjigi – poslovnega
prostora št. 10A, kiosk v pritličju objekta, v
skupni izmeri 23,37 m2, na naslovu Ko-
per, Cesta Zore Perello Godina 2, v objek-
tu Poslovno-trgovski center Zeleni park, ki
stoji na parc. št. 1398/4 in 1607/1, vl. št.
990 k. o. Koper, s solastninsko pravico
oziroma pravico uporabe na skupnih delih
in napravah stavbe, stavbišču in funkcio-
nalnem zemljišču, ki stavbi pripada, ki je
last dolžnika, kar je razvidno iz prodajne
pogodbe, sklenjene med dolžnikom in pro-
dajalcem Mrđen Jovom iz Ankarana, Ca-
hova 6, ter upnikom kot posojilodajalcem,
dne 6. 5. 1999.

Zaznamuje se izvršljivost zgoraj navede-
ne terjatve na zastavljeni nepremičnini.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 6. 1999
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V R 117/99 I-483
To sodišče je s sklepom opr. št.

V R 117/99 z dne 27. 5. 1999 v izvršilni
zadevi upnika Banka Celje, d.d., Vodnikova
2, Celje, proti dolžniku in proti zastavitelju
L & G, d.o.o., Celje, Sernečeva 10, Celje,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v zne-
sku 3,500.000 SIT s pripadki z ustanovitvi-
jo zastavne pravice na nepremičnini, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi spo-
razuma strank po 251. členu ZIZ opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zem-
ljiško knjigo, katere lastnik je zastavitelj, na
podlagi pogodbe o izročitvi stvarnega vlož-
ka z dne 3. 9. 1998 in v naravi predstavlja
poslovni prostor št. 9, v skupni neto površi-
ni 37,40 m2, ki se nahaja v prvem nadstrop-
ju poslovno stanovanjskega objekta v Savi-
novi ul. 7 v Celju, ki stoji na parc. št.
2270/2, vpisani pri vl. št. 1553 k. o. Celje.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne
pravice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 27. 5. 1999

I R 28/99 I-497
To sodišče je v postopku zavarovanja

upnika Dolenjske banke, d.d., Novo mesto,
Seidlova c. 3, proti dolžnici in zastaviteljici
Ankici Krhin, roj. 6. 2. 1957, iz Mavrlena
7a, p. Črnomelj, zaradi zavarovanja denar-
ne terjatve po 250. in 251. členu zakona o
izvršbi in zavarovanju za znesek 2,200.000
SIT, v smislu 251. člena prvega odstavka
zakona o izvršbi in zavarovanju, v zvezi z
254. členom ZIZ, dne 9. 6. 1999 sklenilo:

1. Za zavarovanje denarne terjatve upni-
ka Dolenjske banke, d.d., Novo mesto,
Seidlova c. 3, proti dolžnici Krhin Ankici iz
Mavrlena 7a, p. Črnomelj, v znesku
2,200.000 SIT, s pogodbenimi obrestmi
od dneva porabe stanovanjskega posojila
dalje do plačila, ter stroški s pripadki, vse
navedenih v sporazumu o zavarovanju de-
narne terjatve v izvršljivem notarskem zapi-
su opr. št. SV 112/99 z dne 22. 3. 1999,
se dovoli in opravi rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, in sicer tako:

– zastavna pravica se zabeleži na trisob-
nem stanovanju št. 22 v Črnomlju, na naslo-
vu Cankarjeva ul. 2, nahajajočem v tretjem
nadstropju, v izmeri 81,92 m2, v stanovanj-
ski stavbi, ki stoji na parc. št. 954/2, vpisa-
ni pod vl. št. 1090 k. o. Črnomelj, ki je last
dolžnice Krhin Ankice na podlagi kupne po-
godbe, sklenjene s prodajalcem Šavli Zdrav-
kom iz Črnomlja, Cankarjeva 2, dne 15. 3.
1999,

– z rubežem pridobi upnik zastavno pra-
vico na nepremičnini iz prejšnje alinee tega
sklepa in ker je bil rubež opravljen dne 8. 4.
1999, kot izhaja iz rubežnega in cenilnega
zapisnika, ki je sestavni del tega sklepa, je
bila dne na zarubljenih stvareh (na stanova-
nju) ustanovljena zastavna pravica.

Zastavna pravica se vpiše tudi na origi-
nalno pogodbo o prodaji stanovanja z dne
15. 3. 1999 in se ta pogodba izroči upniku
v hrambo.

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

Pravni pouk: Zoper ta sklep lahko dolž-
nik vloži ugovor, upnik pa pritožbo v 8 dneh
od vročitve sklepa. Ugovor mora biti obraz-
ložen. V ugovoru mora dolžnik navesti dej-
stva, s katerim 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 9. 6. 1999

Riz 79/99 I-503
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Riz 79/99 dne 26. 3.
1999 je bilo v izvršilni zadevi upnika Raiffei-
senbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg,
Republika Avstrija, ki ga zastopa odvetnik
Vladimir Toplak s Ptuja, proti dolžnici Šar-
man Žagar Majdi, stan. Maistrova 19, Mari-
bor, zaradi zavarovanja denarne terjatve v
višini 368.000 ATS s pripadki, v tolarski
protivrednosti, zarubljeno dne 26. 3. 1999,
v korist upnika, in sicer: trisobno stanovanje
v izmeri 85 m2, v stanovanjski hiši, Maistro-
va ul. 19 v Mariboru, ležeče v I. nadstropju,
označeno s št. 5 in je v izključni lasti dolžni-
ce in zastaviteljice Majde Šarman Žagar, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 19. 2.
1996, ki je bila overjena pri notarju Erihu
Matelu iz Maribora, dne 23. 2. 1996, pod
št. OV-523/96.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 6. 1999

Riz 664/98 I-504
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Riz 664/98 dne 21. 12.
1998 je bilo v izvršilni zadevi upnika Raiffei-
senbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg,
Republika Avstrija, ki ga zastopa pooblašče-
nec Zoran Razboršek, odvetnik iz Maribora,
proti dolžnici in zastavnici Mileni Pečar, stan.
Ul. Šercerjeve brigade 7, Maribor, zaradi
zavarovanja denarne terjatve v višini
100.000 ATS s pp, v tolarski protivrednosti,
zarubljeno dne 18. 2. 1999: enosobno sta-
novanje št. 26 v stanovanjski hiši v Maribo-
ru, Ul. Šercerjeve brigade 7, V. nadstropje,
v skupni izmeri 30,24 m2, parc. št. 339,
pripisano vl. št. 670 k. o. Tezno, ki je v
izključni lasti dolžnice Milene Pečar, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 9.
1993, ki je bila overjena pri notarki Bredi
Horvat iz Maribora, dne 9. 4. 1996, pod št.
OV 1900/96.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 6. 1999

R 136/99 I-508
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Nevenke Kovačič v Kopru,
pod opr. št. Sv 274/99 z dne 6. 5. 1999,
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice
do dolžnice, na podlagi pogodbe o dolgo-
ročnem kreditu št. 527300 1963/80 z dne
3. 5. 1999, v višini 18,000.000 SIT, ki se
obrestuje po letni obrestni meri TOM
+6,25%, pri čemer so rok, način vračila in
višina obrokov razvidni iz navedene pogod-
be, ki je priloga notarskega zapisa; terjatev
dospe v plačilo v 240 mesečnih obrokih,

pri čemer dospe v plačilo posamezni obrok
mesečno, in sicer vsakega zadnjega dne v
mesecu za tekoči mesec, pri čemer prvi
obrok zapade dne 30. 6. 1999, zadnji pa
31. 5. 2019, oziroma v primeru 30-dnevne
zamude plačila obresti in obroka zapade v
plačilo še ves neodplačan kredit, skladno s
pogoji in načinom, kot je dogovorjeno v na-
vedeni kreditni pogodbi; pogoji dolgoroč-
nega kredita izhajajo iz navedene kreditne
pogodbe in se lahko spreminjajo skladno s
soglasno voljo strank s pisnim aneksom k
osnovni pogodbi, opravi rubež, in sicer ne-
premičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi –
stanovanja v izmeri 70,20 m2 in kleti, oboje
v pritličju stanovanjske hiše v Kopru, Srebr-
ničeva 6, ki ni vpisano v etažni lastnini, sto-
ječe na parc. št. 392, vpisani v vl. št.
248 k. o. Semedela, last dolžnice do celote
na podlagi kupoprodajne pogodbe, skle-
njene med njo, Volk Nevo, Volk Marino in
Volk Ivom, z dne 3. 5. 1999, katera je over-
jena pri notarki Nevenki Kovačič v Kopru
pod št. Ov 1595/99 dne 5. 5. 1999.

Zaznamuje se izvršljivost zgoraj navede-
ne terjatve in prepoved odtujitve ter obre-
menitve na zastavljeni nepremičnini.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 5. 1999

R 50/99 I-510
Na podlagi sporazuma strank, v notar-

skem zapisu notarja Milana Mesarja iz Se-
žane, opr. št. SV 265/99 z dne 28. 4. 1999
in sklepa Okrajnega sodišča v Sežani, opr.
št. R 50/99 z dne 18. 5. 1999, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnika A ban-
ke, d.d., Ljubljana, Glavna podružnica Ko-
per, Ferrarska 10, Koper, do dolžnika Bori-
sa Napret, Ul. Nika Šturma 6, Sežana in
zastavitelja Boris DENT, d.o.o., Ul. Nika
Šturma 6, Sežana, v višini 9,000.000 SIT,
po 5,50% realni obrestni meri z dobo vrača-
nja v 36 mesečnih obrokih, pri čemer prvi
obrok zapade v plačilo 31. 5. 1999, vsi
ostali pa zadnjega dne v mesecu, opravi
rubež nepremičnine, ki še ni vpisana v zem-
ljiški knjigi, in sicer poslovnih prostorov v
pritličju stanovanjskega objekta Nika Štur-
ma 12/a, Sežana, stoječega na parc. št.
1728 k. o. Sežana, v skupni izmeri
102,75 m2 (vhod s stopniščem, hodnik v
izmeri 10,88 m2, pisarne v izmeri 80,30 m2,
sanitarije v izmeri 1,80 m2 in prostore v iz-
meri 9,78 m2), ki jih je zastavitelj pridobil na
podlagi kupoprodajne pogodbe št.
2903/90 z dne 27. 11. 1990 s prodajal-
cem Komunalno stanovanjsko podjetje,
p.o., Sežana, overjene pri notarju Milanu
Mesarju v Sežani, dne 28. 4. 1999, opr. št.
1272/99.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 6. 1999

Riz 215/99 I-516
Na podlagi sklepa tega sodišča, opr. št.

Riz 215/99 z dne 8. 6. 1999 je bila nepre-
mičnina dvoinpolsobno stanovanje tip I, v
mansardi objekta A, Lamela vzhod, št.
425c, vhod 1-2, v stanovanjski hiši v Mari-
boru, med območjem Ceste XIV. divizije,
Vrazove ulice in Zdravkove ulice, v skupni
izmeri 64,47 m2, shramba v izmeri 4,10 m2,
ter funkcionalni del vhoda v stanovanje v
izmeri 1,63 m2, ki stoji na parc. št. 2106/1,
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vpisano vl. št. 2912 k. o. Pobrežje, ki je do
celote v lasti Ribič Milana, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe št. 488/8-98 z dne
27. 5. 1998, z dnem 8. 6. 1999 zarubljena
v korist upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C.
von Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 395.000 ATS v tolarski protivrednosti
s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 6. 1999

Rig 34/99 I-522
Na podlagi sklepa o zavarovanju tega

sodišča, opr. št. Rig 34/99 z dne 17. 2.
1999, ki ga je sodišče izdalo v skladu z
254. členom ZIZ, so nepremičnine, ki so
predmet, in sicer:

a) kupoprodajne pogodbe, št. pogodbe
200-849/98-02/1 z dne 15. 7. 1998, in
sicer: dvoinpolsobnega stanovanja, št. sta-
novanja 7, v I. nadstropju večstanovanjske
hiše, Smoletova 10, Maribor, ki stoji na par-
celi št. 442 k. o. Tabor, v izmeri 60,69 m2,

b) kupoprodajne pogodbe, št. pogodbe
(brez številke) z dne 16. 12. 1997, in sicer:
trisobnega stanovanja, št. stanovanja 21, v
III. nadstropju večstanovanjske hiše, Bet-
navska c. 18, Maribor, ki stoji na parceli št.
1178 k. o. Tabor, v izmeri 75,62 m2,

c) kupoprodajne pogodbe, št. pogodbe
(brez številke) z dne 23. 12. 1997, in sicer:
trisobnega stanovanja, št. stanovanja 3, v
pritličju večstanovanjske hiše, Ruška c. 49,
Maribor, ki stoji na parceli št. 12 k. o. Ta-
bor, v izmeri 83,32 m2,

d) kupoprodajne pogodbe, št. pogodbe
(brez številke) z dne 23. 12. 1997, in sicer:
trisobnega stanovanja, št. stanovanja 80, v
VII. nadstropju večstanovanjske hiše, Anto-
ličičeva 12, Maribor, ki stoji na parceli št.
1597 k. o. Sp. Radvanje, v izmeri 70,84 m2,

e) kupoprodajne pogodbe, št. pogodbe
(brez številke) z dne 6. 4. 1998, in sicer:
triinpolsobnega stanovanja, št. stanovanja
(brez številke), v večstanovanjski hiši Ul. tal-
cev 15, Maribor, ki stoji na parceli št. 1812
k. o. Maribor-Grad, v izmeri 102,03 m2,

f) prodajne pogodbe, št. pogodbe (brez
številke) z dne 9. 12. 1997, in sicer: trisob-
nega stanovanja, št. stanovanja 15, v IV.
nadstropju večstanovanjske hiše, Dalmatin-
ska 47, Maribor, ki stoji na parceli št. 2612
k. o. Tabor, v izmeri 59,36 m2,

g) kupoprodajne pogodbe, št. pogod-
be (brez številke) z dne 14. 1. 1998, in
sicer: trisobnega stanovanja, št. stanova-
nja (brez številke), v I. nadstropju večsta-
novanjske hiše, Puškinova 11, Maribor, ki
stoji na parceli št. 894 k. o. Tabor, v izmeri
76,10 m2,

h) kupoprodajne pogodbe, št. pogodbe
(brez številke) z dne 9. 10. 1997, in sicer:
dvoinpolsobnega stanovanja, št. stanovanja
8, v II. nadstropju večstanovanjske hiše, Bo-
rova vas 30, Maribor, ki stoji na parceli št.
2362 k. o. Sp. Radvanje, v izmeri 70 m2,

i) kupoprodajne pogodbe, št. pogodbe
(brez številke) z dne 16. 10. 1997, in sicer:
dvoinpolsobnega stanovanja, št. stanovanja
23, v V. nadstropju večstanovanjske hiše,
Staneta Severja 9, Maribor, ki stoji na par-
celi št. 1621/I, parceli št. 1615/2, parceli
št. 1616/3, vse k. o. Sp. Radvanje, v izmeri
69,29 m2,

j) kupoprodajne pogodbe, št. pogodbe
(brez številke) z dne 15. 10. 1997, in sicer:
trisobnega stanovanja, št. stanovanja 24, v III.
nadstropju večstanovanjske hiše, Letonjeva
8, Maribor, ki stoji na parceli št. 1126/1 k. o.
Sp. Radvanje, v izmeri 70,83 m2,

k) kupoprodajne pogodbe, št. pogodbe
(brez številke) z dne 6. 1. 1998, in sicer:

– dvosobnega stanovanja, št. stanova-
nja 44, v izmeri 50,12 m2,

– enoinpolsobnega stanovanja, št. sta-
novanja 46, v izmeri 56,31 m2,

– enoinpolsobnega stanovanja, št. sta-
novanja 45, v izmeri 55,48 m2,

– dvoinpolsobnega stanovanja, št. sta-
novanja 43, v izmeri 78,42 m2,

ki se nahajajo v VII. nadstropju večstano-
vanjske hiše, Železnikova ul. 20, Maribor,
na parceli št. 970/1 k. o. Pobrežje,

l) kupoprodajne pogodbe, št. pogodbe
200/845/98 02/1 z dne 31. 7. 1998, in
sicer: dvoinpolsobnega stanovanja, št. sta-
novanja (brez številke), v pritličju večstano-
vanjske hiše, Obrežna ul. 23, Maribor, ki
stoji na parceli št. 915/1 k. o. Studenci, v
izmeri 82,87 m2,

m) kupoprodajne pogodbe, št. pogodbe
200/853/98 02/1-GIM/MEŠ z dne 24. 8.
1998, in sicer: trisobnega stanovanja, št.
stanovanja 8, v I. nadstropju večstanovanj-
ske hiše, Ul. Veljka Vlahoviča 61, Maribor,
ki stoji na parceli št. 867/3 k. o. Pobrežje,
v izmeri 78,35 m2,

n) kupoprodajne pogodbe, št. pogodbe
200/851/98 02/1 z dne 31. 7. 1998, in
sicer: dvoinpolsobnega stanovanja, št. sta-
novanja 103, v IX. nadstropju večstanovanj-
ske hiše, Cesta zmage 92, Maribor, ki stoji
na parceli št. 2405 k. o. Tabor, v izmeri
73,40 m2,

o) kupoprodajne pogodbe, št. pogodbe
200/853/98 02/1-GIM/ŠKR z dne 30. 8.
1998, in sicer: dvosobnega stanovanja, št.
stanovanja (brez številke), v I. nadstropju
večstanovanjske hiše, Šentiljska 17, Mari-
bor, ki stoji na parceli št. 123 k. o. Krčevi-
na, v izmeri 63 m2,

p) kupoprodajne pogodbe, št. pogodbe
(brez številke) z dne 15. 12. 1997, in sicer:
dvosobnega stanovanja, št. stanovanja 1, v
pritličju večstanovanjske hiše, Ul. heroja Ša-
ranoviča 10, Maribor, ki stoji na parceli št.
519 k. o. Melje, v izmeri 71,78 m2,

r) kupoprodajne pogodbe, sklenjene v
obliki notarskega zapisa, št. notarskega za-
pisa SV 636/97 z dne 24. 10. 1997, no-
tarja Stanislava Bohinca, Partizanska 6/II,
Maribor, in sicer: treh stanovanj v Mariboru,
Trčova 284, ki so vsa nerazdeljno vpisana
pri vl. št. 456 k. o. Trčova, kjer so vpisane
parcela št. 367/4 – travnik v izmeri
1011 m2, parcela št. 367/3 – stavbišče,
stanovanjska stavba v izmeri 98 m2, stav-
bišče gospodarsko poslopje v izmeri 26 m2

in dvorišče v izmeri 417 m2,
zarubljene na podlagi sporazuma

strank, ki izvira iz notarskega zapisa, št.
zapisa SV 35/99 z dne 14. 1. 1999, no-
tarja Andreja Škrka, Dunajska 56, Ljub-
ljana, za terjatev v višini 82,196.000 SIT s
pp., v korist zastavnega upnika Stano-
vanjskega sklada RS Ljubljana, Poljanska
c. 31, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 6. 1999

R 42/99 I-530
To sodišče v izvršilni zadevi za zavaro-

vanje denarne terjatve 4,300.000 SIT, up-
nika Banke Koper, d.d., Pristaniška 14,
Koper, zoper dolžnico Sonjo Možina, s.p.,
Grobišče 1, Prestanek, na podlagi spora-
zumnega predloga, sklenjenega dne 10. 5.
1999 pred notarjem Darkom Jeršetom iz
Postojne, pod št. SV 180/99 in sklepa
tega sodišča opr. št. R 42/99 z dne 15. 6.
1999 objavlja rubežni zapisnik, sestavljen
dne 9. 6. 1999 v Postojni, Ul. Vilka Klede-
ta 5b.

V korist izvršljive terjatve upnika se za-
znamuje rubež nepremičnine, ki ni vknjiže-
na v zemljiški knjigi, poslovni prostor v prit-
ličju št. T6 v izmeri 25,16 m2, skladišče v
izmeri 17,11 m2, predprostor v izmeri
11,30 m2, vključno s solastninsko pravico
na skupnih prostorih, delih in napravah ob-
jekta na Poljanah v Postojni, stoječega na
parc. št. 1864/1, 1864/19 in 1864/36
k. o. Postojna.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 15. 6. 1999

V R 172/99 I-533
To sodišče je s sklepom opr. št. V R

172/99 z dne 15. 6. 1999 v izvršilni zade-
vi upnika Banka Celje, d.d., Vodnikova 2,
Celje, proti dolžnikoma in zastaviteljema
Kuštrin Leljak Korana in Leljak Boris, oba
stan. Ul. OF 2, Radeče, zaradi zavarovanja
denarne terjatve upnika do dolžnikov v viši-
ni 11,000.000 SIT s pogodbeno dogovor-
jenimi pripadki z ustanovitvijo zastavne pra-
vice na nepremičnini, ki ni vpisana v zem-
ljiško knjigo, na podlagi sporazuma strank
po 251. členu ZIZ opravilo rubež in popis
nepremičnine, triinpolsobnega stanovanja
št. 158, v 4. nadstropju, v skupni izmeri
92,56 m2, na naslovu Pod gabri 1 v Celju,
katerega lastnika sta Kuštrin Leljak Korana
in Leljak Boris, oba stan. Ul. OF 2, Ra-
deče.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne
pravice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 6. 1999

Razpisi
 delovnih mest

Št. 6-6/337 Ob-6230
Vrtec Ljubljana Center, Ljubljana, Poljan-

ska 12, objavlja prosta delovna mesta:
1. 7 vzgojiteljev predšolskih otrok za

določen čas – 6 dopoldanski, 1 izmenski
delovni čas,

2. 20 pomočnikov vzgojitelja za ne-
določen čas – 16 dopoldanski, 2 popol-
danski in 2 izmenski delovni čas,

3. 9 pomočnikov vzgojitelja za dolo-
čen čas – dopoldanski delovni čas.

Pogoji:
pod 1)
– VI. ali VII. stopnja strokovne izobrazbe

smer vzgojitelj predšolskih otrok oziroma
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druge smeri v skladu s 6. členom odredbe
o normativih in kadrovskih pogojih za oprav-
ljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l.
RS, št. 57/97),

– strokovni izpit,
– znanje slovenskega knjižnega jezika,
– 1 leto delovnih izkušenj;
pod 2) in 3)
– V. stopnja strokovne izobrazbe po pro-

gramu za področje predšolske vzgoje oziro-
ma izobrazba v skladu s petim odstavkom
40. člena zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št.
12/96),

– strokovni izpit,
– znanje slovenskega knjižnega jezika,
– 6 mesecev delovnih izkušenj.
Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnje-

vanju pogojev pošljejo v 8 dneh po objavi
oglasa, na naslov: Vrtec Ljubljana Center,
Ljubljana, Poljanska 12.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po objavi.

Vrtec Ljubljana Center

Ob-6231
Na podlagi 19. člena statuta Javnega

podjetja Okolje Piran, d.o.o., nadzorni svet
družbe razpisuje delovno mesto

direktorja družbe.
Kandidat mora poleg zakonskih pogojev

izpolnjevati še naslednje:
– da ima visoko ali všijo izobrazbo,
– najmanj 5 let pri višji ali najmanj 3 leta

delovnih izkušenj pri visoki izobrazbi v orga-
nizaciji in vodenju dejavnosti, ki jih opravlja
družba ali podobnih delih,

– predloži program razvoja družbe po
posameznih dejavnostih in opis svojega do-
sedanjega dela.

Kandidati naj pisne prijave v zaprtih ku-
vertah z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljejo na Javno podjetje Okolje Piran,
d.o.o., Ronače 33, Piran – za nadzorni svet
v roku 15 dni od objave razpisa.

Direktorja družbe imenuje občinski svet
na predlog nadzornega sveta za mandatno
obdobje 4 let.

Kandidati bodo obveščeni v roku 5 dni
po sprejetju sklepa na seji občinskega
sveta.

Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.

Ob-6232
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta

66, Podčetrtek, razpisuje prosto delovno
mesto:

učitelja glasbene vzgoje, za nedolo-
čen čas s polnim delovnim časom.

Pogoj: profesor ali učitelj glasbene
vzgoje.

Pričetek del: 1. 9. 1999.
Prijave z dokazili o strokovnosti spreje-

mamo 8 dni po objavi razpisa.
Kandidate bomo obvestili o izbiri v 15

dneh po izteku razpisa.
Osnovna šola Podčetrtek

Št. 78/99 Ob-6265
Sklad Rs za ljubiteljske kulturne dejav-

nosti na podlagi 31. in 34. člena statuta,
22. člena pravilnika o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest in sklepa uprav-
nega odbora dne 28. 11. 1997 razpisuje
delovno mesto:

I. vodje območne izpostave Nova
Gorica.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

– da so državljani RS,
– da imajo najmanj višješolsko izobraz-

bo družboslovne, humanistične ali ekonom-
ske smeri,

– da imajo najmanj 3 leta delovnih izku-
šenj na področju kulturnih dejavnosti,

– da strokovno poznajo področje ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti.

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

Mandat vodje izpostave je 5 let.
Pisne prijave z oznako “Za razpisno ko-

misijo upravnega odbora sklada” in dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema
upravni odbor Sklada RS za ljubiteljske kul-
turne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8
dni po objavi v Uradnem listu RS.

Komisija bo upoštevala le prijave z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami (potrdilo o
izobrazbi, potrdilo o državljanstvu). Kandi-
dati bodo o izidu razpisa obveščeni v 8 dneh
po tem, ko bo upravni odbor sklada sprejel
sklep o izbiri.

Sklad RS za ljubiteljske kulturne
dejavnosti

Št. 364/99 Ob-6370
Osnovna šola Fran Kocbek, Gornji Grad,

Kocbekova cesta 21, 3342 Gornji Grad,
razpisuje delovna mesta:

1. dva  učitelja  razrednega  pouka
za  določen  čas,  s  polno  učno  obvez-
nostjo za:

– podružnično šolo Bočna (kombinaci-
ja), pričetek dela 1. 9. 1999 do decembra
1999,

– podružnično šolo Nova Štifta (kombi-
nacija), pričetek dela 1. 9. 1999 do maja
2000.

2. učitelja športne vzgoje
Delovno mesto razpisujemo za določen

čas, s polovično učno obveznostjo, priče-
tek dela 1. 9. 1999.

3. delovno mesto tajnice
Delovno mesto razpisujemo za določen

čas s polnim delovnim časom, z dopolnje-
vanjem knjižničarskega dela, pričetek dela
1. 9. 1999.

4. pomočnika vzgojitelja
Delovno mesto razpisujemo za določen

čas s polovičnim delovnim časom, pričetek
dela 1. 9. 1999.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju z zako-
nom določenih pogojev pošljite v 15 dneh
po objavi razpisa na naš naslov. O izidu
razpisa bodo kandidati obveščeni v 30 dneh
po objavi.

Osnovna šola Fran Kocbek, Gornji
Grad

Ob-6371
Vrtec Ribnica razpisuje
– 8 delovnih mest pomočnika vzgoji-

telja za nedoločen čas.
Pogoji:
– srednja strokovna izobrazba, pridob-

ljena po izobraževalnem programu za po-
dročje predšolske vzgoje ali

– zaključen četrti letnik gimnazije in
opravljen poklicni tečaj za delo s predšol-
skimi otroki,

– 2 leti delovnih izkušenj.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev naj kandidati pošljejo v 15 dneh na
naslov: Vrtec Ribnica, Majnikova 3, 1310
Ribnica.

Prošenj, ki bodo brez ustreznih dokazil,
ne bomo upoštevali. Prosilci bodo dobili
odgovor v 15 dneh po izbiri.

Vrtec Ribnica

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. 41405-1/99 Ob-6233
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330
Piran, tel. 066/734-201, faks 066/746-
305.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: adaptacija in
prizidek šoli, GOI dela; ocenjena vrednost
250,000.000 SIT.

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

ročila gradbenih del, če je znan: okvirno
oktober 1999.

5.
Občina Piran

Št. 352-212/97-2 Ob-6419
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, tel. 068/44-040, 44-540.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del ter ocenjena vrednost del: izgradnja
prostorov za potrebe glasbene šole,
godbenega doma in galerije v Trebnjem;
372,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: Trebnje, Kidričeva 2.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: oktober
1999.

5. Morebitne druge informacije: ni.
Občina Trebnje

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih
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ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

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

Razveljavitev
Ob-6432

Razveljavljamo  javni  razpis  za  dobavo
tovornega  vozila  s  pogonom  4 × 4,
prekucnik, skupne nosilnosti do 4500 kg,
moč motorja do 80 kW, motor Euro 2,
skupna  dolžina  do  4700  mm,  z  opre-
mo:  snežni  plug  širine  do  2200 mm  in
posipalec soli, objavljen  v  Uradnem listu
RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999,
Ob-4182.

Komunala Tolmin,
Javno podjetje, d.d.

Popravek
Št. 200/99 Ob-6425

V javnem razpisu za dobavo in montažo
kinoprojektorjev in pripadajoče opreme za
ZIK – enoto Kino v Črnomlju, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 48 z dne 18. 6.
1999, Ob-5194, se spremenijo naslednje
točke:

4. Datum dobave in izvedbe, če je pred-
videno: 20. avgust 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave in
montaže: 20. avgust 1999.

7. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti  ponudbe:  12.  julij  1999  do
15. ure.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. julij 1999 ob 18. uri, v pisarni ZIK
Črnomelj.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 12. julij 1999.

Zavod za izobraževanje
in kulturo Črnomelj

Popravek
Št. 404-08-214/98 Ob-6426

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za dobavo naftnih derivatov in teh-
ničnih tekočin, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999, Ob-5371, se
spremeni:

– tretji odstavek 6. točke: (c) Znesek in
način plačila za razpisno dokumentacijo:
5.000 SIT, z virmanom (z navedbo polnega
naslova in št. javnega razpisa MORS BO
7/99) na račun št. 50100-637-55216.

– drugi odstavek 7. točke: (b) Polni na-
slov, kamor je potrebno predložiti ponudbe:
Ministrstvo za obrambo RS, prevzemnik
sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva
ploščad 25, Ljubljana. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj, ponudba javni razpis MORS BO
7/99 – Naftni derivati”.

Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko

Popravek
Št. 11/2-124/99 Ob-6427

V javnem razpisu za izbiro dobavitelja
brez omejitev za dobavo in montažo opre-
me za razširitev elastičnega omrežja –
2. faza, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
50 z dne 28. 6. 1999, Ob-5459, se datu-
ma v naslednjih dveh točkah popravita in
pravilno glasita:

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 29. 7. 1999 do 9. ure.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 30. 7. 1999, v sobi
št. 801 poslovne stavbe Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, s pričetkom
ob 9. uri.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Št. 30/99 Ob-6214
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Gasilsko reševalna služba Kranj, Blei-
weisova 34, 4000 Kranj, tel. 064/375-251,
faks 375-252.

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

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

trebno dobaviti: gasilsko vozilo s prahom
in vodo GVS-V 1+2 (oznaka po sloven-
ski tipizaciji, 3.2.4.1. točka) z vgrajeno
in dodatno opremo kot sledi iz tehnične
dokumentacije.

Celotno naročilo je sestavljeno iz treh zao-
kroženih enot, zato naj bodo ponudbe speci-
ficirane in vrednotene za vsako posebej:

b1. podvozje: Steyr ali Marcedes Benz,
min. 9,5 t in 135–150 kW, 4×2, medosje
ca. 3400 mm kabina 1+2, gasilske izved-
be, širine maks. 2300 mm,

b2. nadgradnja: zabojnik s po dvema
roletama na vsaki strani, z roleto zadaj in z
dvema stranskima zabojnikoma v sprednjem
delu med kolesi z nastopnimi policami tudi
za zadnjimi kolesi.

Spredaj naprava za gašenje s prahom
750 kg, nad zadnjo osjo rezervoar za vodo,
min. 200 l nad njim pa prečno baterija 3×2
jeklenki CO2-30, med obema dva prevozna
aparata s plinskim gasilom.

Na zadnjem delu na vsaki stani spodaj
po en navijak s 30 m cevi S 32 s spojko
C 42 in ročnikom za prah na sredini zadaj
pa navijak s ca. 60 m cevi ∅ 12 mm z
ročnikom za CO2.

1 pnevmatski svetlobni jambor z dvema
reflektorjema po 1000 W na zadnjem ali
sprednjem delu, poglobljen v zabojnik, raz-
svetljava v boksih, prometna in gasilska ur-
gentna signalizacija.

Podrobnejši opisi in želene opcijske va-
riante so podani v razpisni dokumentaciji.

b3. oprema za gašenje, reševanje in
zaščito po specifikaciji v razpisni dokumen-
taciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: pred-
nost imajo celovite ponudbe. Obravnavale
se bodo tudi delne po točkah razpisa b1.
do b3. in upoštevale, če bodo dane možno-
sti za kompletiranje celote.

Ne glede na obseg ponudbe morajo biti
posebej vrednotene točke b1. do b3. in
tudi vsi opcijski dodatki.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

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

rok izvršitve naročil: do 10 mesecev po skle-
nitvi pogodb.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ga-
silsko reševalna služba Kranj, Bleiweisova
34, Kranj, v tajništvo zavoda.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 30. 7. 1999.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudb
je 60 dni po tej objavi.

Ponudbe pošljite v zapečatenih kuvertah
z oznako “Za javni razpis”.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Gasilsko reševalna služba
Kranj, 4000 Kranj, Bleiweisova c. 34, vsak
delovnik do 14. ure.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 9. 1999 ob 10. uri v sejni sobi zavoda,
na naslovu: Gasilsko reševalna služba Kranj,
Bleiweisova 34.

Predstavniki ponudnikov izročijo komisiji
pooblastilo za sodelovanje pri odpiranju po-
nudb.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 5% od vrednosti dobave po javnem
razpisu za čas do izdaje sklepa o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: dokumentacija je se-
stavni del razpisnega gradiva.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: dokumentaci-
ja je sesavni del razpisnega gradiva, ki ga je
ponudnik dolžan dvigniti.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
dokumentacija je sesavni del razpisnega
gradiva, ki ga je ponudnik dolžan dvigniti.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 10. 1999.

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

– kakovost, funkcionalnost in lastnosti
opreme ter skladnost z razpisno dokumen-
tacijo,

– cena in plačilni pogoji,
– celovitost ponudbe,
– upoštevanje rokov dobave,
– ugodnosti servisiranja,
– reference.
Upoštevane bodo preference za doma-

če ponudnike.
15., 16., 17.

Gasilsko reševalna služba Kranj

Št. 226-4/99-022-34 Ob-6215
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava RS za izvrševanje kazenskih
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sankcij, Ljubljana, Tivolska 50, faks
061/17-85-470.

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

3. (a) Kraj dobave: prevzem se opravi pri
ponudniku.

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

1. 6 specialnih vozil za prevoz za-
prtih oseb,

2. 1 kvalitetnejši kombi za prevoz
oseb,

3. 9 dostavnih vozil.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelji se lahko potegujejo tudi samo za
del naročila ali samo za specialna vozila ali
samo za kombi ali pa samo za dostavna
vozila.

(č) Ocenjena vrednost naročila: okvirna
vrednost celotnega naročila je 53,000.000
SIT.

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

– za specialna vozila: 31,000.000 SIT,
– za kombi: 4,500.000 SIT,
– za dostavna vozila: 18,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

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

zadnji rok dobave je 15. 11. 1999 (pogoj
naročnika).

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se dobi na naslovu:
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij –
tajništvo, Tivolska 50, 13. nadstropje, Ljub-
ljana. Dvig je možen samo osebno s pisnim
pooblastilom.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 30. 7. 1999.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 10. 8. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: vložišče ali tajništvo na-
ročnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 8. 1999 ob 9. uri v sejni sobi, na naslo-
vu naročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo naročila je po
dobavi 30 dni po izstavitvi računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim/i
ponudniki 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:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifikaci-
jami za prodajo predmeta javnega naročila.

Ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane vse davčne in druge z zakonom
določene obveznosti. Podrobnejše zahteve
so podane v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do datuma, ki je dolo-
čen za odpiranje ponudb.

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

– za blago pod 3.a.1 točko sta merili
cena 90% in reference 10%;

– za blago pod 3.a.2 in 3.a.3 točko pa
je edino merilo cena.

Uporaba meril je podrobneje opredelje-
na v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: za vse ponudnike, ki bodo ponudili
specialna vozila pod 3.a.1 točko bo dne
23. 7. 1999 ob 10. uri v Zaporu Dob pri
Mirni na Dolenjskem organiziran ogled tip-
skega specialnega vozila. V drugih terminih
ogled vozila ne bo možen. Ogled ni pogoj,
je pa priporočljiv in zaželen za natančno
izdelavo po željah naročnika.

Dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Božidarju Petehu,
tel. 061/17-85-256 ali Gabrijelu Učakarju,
tel. 061/17-85-646.

16., 17.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava RS za izvrševanje

kazenskih sankcij

Št. 072/99-10 Ob-6216
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala, javno podjetje, d.o.o.,
Murska Sobota, Kopališka 2, 9000 Murska
Sobota, tel. 069/31-401.

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

3. (a) Kraj dobave: Komunala, javno pod-
jetje, d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2,
9000 Murska Sobota.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: merilniki toplote in tople
vode.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

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

30 dni po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 8. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala, javno podjetje, d.o.o., Murska So-
bota, Kopališka 2, 9000 Murska Sobota, v
tajništvu podjetja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 7. 1999.

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

predložiti ponudbe: 26. 7. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Komunala, javno podjetje,
d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2, 9000
Murska Sobota.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 7. 1999 ob 12. uri, Komunala, javno
podjetje, d.o.o., Murska Sobota, Kopališka

2, 9000 Murska Sobota, v sejni sobi
podjetja.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% po-
nudbene cene z veljavnostjo do 20. 8.
1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: definira ponudnik va-
rianto.

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:
sklenitev pogodbe.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 8. 1999.

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

1. kvaliteta,
2. cena in plačilni pogoji,
3. garancijski rok,
4. reference.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Benkovič Anton, univ.
dipl. inž.

16., 17.
Komunala, javno podjetje, d.o.o.,

Murska Sobota

Št. 04-1452/99 Ob-6291
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze, Upra-
va Republike Slovenije za pomorstvo, Uk-
marjev trg 2, 6000 Koper, telefaks
066/271-447.

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

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

trebno dobaviti: dobava reševalno patrulj-
nega čolna (1 kom).

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

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

se  lahko  zahteva  razpisno  dokumenta-
cijo: Ministrstvo za promet in zveze, Upra-
va Republike Slovenije za pomorstvo, Uk-
marjev trg 2, 6000 Koper, Ines Hrastič
Pavlič.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: vsak delovnik od 8.
do 14. ure do 20. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnina za razpisno do-
kumentacijo znaša 1.500 SIT, plačljiva z
virmanom na žiro račun št.
51400-845-20054 - Uprava Republike Slo-
venije za pomorstvo, sklic na št.
04-1452/99.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za promet in zve-
ze, Uprava Republike Slovenije za po-
morstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper, taj-
ništvo Ada Milič.



Stran 3652 / Št. 54-55 / 9. 7. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 7. 1999 ob 12. uri, na sedežu Uprave
Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmar-
jev trg 2, Koper.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe: po-
nudnik mora hkrati s ponudbo predložiti ga-
rancijo banke za resnost ponudbe, vnovčlji-
vo na prvi poziv v višini 5% ponudbene vred-
nosti z veljavnostjo do 30. 9. 1999.

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 9. 1999.

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

– ponudbena cena 0–60 točk,
– pogoji  servisiranja  in  garancijski  rok

0–20 točk,
– ugotovljena usposobljenost in sposob-

nost ponudnika 0–15 točk,
– rok dobave 0–05 točk.
Način uporabe meril je naveden v razpi-

sni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu kot pod 7.b točko.

16., 17.
Uprava RS za pomorstvo

Ob-6292
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 25, Ljubljana, št. telefaksa:
061/131-81-64.

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

3. (a) Kraj dobave: Centralno sladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: posamezni artikli za boj-
ne uniforme: podkombinezon (zelen) -
185 kom, kombinezon tehničnega oseb-
ja letalskih enot (zelen) - 285 kom, jopič
usnjen (črn) - 65 kom.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki se lahko prijavijo na posamezno sku-
pino, ki je razvidna iz opisa predmeta javne-
ga naročila.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca. 15,5
mio SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila,
ki se bodo morda oddajali posamično: pod-
kombinezon (zelen) 6 mio SIT, kombinezo-
ni tehničnega osebja letalskih enot (zelen)
6 mio SIT, jopič usnjen (črn) 3,5 mio SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
1999, 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 20. novembra v letu 1999, delno 2000.

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 3. 8. 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 49/99), na žiro račun št.
50100-637-55216.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  potreb-
no predložiti ponudbe: do 4. 8. 1999, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
pravzemnik sprejemna pisarna - vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ne odpiraj, ponudba BO
49/99 - artikli za bojne uniforme”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 8. 1999 ob 9. uri, MORS, Uprava za
logistiko, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v vrednosti 3%
od ponudbe, veljavna najmanj 120 dni od
dneva odpiranja.

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

morejo umakniti ponudbe: od 4. 8. 1999
od 12.01 ure dalje.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
po 40. členu ZJN, cena (vrednost ponder-
ja: 0’40), reference (vrednost ponderja:
0’20), vzorec (vrednost ponderja: 0’25), teh-
nično tehnološka opremljenost (vrednost
ponderja: 0’10), urejenost sistema kakovo-
sti (vrednost ponderja: 0’05).

15., 16., 17.
Ministrstvo za obrambo

Št. 8120/1999/1661 Ob-6293
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdri-
hova 2, 1000 Ljubljana, telefaks
061/174-24-42.

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

3. (a) Kraj dobave: Elektro-Slovenija,
d.o.o., objekti-RTP-ji ELES-a.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava odklopnikov in
ločilnikov izmenične napetosti 110 kV,
220 kV, 400 kV (vse ostale podrobnosti
so razvidne iz razpisne dokumentacije, ki
je na razpolago na vpogled na naslovu na-
ročnika).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval delne ponudbe in sicer
za tehnično zaključene celote, pri čemer
predstavlja eno tehnično zaključeno celoto
objekt, oziroma RTP. Variantne ponudbe bo-
do obravnavane.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
270,000.000 SIT.

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

tember 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
december 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo sektorja za vzdrževanje,
soba 22/IV Mojca Ferleš.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 23. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT + pripadajoči
davek, virmansko nakazilo na žiro račun št.
50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 9. 1999 do 9.30.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 9. 1999 ob 10. uri, pri naročniku, sejna
soba B/IV.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: 27,000.000 SIT, bančna
garancija za resnost ponudbe, trajanje ve-
ljavnosti 45 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

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

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

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

– bančno garancijo za resnost ponud-
be, ki se glasi na 10% orientacijske vredno-
sti, objavljene v Uradnem listu RS,

– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– registracijo 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 uporabnikov dobavljene to-
vrstne opreme,

– pisna dokazila o strokovni usposoblje-
nosti kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi
naročila,

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

– izpoljnjen obrazec ponudbenega pre-
dračuna,

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
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– izjavo ponudnika o sposobnosti in us-
posobljenosti izvedbe predmeta naročila,

– potrdilo Ministrstva za finance - Davčne
uprave RS, da ponudnik nima evidentiranih
neporavnanih davkov in drugih dajatev (da-
tum potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),

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

– 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
obeh potrdil ne sme biti starejši od 90 dni),

– pisna dokazila in informacije, iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s po-
trebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami,

– podati podatke o že sklenjenih pogo-
bah za tovrstne dobave, iz katerih je razvid-
na stopnja gotovosti del in zasedenost ozi-
roma rapoložljivost kadrovskih kapacitet.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 10. 1999.

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

– ponudbena cena za opremo (60% de-
lež),

– plačilni pogoji (3% delež),
– tehnični razpisni pogoji (8% delež),
– pozitivne reference ponudnika za do-

bavo VN opreme za stikališča v objektih
naročnika (8% delež),

– reference proizvajalca za tovrstno
opremo v objektih naročnika (4% delež),

– reference ponujenega tipa opreme v
objektu, na katerega se nanaša razpis (7%
delež),

– usposobljenost vzdrževalnega osebja
naročnika za vzdrževanje ponujenega tipa
opreme (5% delež),

– prisotnost pooblaščenega serviserja v
Sloveniji (5% delež).

Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
g. Marko Hrast, tel. 061/174-24-56, faks
061/174-24-42. Objava namere Uradni list
RS, št. 30-31 z dne 30. 4. 1999.

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

Št. 073/99 Ob-6294
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana, 061/175-2880.

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

3. (a) Kraj dobave: RTV Center Ljublja-
na, Kolodvorska 2.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: osebna, skupna in požar-
novarnostna varovalna oprema po na-
slednjih blagovnih skupinah:

I. blagovna skupina: osebna varovalna
oprema,

II. blagovna skupina: skupna varovalna
oprema,

III. blagovna skupina: opremo za požar-
no varstvo.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahte-
vanega blaga, za katere dele oziroma sku-
pine: dobavitelj se lahko poteguje tudi
samo za naročilo vsake posamezne
blagovne znamke.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

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

I. blagovna skupina 6,000.000 SIT,
II. blagovna skupina 2,500.000 SIT,
III. blagovna skupina 1,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno v teku 12 mesecev po podpisu po-
godbe.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTV
Slovenija, Komercialna služba, Čufarjeva 7,
1550 Ljubljana, pri Jožetu Fekonji (tel.
175-2193, faks 175-2186).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 13. 7. 1999 do
16. 7. 1999 med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po telefaxu (175 2186) in
na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila
je negotovinski na račun št.
50101-603-45036, sklic na številko
00-789100-51, z oznako predmeta naroči-
la (oznako in številko javnega razpisa).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo pris-
peti najkasneje do 13. ure, dne 1. 9. 1999,
v vložišče RTV Slovenija, Čufarjeva 2.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vložišče RTV Slovenija, Ču-
farjeva 2, 1550 Ljubljana. Ponudbo je po-
trebno predložiti v zapečateni kuverti, ki mo-
ra biti vidno označena z napisom “Ne odpi-
raj - ponudba javni razpis št. 073 - osebna,
skupna in požarnovarnostna varovalna opre-
ma” ter naslovom pošiljatelja, označenim na
hrbtni strani ovojnice.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 9. 1999, ob 12. uri v sobi 52/V v prosto-
rih RTV Centra, 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, v višini 1,000.000 SIT za celotno ponu-
jeno opremo (oziroma za I. blagovno skupi-
no v višini 600.000 SIT; za II. blagovno
skupino v višini 250.000 SIT; za III. blagov-
no skupino v višini 200.000 SIT). Garancija
mora veljati do 15. 10. 1999.

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:

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti področja v katerega spada izved-
ba javnega razpisa,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje tehničnih pogojev,

ustrezna pooblastila, sposobnost upravlja-
nja, zanesljivost, izkušnje in ugled in druge
zahteve, določene v 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):

– ekonomska cena,
– plačilni pogoji,
– prilagajanje potreb naročnika,
– kakovost materialov in izvedbe,
– reference,
– druga merila določena v razpisni do-

kumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: RTV Slovenija, Služba varstva pri delu,
Čufarjeva 2, pri Vladimirju Jagarincu ali Bra-
netu Vidicu, tel. 175 4301, 175 2012, fax
175 4313.

16., 17.
Javni zavod RTV Slovenije

Št. 9101-20-2/99 Ob-6295
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Območna enota Nova Gorica,
Gradnikove brigade 1, 5000 Nova Gorica,
številka telefona: 065/128-10, številka te-
lefaksa: 065/28-379.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za zamenjavo in dobavo
službenega avtomobila po sistemu staro za
novo.

3. (a) Kraj dobave: Nova Gorica, Gradni-
kove brigade 1.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: službeno vozilo 1.8 pro-
stornine motorja, minimalno 125 KM,
1 kos; opcije: 5 vrat, ABS, zračne blazine
(voznik in sopotnik ter stranski zračni blazi-
ni) avtomatska klima naprava, električni po-
mik vseh štirih stekel, potovalni računalnik,
avtoradio z RDS-om, daljinsko centralno za-
klepanje.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
2,500.000 SIT povečana za ocenjeno vred-
nost zamenjanega avtomobila Daewoo Es-
pero 1.8 CD, letnik 1995.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: ob
podpisu pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 8. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zah-
tevo za razpisno dokumentacijo, skupaj z
dokazilom o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije, je potrebno poslati na naslov:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Sloveni-
je, Območna enota Nova Gorica, Gradniko-
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ve brigade 1, 5000 Nova Gorica - Oddelek
za pravno kadrovske zadeve, Lidija Merljak,
soba št. 9, tel. 065/128-1226, faks
065/28-379.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do dne 16. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na žiro račun št.
52000-609-5007, ZZZS OE Nova Gorica.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do dne 19. 7. 1999 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, Območna enota Nova Go-
rica, Gradnikove brigade 1, 5000 Nova Go-
rica (vložišče).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj - ponudba”
in številko Uradnega lista RS objave razpisa
in navedbo predmeta naročila. Na hrbtni
strani kuverte oziroma ovojnice mora biti
označen naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 7.
1999 ob 9. uri v sejni sobi št. 32/III. nad-
stropje na sedežu Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Območna enota No-
va Gorica, Gradnikove brigade 1, 5000
Nova Gorica.

Javno odpiranje ponudb izvede razpisna
komisija naročnika. Predstavniki ponudni-
kov, ki se bodo udeležili javnega odpiranja
ponudb, morajo predložiti pisna pooblastila
o zastopanju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki so dolžni predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 10% ponudbene cene izplačljivo na prvi
poziv. Garancija mora veljati do dneva ve-
ljavnosti ponudbe.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo
naročilo oddal v celoti s pogodbo enemu
dobavitelju.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do dne 19. 7.
1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-
nudbena cena, plačilni pogoji, dobavni roki,
servis in dobava rezervnih delov, dodatne
ugodnosti in druga merila navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu naročnika pod 6. točko.

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

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
37-38 z dne 21. 5. 1999.

Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije,

Območna enota Nova Gorica

Št. 28/99 Ob-6296
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, št. tele-
faksa: 131-8164.

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

3. (a) Kraj dobave: skladišče Uprave RS
za zaščito in reševanje, Obvozna pot, Ljub-
ljana-Roje.

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

A: prevozni elektroagregati 45 kVA
s stolpom za razsvetljavo (7 kom),

B: izolirni aparati za zaščito dihal-
nih organov na stisnjen zrak - komplet z
dodatki (100 kom),

C: prevozni elektroagragati 30 kVA
(4 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 za naročilo za
posamezne skupine blaga, in sicer za eno,
dve ali vse tri skupine blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
56,649.000 SIT.

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

– skupina A: ca. 24,500.000 SIT,
– skupina B: ca. 20,000.000 SIT,
– skupina C: ca. 12,149.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Uprava za logisti-
ko, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, kont.
oseba Boštjan Purkat, tel. (061) 171 2586,
soba št. 365, vsak delovni dan med 11. in
12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 10. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun 50100-637-55216 z navedbo
polnega naslova in številko javnega razpisa
MORS BO-28/99.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 11. 8. 1999 do 12.
ure.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
MORS BO-28/99 - elektroagregati, izolirni
aparati”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 8. 1999 ob
9. uri na naslovu: MORS, Uprava za logisti-
ko, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, sejna
soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: Bančna garancija v vrednosti 3%
od ponudbe, veljavna najmanj 120 dni od
dneva odpiranja.

10., 11., 12.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 11. 8. 1999
od 12.01 dalje.

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

(a) merila/ocenjevalni kriteriji/za A in C
(elektroagregati):

– cena - ponder 0,80,
– garancija - ponder 0,20.
Naročilo bo dodeljeno ponudniku, ki bo

izbral največje število točk.
(b) merila/ocenjevalni kriteriji/za B (izo-

lirni aparati za zaščito dihalnih organov na
stisnjeni zrak):

– tehnične zahteve kompleta - ponder
0,40,

– cena - ponder 0,20,
– servis - ponder 0,15,
– garancijski rok - ponder 0,15,
– dobavni rok - ponder 0,06,
– plačilni pogoji - ponder 0,04.
Naročilo bo dodeljeno ponudniku, ki bo

izbral največje število točk.
(c) izločilni kriteriji - posebni pogoji za A,

B, C:
Izločene bodo ponudbe ponudnikov, če

ponudnik ne bo:
– z izjavo zagotavljal, da se strinja z vse-

bino razpisnih pogojev oziroma razpisne do-
kumentacije ter s splošnimi pogodbenimi
pogoji ter da bo ponudbo pripravil skladno z
navodilom za izdelavo ponudbe,

– priložil izjave o stanju na dan oddaje
ponudbe,

– z izjavo zagotavljal, da izpolnjuje os-
novne tehnične zahteve in ostale zahteve
glede predmeta naročila,

– z izjavo zagotavljal dobavnega roka,
– z izjavo zagotavljal roka plačila.
(č) popolnost ponudbe - če je ponudba

nepopolna, se izloči iz nadaljnje obravnave.
Za popolno ponudbo se šteje ponudbo, ki
ima priložene zahtevane dokumente, ki jih
izdajajo uradne institucije ter ostale zahte-
vane izjave, vpisane zahtevane podatke ter
zahteve, in sicer:

– dokazilo pristojnega organa o registra-
ciji ponudnika za dejavnost..., odločba pri-
stojnega organa o izpolnjevanju z zakonom
določenih pogojev za opravljanje dejavno-
sti..., bilanca stanja in uspeha za leto 1998,
BON 1, 2 oziroma 3, dokazilo o poravnanih
davkih in prispevkih..., bančna garancija za
resnost ponudbe..., izjava banke, da bo po-
dala bančno garancijo za dobro izvedbo po-
sla.. in bančno garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku..., izpolnjeno povabilo
k oddaji ponudbe, izjava ponudnika, da se
strinja z vsebino razpisnih pogojev oziroma
razpisne dokumentacije..., izjava ponudni-
ka o stanju na dan oddaje ponudbe, izjava
za izpolnjevanje osnovnih tehničnih zahtev
in ostalih zahtev glede predmeta naročila,
izjava o zagotavljanju dobavnega roka in ro-
ka plačila, pravilno izpolnjena ponudba brez
pogojevanja, vzorec pogodbe (podpisan, ži-
gosan, parafirana vsaka stran pogodbe).

15., 16., 17.
Ministrstvo za obrambo

Št. 096-22/99 Ob-6347
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija Republike Slovenije za pla-
čilni promet, Tržaška 16, Ljubljana, št. fak-
sa 061/125-66-92.
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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:
a) Ljubljana,
b) Ljubljana, Celje, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
a) mrežni strežnik združljiv s HP

9000/K250 z zunanjimi posebej varo-
vanimi diski in z enoto za varnostno
shranjevanje podatkov - 1 kos,

b) mrežni strežniki združljivi s HP
9000/H50 - 3 kosi

(z vzdrževanjem po izteku garancijskega
roka).

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:
a) 63,000.000 SIT,
b) 50,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Agen-
cija Republike Slovenije za plačilni promet,
centrala Ljubljana, Sektor za kadrovske in
splošne naloge, Tržaška 16, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 15.000
SIT z virmanom na žiro račun št.
50100-603-18540.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 8. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Agencija Republike Sloveni-
je za plačilni promet, Tržaška 16, Ljubljana,
(vložišče).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 8. 1999 ob 10. uri, Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, Tržaška 16,
Ljubljana, sejna soba/V.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v celoti po dobavi opre-
me, rok najmanj 15 dni.

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:
določene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izteka veljav-
nosti ponudbe (najmanj do 15. 11. 1999).

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): popol-
nost ponudbe, finančno stanje ponudnika,
druga merila (cena, reference ponudnika,
organizacija servisa, kadri - tehnična pod-
pora in servis, cena vzdrževanja) - kot v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije o naročilu lah-
ko ponudniki pridobijo na naslovu naročni-
ka ali po telefonu št. 061/17-74-234.

16., 17.
Agencija RS za plačilni promet

Št. 096-23/99 Ob-6348
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija Republike Slovenije za pla-
čilni promet, Tržaška 16, Ljubljana, št. fak-
sa 061/125-66-92.

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

3. (a) Kraj dobave: 14 podružnic in 44
ekspozitur.

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

a) centralni usmerjevalniki:
– 1 kos z 2× ethernet, 16× ISDN BRI,
– 1 kos z 4× ethernet, 4× serijski

(2Mbps), 8× serijski (128kbps);
b) usmerjevalniki na podružnicah:
– 3 kosi z 2× ethernet, 8× serijski,

1× ISDN BRI,
– 10 kosov z 2× ethernet, 4× serijski,

1× ISDN BRI;
c) usmerjevalniki na ekspoziturah:
– 44 kosov z 1× ethernet, 1× serijski,

1× ISDN BRI,
in programska oprema za usmerja-

nje IP in IPX prometa za a), b) in c).
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

50,000.000 SIT.
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija Republike Slovenije za plačilni pro-
met, centrala Ljubljana, Sektor za kadrovske
in splošne naloge, Tržaška 16, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT z virmanom na žiro račun št.
50100-603-18540.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 8. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Agencija Republike Sloveni-
je za plačilni promet, Tržaška 16, Ljubljana,
(vložišče).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 9. 1999 ob 9. uri, Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, Tržaška 16,
Ljubljana, sejna soba/V.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v celoti po dobavi opre-
me, rok najmanj 15 dni.

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:
določene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izteka veljav-
nosti ponudbe (najmanj do 15. 10. 1999).

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

nost ponudbe, finančno stanje ponudnika,
druga merila (cena, reference ponudnika,
organizacija servisa, kadri - tehnična pod-
pora) - kot v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije o naročilu lah-
ko ponudniki pridobijo na naslovu naročni-
ka ali po telefonu št. 061/17-74-234.

16., 17.
Agencija RS za plačilni promet

Št. 096-26/99 Ob-6349
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija Republike Slovenije za pla-
čilni promet, Tržaška 16, Ljubljana, št. fak-
sa 061/125-66-92.

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: dva sistema za varnost-
no shranjevanje podatkov na magnetni
trak z enoto za shranjevanje podatkov,
strežnikom in programom za varnostno
shranjevanje podatkov.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija Republike Slovenije za plačilni pro-
met, centrala Ljubljana, Sektor za kadrov-
ske in splošne naloge, Tržaška 16, Ljublja-
na.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT z virmanom na žiro račun št.
50100-603-18540.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 8. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Agencija Republike Sloveni-
je za plačilni promet, Tržaška 16, Ljubljana,
(vložišče).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 8. 1999 ob 11. uri, Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, Tržaška 16,
Ljubljana, sejna soba/V.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v celoti po dobavi opre-
me, rok najmanj 8 dni.

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:
določene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izteka veljav-
nosti ponudbe (najmanj do 15. 10. 1999).

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): popol-
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nost ponudbe, finančno stanje ponudnika,
druga merila (cena, reference, organizacija
servisa, kadri - tehnična podpora in servis,
cena vzdrževanja) - kot v razpisni dokumen-
taciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije o naročilu lah-
ko ponudniki pridobijo na naslovu naročni-
ka ali po telefonu št. 061/17-74-234.

16., 17.
Agencija RS za plačilni promet

Št. 096-25/99 Ob-6350
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija Republike Slovenije za pla-
čilni promet, Tržaška 16, Ljubljana, št. fak-
sa 061/125-66-92.

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:
a) mrežni strežnik s 4 procesorji in z

UNIX operacijskim sistemom,
b) programska oprema Oracle za

mrežni strežnik iz točke a) in za Win-
dows NT mrežni strežnik

(z vzdrževanjem po izteku garancijskih
rokov).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj
lahko da ponudbo samo za posamezen sklop

(a), (b).
(č) Ocenjena vrednost naročila:
a) 38,000.000 SIT,
b) 14,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija Republike Slovenije za plačilni pro-
met, centrala Ljubljana, Sektor za kadrov-
ske in splošne naloge, Tržaška 16, Ljub-
ljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT z virmanom na žiro račun št.
50100-603-18540.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 8. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Agencija Republike Sloveni-
je za plačilni promet, Tržaška 16, Ljubljana,
(vložišče).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 8. 1999 ob 12. uri, Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, Tržaška 16,
Ljubljana, sejna soba/V.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% od
ocenjene vrednosti opreme, za katero se
daje ponudba.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v celoti po dobavi opre-
me, rok najmanj 8 dni.

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:
določene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izteka veljav-
nosti ponudbe (najmanj do 15. 10. 1999).

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

a) popolnost ponudbe, finančno stanje
ponudnika, druga merila (cena, reference
ponudnika, organizacija servisa, kadri - teh-
nična podpora in servis, cena vzdrževanja) -
kot v razpisni dokumentaciji,

b) popolnost ponudbe, finančno stanje
ponudnika, druga merila (cena, kadri - teh-
nična podpora, cena vzdrževanja) - kot v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije o naročilu lah-
ko ponudniki pridobijo na naslovu naročni-
ka ali po telefonu št. 061/17-74-234.

16., 17.
Agencija RS za plačilni promet

Št. 276/1 Ob-6352
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.

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

3. (a) Kraj dobave: fco območje naroč-
nika razloženo in postavljeno na mesto.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: lastna raba za RTP Ilirska
Bistrica 110/20 kV (podrobnejši opis bla-
ga in tehnične značilnosti so v razp. dok.).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora predložiti ponudbo v celoti.

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

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

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po pred-
hodni enodnevni najavi, ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije, na sedežu družbe Elektro Pri-
morska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Go-
rica - pri administratorki tehničnega sektorja
- Andreji Smole, med 9. in 11. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 23. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni družbe oziroma z virma-
nom na rač. št. 52000-601-22566, sklic
na št. 00 20777- ter št. objave v Ur. l. RS s
pripisom razpisna dokumentacija - lastna
raba.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja do
vključno 17. 8. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., taj-
ništvo, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 8. 1999 ob
11. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v
višini 3% vrednosti ponudbe, katere ve-
ljavnost je usklajena z veljavnostjo po-
nudbe.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
možnost kompenzacije, rok plačila mora bi-
ti najmanj 45 dni.

11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za dobavo
blaga in storitev za lastno rabo za RTP Ilir-
ska Bistrica 110/20 kV z izbranim ponudni-
kom sklenil pogodbo.

12. 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 navedene v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum,  do  katerega  ponudniki  ne
morejo  umakniti  ponudbe:  opcija  ponud-
be  je  120  dni  od  dneva  objave  tega
razpisa.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po-
nudbena cena, plačilni pogoji, terminski
plan,  reference  in  druge  posebne  ugod-
nosti.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve vsem zaintere-
siranim, ki so pri naročniku dvignili razpisno
dokumentacijo.

16., 17.
Elektro Primorska, d.d.,

Nova Gorica

Št. 0048-308/58-99 Ob-6355
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 061/132-5125, faks
061/315-073.

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

3. (a) Kraj dobave: MNZ, Vodovodna 93,
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: FTIR spektrometer z IR
mikroskopom, in sicer: FTIR spektrome-
ter, ki omogoča snemanje v MID IR po-
dročju; delovna postaja z računalniškim
programom za snemanje, obdelavo,
vrednotenje in knjiženje IR spektrov ter
IR mikroskop z delovno postajo za ob-
delavo podatkov.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevane-
ga blaga, za katere dele oziroma skupine:
ponudnik mora ponuditi celotno. Posamez-
nih delov opreme ponudniki ne morejo po-
nuditi.
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(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost celotnega naročila je
28,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave in inštalacije, če je

predvideno: razpisano opremo mora izbrani
ponudnik dobaviti in inštalirati najkasneje 90
dni od podpisa pogodbe.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Uprava krimi-
nalistične službe, Center za krim-tehnične
preiskave, Vodovodna 93, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba: Alenka Garbajs, tel.
061/172-4419.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
javnega razpisa do roka za oddajo ponudb,
in sicer od 12. do 14. ure, razen dnevov,
ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo:  znesek  4.000 SIT,
način  plačila:  virmansko,  številka  raču-
na:  50100-637-55284  (Ministrstvo  za
notranje zadeve), sklicna številka:
308-58-99.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo po-
nudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 7. 1999 ob
14.30 na naslovu: Oddelek za investicije in
javna naročila, 2. nadstropje, soba št. 206,
Cankarjeva 4, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti banč-
no garancijo za resnost dane ponudbe s
strani ponudnika v znesku 8% od vrednosti
ponudbe.

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 uradnega preje-
ma računa, ki je izstavljen po dobavi in in-
štalaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o do-
bavi in inštalaciji FTIR instrumenta z IR mi-
kroskopom, v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

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 gospodarske družbe, sa-

mostojni podjetniki posamezniki in samo-
stojni obrtniki.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti po-
nudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 120 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
rok dobave in inštalacije, reference, finanč-
no stanje ponudnika in kvaliteta.

Največje število točk, ki jih lahko za po-
nudbe prejmejo za ceno je 50 točk, za rok
dobave in inštalacije 10 točk, za reference
5 točk, za finančno stanje ponudnika 8 točk
in za kvaliteto 15 točk.

15., 16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-6397
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje: skladišče
kupca (skladišče lesa).

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

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevane-
ga blaga, za katere dele oziroma skupine:
dobavitelj se lahko poteguje za celotno na-
ročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
44,500.000 SIT.

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

dobje od 15. 8. 1999 do 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektorja (ob
dvigu predložiti kopijo nakazila na žiro ra-
čun).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 8. 1999.

V mesecu juliju in avgustu se razpisna
dokumentacija lahko zahteva od ponedelj-
ka do četrtka.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 8. 1999 do 9.00 ure.

V mesecu juliju in avgustu se ponudbena
dokumentacija lahko odda od ponedeljka
do četrtka.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje - Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektorja
(zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene kot to predvideva zakon o javnih naro-
čilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 8. 1999 ob 9.30.

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

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti pravni osebi, ki je davčni
zavezanec.

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

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

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

– ponudbena cena do 46 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– možnost kompenzacije do 6 točk,
– fiksnost cen do 13 točk.
Podrobna razdelitev - ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 28. 5. 1999 pod št.
4126, objava o izidu pa dne 9. 7. 1999.

Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.

Ob-6409
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze, Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Tržaška 19.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: najem treh osebnih av-
tomobilov z delovno prostornino mo-
torja do 1,4 l., osmih osebnih avtomo-
bilov z delovno prostornino motorja od
1,4 l. do 1,6 l., enega osebnega avto-
mobila z delovno prostornino motorja
od 1,6 l. do 1,8 l. ter treh terenskih
avtomobilov z delovno prostornino mo-
torja do 3,0 l.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik lahko predloži ponudbo za najem vseh
osebnih in terenskih vozil ali samo za najem
3 osebnih vozil ali za najem 8 osebnih vozil
ali za najem 3 terenskih vozil.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
80,280.000 SIT za najem vseh vozil za 36
mesecev.

4. Datum dobave, če je predvideno: 30
dni po sklenitvi najemne pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
najemna pogodba bo sklenjena za dobo 36
mesecev.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
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taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416) oziroma
z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 8. 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 označene z napisom
“Ne odpiraj! ponudba za najem avtomobilov
DRSC”-V.B.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 8. 1999
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti
del, ki mora veljati vsaj 90 dni od dneva
odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz proračunskih sredstev Re-
publike Slovenije. Naročnik bo plačal oprav-
ljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu
o izvrševanju proračuna Republike Sloveni-
je (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97,
34/98 in 91/98) in na njegovi podlagi izda-
nih podzakonskih aktih.

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:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

13.
14. Merila in pogoji za dodelitev naroči-

la:
Tehnični pogoji
– za vsa vozila, ki jih ponuja ponudnik in

morajo imeti naslednjo opremo:
a) zračno blazino vsaj na voznikovi in so-

voznikovi strani,
b) servo volan,
c) predpisano delovno prostornino mo-

torja (za osebna vozila prostornina do 1,4 l.,
od 1,4 l. do 1,6l. in od 1,6 l. do 1,8 l., za
terenska vozila pa 3,0 l.),

d) ponujena vozila morajo imeti 5 vrat.
Ostali pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-

nudnik:
– ponudnik mora prevzeti kompletno

vzdrževanje in servisiranje vozil, tako da na-
ročnik krije le strošek porabe goriva,

– ponudnik mora zagotovitvi obvezno in
popolno kasko zavarovanje za vozilo z 1%
odbitno franšizo,

– ponudnik mora poskrbeti za zimske
gume za vozila,

– ponudnik mora za čas popravila vozil
brezplačno priskrbeti nadomestna vozila,

– ponudnik mora poskrbeti za brezpla-
čen prevoz poškodovanega ali pokvarje-
nega vozila na območju Republike Slove-
nije,

– vsa ponujena vozila morajo biti izdela-
na v letu 1999,

– vsa ponujena vozila morajo imeti naj-
manj 3 letno garancijo proizvajalca,

– rok dobave ne more biti daljši od raz-
pisanega,

– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah v zadnji treh (3) letih,

– servis vozil mora biti zagotovljen v Ljub-
ljani ali bližnji okolici,

– izpolnjevanje ostalih pogojev iz poglav-
ja 10.

Merilo  za  izbiro  najugodnejše  ponud-
be skupaj s pomenom posameznega meri-
la so:

– cena najema ponujenih vozil, kar pred-
stavlja 50% oziroma maksimalno 50 točk,

– tehnična merila za ponujena vozila, ki
predstavljajo 20%, oziroma maksimalno 20
točk,

a) klima naprava – 4 točke,
b) čimvečja moč motorja ponujenega vo-

zila – 4 točke,
c) antiblokirani zavorni sistem, abs – 4

točke,
d) bočne ojačitve vozila – 4 točke,
e) dodatne zračne blazine – 4 točke,
za terenska vozila so tehnična merila, ki

predstavljajo 20%, oziroma maksimalno 20
točk, naslednja,

a) klima naprava – 4 točke,
b) štirikolesni pogon z možnostjo izklju-

čitve – 4 točke,
c) antiblokirni zavorni sistem – 4 točke,
d) dieselski pogon vozila – 4 točke,
e) bočne ojačitve vozila – 4 točke,

– dodatne ugodnosti, ki predstavljajo
10%, oziroma največ 10 točk:

a) centralno zaklepanje vozila – 2 točki,
b) tonirana stekla – 2 točki,
c) električni pomik prednjih stekel – 2

točki,
d) vgrajen avtoradio z zvočniki – 1 toč-

ka,
e) druge dodatne ugodnosti – 3 točke,
– kompletnost ponudbe, ki predstavlja

20% oziroma maksimalno 20 točk. Vsak
ponudnik dobi pri tem merilu za vsako po-
nujeno skupino vozil (razredi do 1,4 l. – od
1,4 l. do 1,6 l. – od 1,6 l. do 1,8 l. in za
terenska vozila do 3,0 l.) po 5 točk, oziro-
ma za vse štiri ponujene skupine vozil mak-
simalno 20 točk;

Naročnik bo kot najugodnejšo ponudbo
izbral tisto, ki bo ob izpolnjevanju vseh po-
gojev dosegla največje število točk na pod-
lagi zgoraj navedenih štirih meril.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, Vinko Ber-
ginc, univ. dipl. prav. in Andrej Vižin, univ.
dipl. inž. grad., tel. 178-8002.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa, je 45 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

16., 17.
Ministrstvo za promet in zveze

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. 88-26 Ob-6422

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za izvajanje gradbenih, obrtniških
in instalacijskih del za zamenjavo primarne
in sekundarne opreme v stikališču 110 kV v
objektu RTP 110/20 kV Gorica, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 51- 53 z dne
2. 7. 1999, Ob-6050 se:

– 3 (b) točka (vrsta in obseg gradbenih
del in storitev) glasi: izvajanje gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del za zame-
njavo primarne in sekundarne opreme v
stikališču 110 kV v objektu RTP 110/20
kV Gorica;

– 7 (b) točka spremeni: datum, do kdaj
je možno zahtevati razpisno dokumentacijo:
vsak dan od 8. do 12. ure, do vključno
16. 7. 1999.

Elektro-Slovenije, d.o.o., Ljubljana

Razveljavitev
Ob-6431

Javni razpis za izbiro izvajalca izgradnje
kanalizacije Bovec K4A, K4D in K4E, ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 30-31 z dne
30. 4. 1999, Ob-3267, se razveljavi.

Komunala Tolmin,
Javno podjetje, d.d.

Razveljavitev
Št. 1721/99 Ob-6251

Javni razpis brez omejitev za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika za gradbena dela
na objektu “20 kV kablovod Dane-Jelenov
Žleb in KTP Mosti”, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999, Ob-4546,
Št. 1374/99, se razveljavi.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1720/99 Ob-6252
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
27,000.000 SIT.

b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
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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
podpisu 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 Nataši Škerjanec,
tel. 1315-255, 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 16. 7. 1999 do
14. ure.

(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-
dane najkasneje do 30. 7. 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 2. 8. 1999, ob
9.30 v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, Slovenska c. 56/VII v
Ljubljani.

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

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

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

– 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 23. 7. 1999.

17. Datum  predhodne  objave  namere
o naročilu ali navedba, če je bila objavlje-
na: ne!

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne 4. 6. 1999 pod št.
43/99, objava o izidu pa dne 9. 7. 1999.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 130/99 Ob-6025
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: VVZ Ormož, Žigrova 6b, Ormož,
062/741-060.

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

3. Kraj izvedbe del: VVZ Ormož, Žigro-
va 6b.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: prehod
ogrevanja na plin s preureditvijo kotlov-
nice.

Ocenjena vrednost znaša 6,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 20 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: VVZ
Ormož, Žigrova 6b,

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virman, ŽR št.
52410-603-31135.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 7. 1999, 9. ura.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: VVZ Ormož, Žigrova 6b.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 7. 1999 ob 10. uri, VVZ Ormož, Ži-
grova 6b.

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

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

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 26. 7. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
80%, rok 10%, garancija 10%.

16., 17., 18.
Vzgojno-varstveni zavod Ormož

Št. 347-10/99-232 Ob-6209
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška ce-
sta 14, 6250 Ilirska Bistrica, telefaks
067/41-284.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija prizidka hotela Turist v stano-
vanjski objekt.

Orientacijska vrednost del:
– sanacija konstrukcije: 31,327.740 SIT,
– gradbeno-obrtniška dela: 76,050.640

SIT,
– zunanja ureditev 12,287.628 SIT,
– strojne instalacije 11,504.112 SIT,
– elektroinstalacije 11,200.000 SIT,
– skupaj: 142,370.120 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: ne.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi ponud-
bo po sistemu “ključ v roke”.
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6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: šest mesecev
po uvedbi v delo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodar-
sko infrastrukturo, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica; kontaktna oseba: Stan-
ko Škrab, tel.: 067/41-361, faks:
067/41-284.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 9. 7. 1999 do 29. 7.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 35.000 SIT, nakazilo na ŽR št.
52210-630-61220, namen nakazila: za raz-
pisno dokumentacijo - rekonstrukcija prizid-
ka hotela Turist.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 8. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: v tajništvo Občine Ilirska Bi-
strica, soba št. 3, II. nadstropje, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba - Ne odpi-
raj!” z navedbo predmeta naročila. Na hrbt-
ni strani ovojnice mora biti označen naslov
odpošiljatelja - ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 8. 1999, v sejni sobi Občine Ilirska Bi-
strica, soba št. 1, I. nadstropje, Bazoviška
cesta 14, Ilirska Bistrica, ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe je potrebno kot varšči-
no predložiti bančno garancijo v višini 5%
ponudbene cene z veljavnostjo 60 dni od
datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja:
stroški naročila bremenijo občinski proračun
v okviru sredstev za investicije na področju
stanovanjske gradnje. Način plačevanja, z
roki, je določen v vzorcu pogodbe, kot ob-
vezne sestavine razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje z opredelitvijo in pooblasti-
lom vodilnega partnerja.

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

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje po-
goje:

– da ima predpisana dovoljenja za oprav-
ljanja dejavnosti s področja izvedbe javnega
naročila (fotokopijo izpiska iz sodnega regi-
stra z veljavnostjo 60 dni ter odločbo o iz-
polnjevanju predpisanih pogojev za oprav-
ljanje dejavnosti),

– da je finančno sposoben (bonitetni
obrazec BON 1 in BON 2, ki niso starejši
od 30 dni),

– da ima reference in zadostne proste
kadrovske in tehnične zmogljivosti,

– da ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku,

– dodatne zahteve določene v razpisni
dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
ponudbena cena, fiknost cen, reference in
strokovna usposobljenost za obseg in po-
dročje razpisanih del ter druga merila nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico spremem-
be obsega del od razpisanega z ozirom na
razpoložljiva finančna sredstva in se za
zmanjšan obseg del tudi sklene ustrezna
pogodba. Izvajalec v tem primeru ni upravi-
čen do odškodninskega zahtevka.

17., 18.
Občina Ilirska Bistrica

Št. 21/99 Ob-6210
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Avditorij Portorož, Senčna pot 10,
6320 Portorož, faks 066/47-67-18.

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

3. Kraj izvedbe del: gledališče Tartini v
Piranu.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: G+O+I
- kot celota v okvirni vrednosti 140 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 oddajajo v
kompletu;

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

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi več variant, vendar vedno kot samo-
stojno ponudbo;

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: med 1. in 10.
oktobrom 1999; predvideni zaključek del:
5 mesecev po pričetku del (opravljen teh-
nični pregled in uporabno dovoljenje).

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se dobi: Avditorij Por-
torož, Senčna pot 10, Portorož.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno prevzeti do: 22. julija 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkup razpisne dokumen-
tacije: 5.000 SIT na ŽR št.
51410-603-31616.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Avditorij Portorož, Senčna
pot 10, 6320 Portorož - tajništvo v 2. nad-
stropju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. avgusta 1999 ob 12. uri 10 minut v
Avditoriju Portorož, Senčna pot 10, 6320
Portorož - Rdeča dvorana v 1. nadstropju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti

ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za 10 mio SIT;

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določbah zakona o izvrševanju proraču-
na RS in odloka o izvrševanju proračuna
občine Piran;

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 teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– izpisek iz registra z opisom dejavnosti
(največ 1 mesec star);

– bonitetni  obrazci  (BON 1  in  2  ali
BON 3);

– dokaz ali izjava, da ponudnik ni v po-
stopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku;

– potrdilo ustreznega organa, da ima po-
ravnane obveznosti iz naslova davkov, taks
in drugih dajatev (v skladu z 2. točko tretjega
odstavka 40. člena ZJN);

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. september
1999;

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

– ponudbena cena - 60%;
– reference ponudnika - 30%;
– trajanje izvajanja del - 10%;
Merila se bodo ocenjevala na podlagi

ocene naročnika z ocenami:
– ponudbena cena od 0 do 20 točk v

razponih po 2 točki;
– reference od 0 do 10 točk v razponih

po 2 točki;
– rok izvedbe del od 0 do 10 točk v

razponih po 2 točki;
Kot končna ocena velja zmnožek uteži z

ocenami točk ter seštevek vseh zmnožkov
posameznega ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: za naročilo in postopek dobite informa-
cije na Avditoriju Portorož, Senčna pot 10,
Portorož – g. Valenčič, tel. 066/47-67-10
ali -12; za tehnična pojasnila na istem na-
slovu pri g. Mahniču, tel. 066/47-67-10 ali
-40 med 8. in 14. uro ob delavnikih;

17., 18.
Avditorij Portorož

Št. 22/99 Ob-6211
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Avditorij Portorož, Senčna pot 10,
6320 Portorož, faks 066/47-67-18.

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

3. Kraj izvedbe del: gledališče Tartini v
Piranu.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: naba-
va in montaža stolov in gledališke tehni-
ke v okvirni vrednosti 46 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 oddaja-
jo posamično in v variantah.
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(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi več variant, vendar vedno kot samo-
stojno ponudbo;

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni
pričetek del: med 1. in 10. oktobrom 1999;
predvideni zaključek del: 5 mesecev po pri-
četku del.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
razpisna dokumentacija se dobi Avditorij
Portorož, Senčna pot 10, Portorož.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno prevzeti do 22. julija
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkup razpisne dokument-
acije 5.000 SIT na ŽR št.
51410-603-31616.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 12. avgusta 1999
do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Avditorij Portorož, Senčna
pot 10, 6320 Portorož - tajništvo v 2. nad-
stropju.

9. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb: 12. avgusta 1999 ob 14. uri
10 minut v Avditoriju Portorož, Senčna pot
10, 6320 Portorož - Rdeča dvorana v 1.
nadstropju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za 2 mio SIT;

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določbah zakona o izvrševanju proraču-
na RS in odloka o izvrševanju proračuna
občine Piran;

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 teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– izpisek iz registra z opisom dejavnosti
(največ 1 mesec star);

– bonitetni  obrazci  (BON 1  in  2  ali
BON 3);

– dokaz ali izjava, da ponudnik ni v po-
stopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku;

– potrdilo ustreznega organa, da ima po-
ravnane obveznosti iz naslova davkov, taks
in drugih dajatev (v skladu z 2. točko tretjega
odstavka 40. člena ZJN);

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. september
1999;

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

– ponudbena cena -60%;,
– reference ponudnika -30%;,
– trajanje izvajanja del -10%.
Merila se bodo ocenjevala na podlagi

ocene naročnika z ocenami:

– ponudbena cena od 0 do 20 točk v
razponih po 2 točki,

– reference od 0 do 10 točk v razponih
po 2 točki,

– rok izvedbe del od 0 do 10 točk v
razponih po 2 točki.

Kot končna ocena velja zmnožek uteži z
ocenami točk ter seštevek vseh zmnožkov
posameznega ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: za naročilo in postopek dobite infor-
macije na Avditoriju Portorož, Senčna pot
10, Portorož - g. Valenčič, tel.
066/47-67-10 ali -12; za tehnična poja-
snila na istem naslovu pri g. Mahniču, tel.
066/47-67-10 ali -40 med 8. in 14. uro
ob delavnikih.

17., 18.
Avditorij Portorož

Št. 344-64/1988 Ob-6212
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Kraj izvedbe del: Območje občine Or-
mož.

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

a) preplastitve lokalnih cest:
– Ivanjkovci-Lahonci-Pršetinci v

dolžini 743 m,
– Sodinci-Bresnica-Lasigovci v dol-

žini 743 m,
– Ormož-Ključarovci-Koračice v

dolžini 743 m,
– Mihovci-Jeruzalem v dolžini

357 m,
– Središče-Vitan-Vuzmetinci v dol-

žini 343 m;
b) preplastitve mestnih cest mesta

Ormož
– Dravska ulica v dolžini 102 m,
– Ul. Dr. Hrovata v dolžini 374 m;
c) preplastitve javnih poti
– Osluševci v dolžini 1000 m,
– Gomila v dolžini 1350 m.
Ocenjena vrednost znaša

29,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 10 dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 7. 1999.

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

predložiti ponudbo: 30. 7. 1999, 9. ura
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c.
6, Ormož.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 7. 1999, ob 10. uri, Občina Ormož,
Ptujska c. 6, Ormož.

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

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

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa

ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: določeno v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 7. 1999

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
90%, rok 5%, garancija 5%.

16., 17., 18.
Občina Ormož

Št. 344-63/1999 Ob-6213
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Kraj izvedbe del: Območje občine Or-
mož.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: moder-
nizacija javne poti Pršetinci v dolžini
730 m.

Ocenjena vrednost znaša 7,000.000
SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: 15 dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 7. 1999.

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

predložiti ponudbo: 21. 7. 1999, 9. ura.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno

predložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptuj-
ska c. 6, Ormož.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 7. 1999, ob 10. uri, Občina Ormož,
Ptujska c. 6, Ormož.

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

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

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

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

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
90%, rok 5%, garancija 5%.

16., 17., 18.
Občina Ormož
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Št. 400-02-35/99 Ob-6284
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
Ljubljana, Vojkova 1b, faks 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: Topolc pri Ilirski Bi-
strici.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev odvodnih razmer na reki Reki (Veliki
Vodi) na območju Novakovega praga pri
Topolcu.

Ocenjena vrednost: 43,000.000 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: čas izvedbe je
osem mesecev po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava za varstvo narave, izpostava
Koper, 6000 Koper, Pristaniška 12, tel.
066/38-496.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na št. 18
25210-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 8. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, prit-
ličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 8. 1999 ob 10. uri, na naslovu: Uprava
RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b,
I. 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,
2,150.000 SIT (5% od orientacijske vred-
nosti gradbenih del), z veljavnostjo do 24. 9.
1999.

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 zakonom o izvrše-
vanju proračuna RS in pogodbo. Cena je
fiksna, 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-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je pravna oseba, registrirana v RS,
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran,

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,

– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR in obrazca BON 2 ni večje od
3 dni v preteklih 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 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, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 9. 8. 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 Lucijan Korva, 066/38-496.

17., 18.
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02-36/99 Ob-6285
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo nara-
ve, Ljubljana, Vojkova 1b, faks
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: Ljubno ob Savinji.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va Marčinkovega jezu na Savinji v Ljub-
nem.

Ocenjena vrednost: 32,000.000 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: predvidena od-
daja 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 je
osem mesecev po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava za varstvo narave, izpostava
Celje, 3000 Celje, Švarčeva 4, tel.
063/451-830.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na št. 18
25210-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 8. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, prit-
ličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 8. 1999 ob 9. uri, na naslovu: Uprava
RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b,
I. nadstropje, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe, 1,600.000
SIT (5% od orientacijske vrednosti gradbenih
del), z veljavnostjo do 24. 9. 1999.

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 zakonom o izvrše-
vanju proračuna RS in pogodbo. Cena je
fiksna, 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-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je pravna oseba, registrirana v RS,
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran,

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,

– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR in 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,
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– 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, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 9. 8. 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 Matija Marinček, tel. 063/451-830.

17., 18.
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02-34/99 Ob-6286
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo nara-
ve, Ljubljana, Vojkova 1b, faks
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: Žiri.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: ureditev od-
točnih razmer hudournika Osojnica.

Ocenjena vrednost: 45,000.000 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: 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: čas izvedbe je
osem mesecev po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava za varstvo narave, izpostava
Kranj, 4000 Kranj, Mirka Vadnova 5, tel.
064/241-641.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun

št. 50100-630-10014, sklic na št. 18
25210-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 8. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, prit-
ličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 8. 1999 ob 11. uri, na naslovu: Uprava
RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b,
I. 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,
2,250.000 SIT (5% od orientacijske vred-
nosti gradbenih del), z veljavnostjo do 24. 9.
1999.

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 zakonom o izvrše-
vanju proračuna RS in pogodbo. Cena je
fiksna, 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-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je pravna oseba, registrirana v RS,
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran,

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,

– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR in obrazca BON 2 ni večje od
3 dni v preteklih 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 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, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 9. 8. 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 Dušan Čop, tel. 064/241-641.

17., 18.
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02-37/99 Ob-6287
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
Ljubljana, Vojkova 1b, faks 061/178-40-52
in Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2,
Škofja Loka.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredit-
vena dela na Selški Sori od Okornovega
jezu do Šeširjevega jezu.

Ocenjena vrednost: 43,000.000 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: čas izvedbe je
osem mesecev po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava za varstvo narave, izpostava
Kranj, 4000 Kranj, Mirka Vadnova 5, tel.
064/241-641.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na št. 18
25210-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 8. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, prit-
ličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 8. 1999 ob 12. uri, na naslovu: Uprava
RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b,
I. nadstropje, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
2,150.000 SIT (5% od orientacijske vredno-
sti gradbenih del), z veljavnostjo do 24. 9.
1999.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnika financirata razpisana dela: URS-
VN iz sredstev proračuna RS v višini 50% in
Občina Škofja Loka v višini 50%. Plačila se
poravnajo v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna RS in pogodbo. Cena je fiksna,
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 izvajalci.

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:

– da je pravna oseba, registrirana v RS,
– da je samostojni podjetnik – po-

sameznik, registriran v RS oziroma vpisan
v vpisnik samostojnih podjetnikov posa-
meznikov pri Republiški upravi za javne pri-
hodke,

– 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 in obrazca BON 2 ni večje od
3 dni v preteklih 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 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, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 9. 8. 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 Dušan Čop, tel. 064/241-641.

17., 18.
Uprava RS za varstvo narave

Št. 011-04-20/98 Ob-6329
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: Petajnci-Tišina.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: rekonstrukcija ceste G1-3
(M10-1)/317, 318 Petanjci-Tišina.

Ocenjena vrednost del: 98,000.000 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. Čas izvedbe: 4 mesece po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19 a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno do-
kumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko
poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 8. 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
rekonstrukcijo ceste G1-3 (M10-1)/317,
318 Petanjci-Tišina.” – D. P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 10. 8. 1999
ob 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 (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

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

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

V primeru, da bo naročnik ocenil, da so
vrednosti predloženih ponudb previsoke
glede na orientacijsko vrednost naročila, si
pridržuje pravico doseči sporazum o zniža-
nju ponudbene vrednosti najugodnejšega
ponudnika s pogajanji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Dean
Peršon, univ. dipl. inž. grad., Družba za dr-
žavne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-8300. Rok, v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
je 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Ur. l. RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999, Ob-909.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-6330
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

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

nih del: gradnja nadomestnega mostu
čez potok Sejanca v Trgovišču na cesti
G1-2/0250.

Ocenjena vrednost del: 33,000.000 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. Čas izvedbe: 6 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 a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 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: 10. 8. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj! ponudba
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za gradnjo nadomestnega mostu čez po-
tok Sejanca v Trgovišču na cesti
G1-2/0250.”-B.T.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 10. 8. 1999
ob 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 celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (poglavje 10).

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

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

V primeru, da bo naročnik ocenil, da so
vrednosti predloženih ponudb previsoke
glede na orientacijsko vrednost naročila, si
pridržuje pravico doseči sporazum o zniža-
nju ponudbene vrednosti najugodnejšega
ponudnika s pogajanji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Boris
Tekavec, univ. dipl. inž. grad., Družba za
državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-8300. Rok, v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
je 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-6331
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze – Di-
rekcija 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: Spuhlja–Ormož.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja nadomestnega mostu čez inundaci-
jo v Gorišnici na cesti G1-2.

Ocenjena vrednost del: 33,000.000 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 do-
končanja del ali čas izvedbe: 6 mesecev po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 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: 10. 8. 1999 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
gradnjo nadomestnega mostu čez inunda-
cijo v Gorišnici na cesti G1-2” – BT.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 10. 8. 1999
ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 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 glede plačeva-
nja: naročilo v celoti financira naročnik iz
proračunskih sredstev Republike Sloveni-
je. Naročnik bo plačal opravljena dela v
rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in
91/98) in na njegovi podlagi izdanih pod-
zakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

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

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

V primeru, da bo naročnik ocenil, da so
vrednosti predloženih ponudb previsoke
glede na orientacijsko vrednost naročila, si
naročnik pridržuje pravico doseči sporazum
o znižanju ponudbene vrednosti najugod-
nejšega ponudnika s pogajanji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Boris
Tekavec, univ. dipl. inž. grad., Družba za
državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00. Rok, v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-6332
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

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

nih del: modernizacija R3-656/3650
Dragarji-Osilnica.

Ocenjena vrednost del: 196,000.000
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. 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 a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 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: 11. 8. 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
modernizacijo R3-656/3650 Dragarji-Osil-
nica.”-T.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 8. 1999
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
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nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

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

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

V primeru, da bo naročnik ocenil, da so
vrednosti predloženih ponudb previsoke
glede na orientacijsko vrednost naročila, si
naročnik pridržuje pravico doseči sporazum
o znižanju ponudbene vrednosti najugod-
nejšega ponudnika s pogajanji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Strokovne informacije posreduje Tibor
Praprotnik, univ. dipl. inž. grad., Družba za
državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-8300. Rok, v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
je 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-6333
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

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

nih del: rekonstrukcija ceste R2-438
Šentilj-Trate.

Ocenjena vrednost del: 132,000.000 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. 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 a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 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: 11. 8. 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
rekonstrukcijo ceste R2-438 Šentilj-Tra-
te.”-D.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 8. 1999
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

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

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

V primeru, da bo naročnik ocenil, da so
vrednosti predloženih ponudb previsoke
glede na orientacijsko vrednost naročila, si
pridržuje pravico doseči sporazum o zniža-
nju ponudbene vrednosti najugodnejšega
ponudnika s pogajanji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Dean
Peršon, univ.dipl.inž.grad., Družba za dr-
žavne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-8300. Rok, v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
je 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-6334
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Padeški Vrh-Boha-
rina.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: rekonstrukcija R-3-701/1430
Padeški Vrh-Boharina.

Ocenjena vrednost del: 55,000.000 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. (a) Čas izvedbe: 60 dni po sklenitvi
pogodbe.

7. Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19 a,
1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno 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: 11. 8. 1999 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! ponudba za
rekonstrukcijo R-3-701/1430 Padeški
Vrh-Boharina”-J.G.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 8. 1999
ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti 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.
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13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

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

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

V primeru, da bo naročnik ocenil, da so
vrednosti predloženih ponudb previsoke
glede na orientacijsko vrednost naročila, si
pridržuje pravico doseči sporazum o zniža-
nju ponudbene vrednosti najugodnejšega
ponudnika s pogajanji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Strokovne informacije posreduje Ja-
nez Gorenc, univ. dipl. inž. grad., Družba za
državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-8300. Rok, v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
je 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-6335
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

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

nih del: obnova makadamskih vozišč na
področju CP Novo mesto.

Ocenjena vrednost del: 14,000.000 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 do-
končanja del ali čas izvedbe: 25 dni po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 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) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 8. 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
obnovo makadamskih vozišč na področju
CP Novo mesto.”-M.T.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 8. 1999
ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

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

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: strokovne informacije posreduje
Marko Tijanič, grad. teh., Družba za držav-
ne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-8300.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-6336
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

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

nih del: obnova makadamskih vozišč na
področju CP Celje.

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 do-
končanja del ali čas izvedbe: 25 dni po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:

Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 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: 4. 8. 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
obnovo makadamskih vozišč na področju
CP Celje.”-B.K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 8. 1999
ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce, zahtevane v razpisni dokumenta-
ciji (poglavje 10).

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

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Bojan
Kocen, grad. teh., Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-8300.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 132/26 Ob-6353
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavče-
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va 22, 5000 Nova Gorica, faks
065/23-212.

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

3. Kraj izvedbe del: Erjavčeva 22, Nova
Gorica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov: elektro in strojne instalacije za
upravni objekt Nova Gorica v skupni vred-
nosti 145,000.000 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: upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo vsebovale vsa razpisana
dela.

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

končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je konec avgusta 1999, čas iz-
vedbe je 3 mesece.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po pred-
hodni enodnevni najavi, ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije, na sedežu družbe Elektro Pri-
morska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Go-
rica - pri administratorki tehničnega sektorja
- Andreji Smole, med 9. in 11. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 16. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 30.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni družbe oziroma z virma-
nom na rač. št. 52000-601-22566, sklic
na št. 00 20777 - ter št. Objave v Ur. l. RS,
s pripisom razpisna dokumentacija - elektro
in strojne instalacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja naj-
kasneje do 9. 8. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., taj-
ništvo, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 8. 1999 ob
11. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v vi-
šini 3% vrednosti ponudbe, katere veljav-
nost je vsklajena z veljavnostjo ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
možnost kompenzacije, rok plačila mora bi-
ti najmanj 60 dni po izstavitvi situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za razpisa-
na dela, z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo.

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

za priznanje sposobnosti mora ponudnik
predložiti dokumentacijo navedeno v točki
2.11. Navodil ponudnikom iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 9. 8. od 11.
ure naprej.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN); cena,
plačilni pogoji, rok dokončanja del in refe-
rence; način uporabe meril je naveden v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije v zvezi z javnim naroči-
lom - tehnični del lahko dobite na naslovu:
Projekt d.d., Nova Gorica, Kidričeva 9a,
kontaktna oseba za elektro instalacije Ro-
bert Bizjak, univ. dipl. inž. strojn., tel:
065/12 80 262, za strojne instalacije je
kontaktna oseba Oliver Černe, univ. dipl.
inž. strojn., tel. 065/27-787.

17., 18.
Elektro Primorska, d.d.,

Nova Gorica

Št. 1001/00 Ob-6360
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacija objekta Cerkno.

Predvidena vrednost 150,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: takoj po pod-
pisu pogodbe, zaključek 30. 4. 2000.

7. (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, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT,
51800-601-180.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 8. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 8. 1999 ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
5% od ponudbene vrednosti, veljavnost do
30. 9. 1999.

11., 12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

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

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave, da njegovo poslovanje 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 zaporedna številka 6 največ
10 dni v preteklih 6 mesecih od dneva se-
stavitve obrazca, ali potrdilo poslovne ban-
ke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran več kot 10 dni,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od dvakratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

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

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbe-
nih obveznosti iz prejšnjih pogodb ali ni do-
stavil originalnih dokumentov, ki niso starej-
ši kot 30 dni oziroma notarsko overjene
fotokopije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 9. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60 točk, reference 40 točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: sestanek bo 2. 8. 1999 ob 10. uri, na
sedežu družbe.

17., 18.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 994/99 Ob-6362
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Lukovica, Lukovica 46, 1225
Lukovica, 061/735-119.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacijskega sistema komunal-
ne odpadne vode v Lukovici – fekalni
kanal “B”. Ocenjena vrednost del
10,000.000 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: naročnik si pridr-
žuje pravico do oddaje naročila dvema iz-
vajalcema.

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

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
ponudbo, ki je v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: datum predvi-
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denega začetka je 20. 8. 1999, dokonča-
nje del pa najkasneje do 15. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Lukovica, Oddelek za komunalo, Lu-
kovica 46, 1225 Lukovica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno vplačati 5.000 SIT na ŽR
50120-630-810246, sklic na št.
713000-1503.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najkasneje do 2. 8.
1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Lukovica, Oddelek
za komunalo, Lukovica 46, 1225 Lukovica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 8. 1999 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Lukovica.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

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

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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do odpiranja po-
nudb, 2. 8. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference in druga merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije so na razpolago
na Občini Lukovica, Lukovica 46, Lukovica,
pri Tomažu Cerarju, tel. 061/735-119, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro.

17., 18.
Občina Lukovica

Št. 999/99 Ob-6363
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Lukovica, Lukovica 46, 1225
Lukovica, 061/735-119.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija ostrešja na podružnični cerkvi
sv. Luka v Spodnjih Praprečah. Ocenje-
na vrednost del 8,000.000 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: naročnik si pridr-
žuje pravico do oddaje naročila dvema iz-
vajalcema.

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

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
ponudbo, ki je v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: datum predvi-
denega začetka je 15. 8. 1999, dokonča-
nje del pa najkasneje do 15. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Lukovica, Oddelek za komunalo, Luko-
vica 46, 1225 Lukovica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 29. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne doku-
mentacije je potrebno vplačati 5.000 SIT
na ŽR 50120-630-810246, sklic na št.
713000-1503.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najkasneje do 30. 7.
1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Lukovica, Oddelek
za komunalo, Lukovica 46, 1225 Lukovica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 7. 1999 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Lukovica.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

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

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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do odpiranja po-
nudb, 30. 7. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference in druga merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije so na razpolago
na Občini Lukovica, Lukovica 46, Lukovica,
pri Tomažu Cerarju, tel. 061/735-119, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro.

17., 18.
Občina Lukovica

Št. 347-10/99-232 Ob-6364
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, faks
067/41-284.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija prizidka hotela Turist v stano-
vanjski objekt.

Orientacijska vrednost del:
– sanacija konstrukcije – 31,327.740 SIT,
– gradbeno-obrtniška dela – 76,050.640

SIT,

– zunanja ureditev – 12,287.628 SIT,
– strojne instalacije – 11,504.112 SIT,
– elektroinstalacije – 11,200.000 SIT,
skupaj – 142,370.120 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: ne.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi ponud-
bo po sistemu “ključ v roke”.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: šest mesecev
po uvedbi v delo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodar-
sko infrastrukturo, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica, kontaktna oseba
Stanko Škrab, tel. 067/41-361, faks
067/41-284.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 9. 7. 1999 do 29. 7.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 35.000 SIT, nakazilo na ŽR št.
52210-630-61220, namen nakazila: za raz-
pisno dokumentacijo – rekonstrukcija pri-
zidka hotela Turist.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 8. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: v tajništvo Občine Ilirska Bi-
strica, soba št. 3, II. nadstropje, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj!”, z navedbo predmeta naročila. Na hrbt-
ni strani ovojnice mora biti označen naslov
odpošiljatelja – ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 8. 1999, v sejni sobi Občine Ilirska Bi-
strica, soba št. 1, I. nadstropje, Bazoviška
cesta 14, Ilirska Bistrica, ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe je potrebno kot varšči-
no predložiti bančno garancijo v višini 5%
ponudbene cene, z veljavnostjo 60 dni od
datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja:
stroški naročila bremenijo občinski proračun
v okviru sredstev za investicije na področju
stanovanjske gradnje. Način plačevanja z ro-
ki je določen v vzorcu pogodbe, kot obvezne
sestavine razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje z opredelitvijo in pooblasti-
lom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
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tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

– da ima predpisana dovoljenja za oprav-
ljanja dejavnosti s področja izvedbe javnega
naročila (fotokopijo izpiska iz sodnega regi-
stra, z veljavnostjo 60 dni, ter odločbo o
izpolnjevanju predpisanih pogojev za oprav-
ljanje dejavnosti),

– da je finančno sposoben (bonitetni
obrazec BON 1 in BON 2, ki niso starejši
od 30 dni),

– da ima reference in zadostne proste
kadrovske in tehnične zmogljivosti,

– da ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku,

– dodatne zahteve, določene v razpisni
dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
ponudbena cena, fiksnost cen, reference in
strokovna usposobljenost za obseg in po-
dročje razpisanih del ter druga merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico spremem-
be obsega del od razpisanega z ozirom na
razpoložljiva finančna sredstva in se za
zmanjšan obseg del tudi sklene ustrezna
pogodba. Izvajalec v tem primeru ni upravi-
čen do odškodninskega zahtevka.

17., 18.
Občina Ilirska Bistrica

Št. 351-03-51/94-0022-13 Ob-6365
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij, Ljubljana, Tivolska 50, faks
061/17-85-470.

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

3. Kraj izvedbe del: Zavod za prestaja-
nje kazni zapora Dob pri Mirni na Dolenj-
skem.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja betonske varovalne ograje. Ocenjena
vrednost vseh del po popisu znaša
15,000.000 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: naročilo predstavlja
zaključeno celoto in ga ni moč deliti na po-
samezne sklope.

(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: naročnik je pripravil popis del,
ponudniki lahko ponudijo tudi svoje variant-
ne ponudbe za sanacijo betonske ograje.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
takoj po podpisu pogodbe, predvidoma
15. 8. 1999, zadnji rok dokončanja del je
15. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se dobi na naslovu:
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
– tajništvo, Tivolska 50 – 13. nadstropje,

Ljubljana. Dvig je možen samo osebno s
pisnim pooblastilom.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 23. 7. 1999.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 30. 7. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: v vložišče ali tajništvo naroč-
nika – Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij, Tivolska 50, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 8. 1999 ob
9. uri, v sejni sobi na naslovu naročnika.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
naročnik zahteva bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 10% od ponudbene
vrednosti.

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

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik je lahko gospodarska druž-
ba ali samostojni podjetnik z ustreznimi kva-
lifikacijami za prevzem predmeta javnega
naročila. Ponudnik ne sme biti v stečaju,
imeti mora poravnane vse davčne in druge
z zakonom določene obveznosti. Podrob-
nejše zahteve so podane v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do datuma, ki je dolo-
čen za odpiranje ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
80% in reference 20%. Uporaba meril je
podrobneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vsak zainteresiran ponudnik si lahko og-
leda objekt sanacije v času trajanja javnega
razpisa vsak delovni dan v Zavodu za presta-
janje kazni zapora Dob pri Mirni na Dolenj-
skem, po poprejšnjem dogovoru. Kontaktna
oseba je Stane Marinčič, tel. 068/47-010.
Ogled ni pogoj, je pa priporočljiv in zaželjen
za natančno izdelavo ponudbe.

Dodatne informacije o naročilu se dobijo
na naslovu naročnika pri Mojci Hren, tel.
061/17-85-649.

17., 18.
Uprava za izvrševanje

kazenskih sankcij

Št. 351-03-3/99 Ob-6366
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za pra-
vosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, tel.
061/1785-569, faks 061/126-10-50.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca 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), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi:

a) tri že zgrajena stanovanja,
b) tri stanovanja v gradnji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: datum predvi-
dene primopredaje stanovanj: do konca no-
vembra 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. 061/1785-569.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 7. 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 potrebno
predložiti ponudbo: do 10. 8. 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:
11. 8. 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 veljav-
nosti ponudbe – že ob predložitvi ponudbe;

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 dokumentacije.

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 izva-
janja del, ki je obvezna priloga pogodbe, v
roku od 60 do 90 dni po prejemu in potrdi-
tvi mesečnih situacij s strani kupca, ob tem,
da je kupec zadnjih 10% kupnine dolžan
poravnati šele po opravljeni primopredaji
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stanovanj. DUR nastane z zadnjim dnem v
mesecu, ob tem, da je kupec zavezan pla-
čevati situacije šele, ko pogodbo podpišeta
obe stranki, je pogodba predložena Davčni
upravi RS in podpis prodajalca na pogodbi
overi notar.

V primeru, da so predmet nakupa 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, Župančiče-
va 3, 1000 Ljubljana, Špela Majcen, tel.
061/1785-569, faks 061/126-10-50.

17., 18.
Ministrstvo za pravosodje

Ob-6367
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: GOI
dela in za gradnjo prizidka k Osnovni
šoli Helene Puhar za VDC Kranj.

Ocenjena vrednost: 140,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
oktober 1999, dokončanje del: junij 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za delo, družino in socialne zade-
ve, Kotnikova 5, Ljubljana, kontaktna oseba
Dunja Bubanj, tel. 061/178-3493.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 7. 1999.

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

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
11. 8. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”,
s številko objave tega javnega razpisa in
navedbo predmeta naročila, in sicer: “Javni
razpis – VDC Kranj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 8. 1999 ob
12. uri, v prostorih Ministrstva za delo, dru-
žino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljub-
ljana, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranja so nadrob-
no opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (11. 8. 1999).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena ce-
na, rok izgradnje, reference, garancije,
ugodnosti.

16., 17., 18.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Št. 03300/99-34  Ob-6394
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 714-005.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vo-
dovod Domžale-Zanka, odsek 4 in odsek
8 (15,000.000 SIT)

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

končanja del ali čas izvedbe: 1. 9. 1999 –
60 koledarskih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Domžale, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe, Savska 2, 1230 Domžale, tajniš-
tvo – I. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5000
SIT, ŽR št. 50120-630-810230, sklic na
št. 789105, Občina Domžale.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 7. 1999 do 12. ure

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69,1230 Domžale.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis
– ponudba – Vodovod Domžale-Zanka,
odsek 4 in odsek 8“. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 7. 1999 ob 15.30, Občina Domžale,
Ljubljanska 69,1230 Domžale, konferenč-
na soba v I. nadstropju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije v skladu s pogodbo.

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

morejo umakniti ponudbe: 60 dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Domžale, Savska 2, Domžale,
kontaktna oseba: Jože Kump, dipl. inž. gr.,
tel. 722-022, faks 714-005.

17., 18.
Občina Domžale

Št. 03300/99-34  Ob-6395
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 714-005.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija dela Zoisove ulice (10,000.000
SIT).

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

končanja del ali čas izvedbe: 1. 9. 1999 –
60 koledarskih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Domžale, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe, Savska 2, 1230 Domžale, tajniš-
tvo – I. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5000
SIT, ŽR št. 50120-630-810230, sklic na
št. 789105, Občina Domžale.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis
– ponudba – rekonstrukcija dela Zoisove
ulice“. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 7. 1999 ob 15.30, Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, konferenč-
na soba v I. nadstropju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije v skladu s pogodbo.

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

morejo umakniti ponudbe: 60 dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Domžale, Savska 2, Domžale,
kontaktna oseba: Primož Tonkli, gr. teh.,
tel. 713-681, faks 714-005.

17., 18.
Občina Domžale

Št. 03300-24/99-34  Ob-6396
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 714-005.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: za red-
no letno in zimsko vzdrževanje občin-
skih cest kolesarskih stez, hodnikov,
trgov in javnih parkirišč za leto 1999 je
razpoložljivih ca. 25,000.000 SIT, za leto
2000 in 2001 bodo zagotovljena sredstva v
proračunu občine

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

končanja del ali čas izvedbe: 1. september
1999, 31. marec 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Domžale, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe, Savska 2, 1230 Domžale, taj-
ništvo – I. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5000
SIT, ŽR št. 50120-630-810230, sklic na
št. 789105, Občina Domžale.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69,1230 Domžale.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis
– ponudba za redno vzdrževanje občinskih
cest“. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 7. 1999 ob 15.30, Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, konferenč-
na soba v I. nadstropju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije v skladu s pogodbo.

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

morejo umakniti ponudbe: 60 dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Domžale, Savska 2, Domžale,
kontaktna oseba: Primož Tonkli, gr. teh.,
tel. 713-681, faks 714-005.

Ponudnik si pridržuje pravico, da ne iz-
bere nobenega ponudnika v kolikor ponuje-
ne cene presegajo dosedanje.

17., 18.
Občina Domžale

ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Preklic

Št. 731-1/99-11-223 Ob-6428
Zavod Republike Slovenije za zaposlo-

vanje, Glinška ulica 12, Ljubljana, razveljav-
lja javni razpis za izbor izvajalcev za načrto-
vanje, pripravo modelov, uvajanje ter nad-
zor nad Skladi dela v Republiki Sloveniji,
Ob-3522 in javni razpis za izbor izvajalcev
za pripravo programov kadrovske sanacije
in svetovanja pri izvedbi v gospodarskih
družbah, ki so s sklepom Vlade Republike
Slovenije vključene v projekt prestrukturira-
nja, Ob-3523, ki sta bila objavljena v Urad-
nem listu RS, št. 32-33 z dne 7. 5. 1999.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Št. 002-03-7/1999-2108/2 Ob-6004
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto, 068/317-157.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje javnih ze-
lenih površin v Novem mestu; ocenjena
vrednost naročila: 11,400.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: javne zelene površine v
Novem mestu.

5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

b)
c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja, odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko predložijo
ponudbe le za vzdrževanje javnih zelenih
površin v celotnem obsegu, ki je predmet
tega razpisa.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 1. 9. 1999 do 31. 8.
2000.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za
komunalne zadeve, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 7. 1999;
med 11. in 13. uro.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT; virmansko, na
račun številka: 52100-630-40115, Mestna
občina Novo mesto, s pripisom: za vzdrže-
vanje javnih zelenih površin v Novem mestu.

10. a) Datum in ura, do kdaj je treba pred-
ložiti ponudbo: do 30. 7. 1999 do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Sekretariat za komunalne zadeve. Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 7. 1999 ob 12.30 v sejni sobi Mestne
občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
5% od vrednosti predložene ponudbe z
bančno garancijo na prvi poziv. Veljavnost
garancije: 40 dni po izdaji sklepa o izbiri
najugodnejše ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z vzor-
cem pogodbe iz razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudbo lahko predlo-
žijo vse pravne osebe in samostojni podjet-
niki, ki so registrirani za opravljanje razpisa-
ne dejavnosti. V primeru, da se predloži
ponudba s strani več izvajalcev skupaj, je
potrebno jasno opredeliti, kdo je glavni iz-
vajalec, ki bo podpisnik pogodbe in kdo so
njegovi podizvajalci.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
glede pravnega statusa ni posebnih zahtev
(v skladu s prejšnjo točko); neblokiran žiro
račun v preteklih 6 mesecih; ustrezna os-
novna sredstva in kadrovska struktura zapo-
slenih.
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16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30. 7. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, plačilni pogoji.

18., 19., 20.
Mestna občina Novo mesto

Št. 2522 Ob-6235
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, št. telefaksa 0608/22-221.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
šolskih otrok v osnovne šole Občine Kr-
ško v šolskem letu 1999/2000.

Ocenjena vrednost naročila:
68,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje celotne Obči-
ne Krško.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
trebna dokazila so navedena v razpisni do-
kumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: delo bo oddano samo v
celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
varianto, ki bo skladna s pogoji iz razpisne
dokumentacije.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 1. 9. 1999,
zaključek 24. 6. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Krško, CKŽ 14, Krško, Oddelek za
družbene dejavnosti.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 2. 8. 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.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no dostaviti najkasneje do 9. 8. 1999 do
10. ure.

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 9.8. 1999 ob 10.30
na naslovu naročnika v sejni sobi “D”.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe so zahteva bančna ga-
rancija v višini 5% ocenjene vrednosti, ki
mora veljati ves čas veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: po določilih
vzorčne pogodbe in razpisne dokumenta-

cije, oziroma v skladu z navodili o izvrševa-
nju proračuna.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 9. 8. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena za prevoženi kilometer 30%, pla-
čilni pogoji 25%, način usklajevanja cen
20%, reference za izvajanje tovrstnih prevo-
zov 25%.

18. Druge informacije o naročilu: Občina
Krško, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-871,
vsak dan od 8. do 12. ure.

19., 20.
Občina Krško

Št. 01.4-62/4-99 Ob-6236
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča
Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250 Ptuj, tel.
062/771-551, telefaks 062/772-451.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dobava aplikativne pro-
gramske opreme za zdravstveni infor-
macijski sistem

Ocenjena vrednost: 13,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: sedež naročnika.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: na pod-
lagi razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek po podpisu po-
godbe, rok za dokončanje: po nabavi ustrez-
ne strojne opreme in izvedbe ožičenja, kjer
sodeluje tudi izbrani ponudnik. Predvideni
pričetek delovanja sistema 1. 1. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj,
Potrčeva 23-25, 2250 Ptuj, pravna služba
Aleksander Voda, po predhodnem telefon-
skem dogovoru tel. 062/771-551 int. 105.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: najkasneje do
23. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT, brezgo-
tovinsko na ŽR št. 52400-603-31317.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: najkasneje do 6. 8.
1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Splošna bolnišnica dr. Jože-
ta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250 Ptuj,
tajništvo zavoda, Ema Flajšman.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 10. 8. 1999 ob 9. uri,
na naslovu Splošna bolnišnica dr. Jožeta
Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250 Ptuj,
uprava.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti. Trajanje ve-
ljavnosti bančne garancije najmanj 30 dni
po preteku veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilni rok: sklad-
no s finančnim načrtom.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: en nosilec posla.

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

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni - original,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti - lahko fotokopija,

– da proti ponudniku ni bila izdana prav-
nomočna sodna odločba, ki kaže na njego-
vo nestrokovnost - lahko fotokopija,

– da ima poravnane zapadle davke in
prispevke določene z zakonom do dneva
izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni - lahko fotokopija,

– da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali podatke iz bilance uspeh in po-
datke iz bilance stanja, ki niso starejši od
30 dni - original,

– da ima:
a) število blokad žiro računa iz obraz-

ca BON 2, zap. št. 6 je največ 5 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca oziroma potrdilo banke, da ponud-
nik v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran več
kot 5 dni,

b) čisti prihodki od prodaje so enaki
ali večji od vrednosti ponudbe na katero se
ponudnik prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

– da je ponudnik doslej že izvedel stori-
tve, ki so predmet razpisa, bolnišnici enake
zahtevnostne stopnje v Sloveniji - izpolnjen
obrazec za reference (ponujena aplikativna
rešitev uspešno deluje na najmanj 2 lokaci-
jah);

– izjavo, da ima ponudnik najmanj 5 za-
poslenih delavcev z ustrezno kvalifikacijo,
(ponudnik mora predložiti spisek sodelav-
cev na projektu z izobrazbo in delovnimi
izkušnjami),

– ponudnik mora predložiti okviren pro-
jektni plan,

– da zagotavlja šolanje naročnikovega
strokovnega kadra;
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– da je lastnik programske opreme (pi-
sna dokazila in informacije iz katerih je raz-
vidno, da ponudnik razpolaga s potrebnimi
avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami)
in nam daje program v neomejeno časovno
uporabo;

– izjava, da je zagotovljeno varovanje po-
datkov (sistem za kopiranje);

– da bo zagotovil trajnost poslovno-teh-
ničnih podatkov in informacij, ki jih uporab-
lja in kreira naročnik pri obdelavah (dosled-
no spoštovanje zakonskih opredelitev gle-
de tajnosti podatkov pri vnosu, pripravi, ob-
delavi in posredovanju podatkov);

– da materialno in kazensko odgovarja,
da je sistem pripravljen za leto 2000;

– izjava, da ponudnik zagotavlja možnost
podpisa vzdrževalne pogodbe, ki zagotavlja
dovolj strokovno pomoč v primeru napak
oziroma zastojev v delovanju sistema ter raz-
vijanje oziroma dopolnjevanje sistema v skla-
du z zahtevami naročnika oziroma zakono-
daje za obdobje najmanj 10 let;

– da ima garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% pogodbene vrednosti in jo pred-
ložil, če jo bo naročnik zahteval ob sklenitvi
pogodbe;

– da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za odpravo napak v garancij-
skem roku v višini 10% od pogodbene vred-
nosti, ki jo bo naročnik zahteval ob primo-
predaji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od vključno
10. 8. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): podrob-
nejši opis v navodilih ponudnikom v točki II. 8.

18., 19., 20.
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča,

Ptuj

Št. 352-05-01/99 Ob-6238
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12,
3333 Ljubno ob Savinji, fax: 063/841-415.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izgradnja kanalizacije
Ljubno - Sekundarna kanalizacija na de-
snem bregu Savinje. Ocenjena vrednost
gradbenih del znaša 19,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naselje Ljubno - desni
breg Savinje.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: po podpisu pogodbe,
rok dokončanja del je 31. 9. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljub-
no ob Savinji.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
52810-630-10126.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 30. 7. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ljubno, Cesta v Rast-
ke 12, 3333 Ljubno ob Savinji.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 7. 1999 ob 12. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot finančno zavarovanje za resnost ponud-
be mora ponudnik predložiti bančno garan-
cijo v višini 10% vrednosti ponudbe. Banč-
na garancija za resnost ponudbe mora ve-
ljati še 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: ponudniki morajo
za priznanje sposobnosti priložiti svoji po-
nudbi dokumentacijo in dokazila, ki so zah-
tevana v razpisni dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: do 30. 7.
1999 do 10. ure.

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

– ponudbena cena 40%,
– reference ponudnika 20%,
– rok dokončanja del 10%,
– garancijski rok 5%,
– ugodnješi plačilni pogoji 20%,
– ostale ugodnosti 5%.
18. Druge informacije o naročilu: naroč-

nik si pridržuje pravico določiti manjši ob-
seg del od razpisanega glede na razpoložlji-
va sredstva ali odstopiti od pogodbe zaradi
pravnih in drugih razlogov.

19., 20.
Občina Ljubno

Št. 90415-8/1999-3 Ob-6247
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljub-
ljana; faks 061/178-49-09 in Ministrstvo
za obrambo Republike Slovenije, Kardelje-
va ploščad 25, 1000 Ljubljana; faks
061/13-18-006.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega izdela-
vo 6 listov državne topografske karte v
merilu 1:50.000 (DTK 50) in 6 listov vo-
jaške topografske karte v merilu
1:50.000 (VTK 50) po naslednjih nalogah:

3.1. spremljanje in nadzor izvajanja del
– 9,000.000 SIT;

3.2. pripravljalna dela ter zajem dopolni-
tev in sprememb – 19,500.000 SIT;

3.3. obdelava tiskanih listov TK 50 –
5,500.000 SIT;

3.4. kartografska obdelava, vzdrževanje
baze in reprodukcija ter tisk VTK 50 –
10,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca in na terenu.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o geodetski službi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za iz-
vedbo naloge kot je to določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: deli oziroma naloge so že
opredeljene 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 posamezne naloge po-
teka po zahtevah naročnika, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek izvajanja del je
opredeljen z uveljavitvijo posamezne pogod-
be, dokončanje pa je določeno 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 P03,
tel. 061/178-4922.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 13. 8. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nego-
tovinsko plačilo; cena enega izvoda razpi-
sne dokumentacije je 5.000 SIT - ŽR:
50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 8. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana; kontaktna oseba: Nives Jurcan,
soba P03.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 8. 1999 ob 11. uri, 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 zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 5%
od okvirne vrednosti posamezne naloge, ve-
ljavnost do 19. 11. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naloge financirata
naročnika v približnem razmerju 80% Geo-
detska uprava Republike Slovenije; 20% Mi-
nistrstvo za obrambo. Razmerje je podrob-
neje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko
podizvajalca, vendar mora več kot 50% de-
la opraviti sam, njihovo pravno razmerje do-
loča razpisna dokumentacija.

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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 54-55 / 9. 7. 1999 / Stran 3675

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 8. 1999.

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 - 1. objava.

20.
Geodetska uprava RS

Št. 64002-0018/99 Ob-6267
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj; faks 068/51-117.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
učencev v osnovne šole na območju
Občine Črnomelj, za čas od 1. 9. 1999
do 30. 6. 2002, ocenjena vrednost na-
ročila za šolsko leto 1999/2000 je
45,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Črnomelj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: če ponudnik izpolnjuje vse zah-
teve razpisne dokumentacije in je registri-
ran za opravljanje zahtevanih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN
(Ur. l. RS, št. 24/97), odredba o obvezni
vsebini razpisane in ponudbene dokumen-
tacije (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 samo
za del storitev: ponudbena cena mora biti
razvidna za vsako šolo posebej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantni predlogi
organizacije posameznih prevozov ne bodo
upoštevani. Določene uskladitve prevozov
z urniki osnovnih šol se izvedejo po potrebi
in v dogovoru z ravnatelji posameznih os-
novnih šol.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 1. 9. 1999
do 30. 6. 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črno-
melj; kontaktna oseba Mojca Stjepanovič
(ob dvigu predložiti dokazilo o plačilu za
razpisno dokumentacijo).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT, plačilo na žiro račun
Občine Črnomelj: 52110-630-40302; z na-
menom nakazila: javni razpis – prevozi.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 9. 8. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svo-
bode 3, 8340 Črnomelj, v sprejemni pisarni
pri Anici Poljak ali Antoniji Brunskole.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 8. 1999 ob 8. uri v mali sejni sobi Obči-
ne Črnomelj.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ocenjene vrednosti naročila in mora biti v
veljavi 60 dni po izteku od razpisanega roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: cene šolskih pre-
vozov so v celem šolskem letu fiksne in
vključujejo davek na dodano vrednost.
Obračun šolskih prevozov se opravlja po
principu dejansko opravljenih prevozov. Ra-
čun se izstavi zadnji dan v mesecu za tekoči
mesec. Rok plačila je razviden iz razpisne
dokumentacije.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 10. 8. 1999
po 8. uri;

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe bo opredeljen v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

19., 20.
Občina Črnomelj

Ob-6282
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,
061/291-22-27.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: sanacija objekta SVTK
v Sevnici. Ocenjena vrednost del naročila:
8,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Sevnica.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predviden čas izvedbe
iz 3. točke je 40 dni.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Sekcija SVTK Ljub-
ljana, Trg OF 7/II, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba Janez Novak, tel. 061/291-22-84,
faks 061/291-22-27.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 12. 7. do
16. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu

2.000 SIT na žiro račun naročnika, št.
50100-601-5014744.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 2. 8. 1999 do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: SŽ, d.d., Sekcija SVTK Ljub-
ljana, Trg OF 7/II.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 2. 8. 1999 ob 9. uri, v
prostorih SVTK Ljubljana, Trg OF 7/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponudbene
vrednosti, veljavnost 90 dni.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: financiranje in pla-
čila se bodo izvajala v skladu z določili za-
kona o izvrševanju proračuna RS in navodi-
lih o izvrševanju proračuna v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: samostojni izvajalec v sodelo-
vanju s podizvajalci, ki jih navede v ponudbi.

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

Na razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be, 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.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 2. 8. 1999.

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

– nižja ponudbena cena – 50%,
– boljše reference ponudnika in even-

tualnih podizvajalcev – 40%,
– krajši rok dokončanja del – 10%.
18. Druge informacije o naročilu: doku-

mentacija se lahko dvigne v tajništvu sekcije
SVTK Ljubljana.

Dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki na naslovu naročnika, pri Janezu
Novaku.

19., 20.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 2.0.-2448/98 Ob-6283
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska 11, 1000 Ljubljana, 061/291-2908.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: obnova elektroenerget-
ske opreme v ENP Rižana.

Ocenjena vrednost: 25,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: ENP Rižana, Rižana.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravne osebe morajo navesti imena in stro-
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kovne kvalifikacije osebja, odgovornega za
izvedbo storitve.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ni posamičnih delov.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek del takoj po
podpisu pogodbe.

Dokončanje del 60 dni po podpisu po-
godbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Sekcija za elektro-
energetiko, Tivolska 41, 1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 20. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije: 10.000 SIT, plačljivo na račun št.
50100-601-5014744, pri Novi LB, d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no oddati do 30. 7. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo oddati na: Sloven-
ske železnice, d.d., Sekcija za elektroener-
getiko, Tivolska 41, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 30. 7. 1999 ob 10.
uri, v prostorih Slovenske železnice, d.d.,
Sekcija za elektroenergetiko, Tivolska 41,
1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene
vrednosti javnega naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: pogoji financiranja so
predstavljeni v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni določeno.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30. 7. 1999
do 9.30.

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

– cena – 30%,
– rok izdelave – 30%,
– reference ponudnika – 30%,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti – 5%,
– dodatne ugodnosti – 5%.
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

ne informacije: Mitja Žnidarčič P., univ. dipl.
inž. el., tel. 061/29-12-132, GSM
041/789-639, od 8. do 15. ure.

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

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ni.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 548/99  Ob-6302
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefona

in telefaksa: MOL, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, Trg Mla-
dinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana, tel.
061/12-51-300, faks 061/12-59-268.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: obnova Igriške ulice v
Ljubljani.

Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Igriška ulica v Ljubljani.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
pravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: dokončanje obnove je
60 dni od podpisa pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOL, Mestna uprava, Oddelek za gospo-
darske javne službe in promet: kontaktna
oseba Stanka Galuf, Trg Mladinskih delov-
nih brigad 7, 1000 Ljubljana, tel:
12-51-300 int. 290, soba 412.

(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 razpisne do-
kumentacije: znesek 5.000 SIT za razpisno
dokumentacijo lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na ŽR št.: 50100-845-50358,
sklic na št. 728013-04.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
29. julija 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOL, Mestna uprava, Od-
delek za gospodarske javne službe in pro-
met, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000
Ljubljana, soba 208/II.

Ponudbo je treba predložiti v zapečateni
kuverti, ki mora biti vidno označena z napi-
som “Ne odpiraj – ponudba javni razpis –
obnova Igriške ulice”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. julij
1999 ob 13. uri, v II. nadstropju, soba 215,
MOL, Mestna uprava, Oddelek za gospo-
darske javne službe in promet, Trg mladin-
skih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

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

čila v drugih dokumentih: navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne ter
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na
naslovu: Mestna občina Ljubljana, Trg MDB
7, Ljubljana, kontaktna oseba Stane Vid-
mar in Lucija Breskvar, tel. 12-51-300 int.
291 ali 289.

19., 20.
Mestna občina Ljubljana

Št. 548/99  Ob-6303
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona in telefaksa: MOL, Mestna uprava, Od-
delek za gospodarske javne službe in pro-
met, Trg Mladinskih delovnih brigad 7,
1000 Ljubljana, tel. 061/12-51-300, faks
061/12-59-268.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: obnova ceste Repče –
Slivnica.

Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 SIT

4. Kraj izvedbe: Repče – Slivnica.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
pravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: dokončanje obnove je
45 dni od podpisa pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOL, Mestna uprava, Oddelek za gospo-
darske javne službe in promet: kontaktna
oseba Stanka Galuf, Trg Mladinskih delov-
nih brigad 7, 1000 Ljubljana, tel:
12-51-300 int. 290, soba 412.

(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 razpisne do-
kumentacije: znesek 5.000 SIT za razpisno
dokumentacijo lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na ŽR št.: 50100-845-50358,
sklic na št. 728013-04.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
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nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
29. julija 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOL, Mestna uprava, Od-
delek za gospodarske javne službe in pro-
met, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000
Ljubljana, soba 208/II.

Ponudbo je treba predložiti v zapečateni
kuverti, ki mora biti vidno označena z napi-
som “Ne odpiraj – ponudba javni razpis –
obnova ceste Repče – Slivnica”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. julija
1999 ob 13. uri, v II. nadstropju, soba 215,
MOL, Mestna uprava, Oddelek za gospo-
darske javne službe in promet, Trg mladin-
skih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne ter
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

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

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Mestna občina Ljubljana, Trg MDB 7,
Ljubljana, kontaktna oseba Stane Vidmar in
Lucija Breskvar, tel. 12-51-300 int. 291 ali
289.

19., 20.
Mestna občina Ljubljana

Št. 548/99  Ob-6304
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona in telefaksa: MOL, Mestna uprava, Od-
delek za gospodarske javne službe in pro-
met, Trg Mladinskih delovnih brigad 7,
1000 Ljubljana, tel. 061/12-51-300, faks
061/12-59-268.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: obnova Derčeve ulice
v Ljubljani – ll. faza.

Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Kraj  izvedbe:  Derčeva  ulica  v
Ljubljani.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
pravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: dokončanje obnove je
10 dni od podpisa pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOL, Mestna uprava, Oddelek za gospo-
darske javne službe in promet: kontaktna
oseba Stanka Galuf, Trg Mladinskih delov-
nih brigad 7, 1000 Ljubljana, tel:
12-51-300 int. 290, soba 412.

(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 razpisne do-
kumentacije: znesek 5.000 SIT za razpisno
dokumentacijo lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na ŽR št.: 50100-845-50358,
sklic na št. 728013-04.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
29. julija 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOL, Mestna uprava, Od-
delek za gospodarske javne službe in pro-
met, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000
Ljubljana, soba 208/II.

Ponudbo je treba predložiti v zapečateni
kuverti, ki mora biti vidno označena z napi-
som “Ne odpiraj – ponudba javni razpis –
obnova Derčeve ulice – ll. faza”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. julija
1999 ob 13. uri, v II. nadstropju, soba 215,
MOL, Mestna uprava, Oddelek za gospo-
darske javne službe in promet, Trg mladin-
skih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne ter
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

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

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Mestna občina Ljubljana, Trg MDB 7,
Ljubljana, kontaktna oseba Stane Vidmar in
Lucija Breskvar, tel. 12-51-300 int. 291 ali
289.

19., 20.
Mestna občina Ljubljana

Št. 548/99  Ob-6305
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona in telefaksa: MOL, Mestna uprava, Od-
delek za gospodarske javne službe in pro-
met, Trg Mladinskih delovnih brigad 7,
1000 Ljubljana, tel. 061/12-51-300, faks
061/12-59-268.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: obnova Letališke ulice
v Ljubljani.

Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Letališka ulica v Ljubljani.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
pravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: dokončanje obnove je
20 dni od podpisa pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: MOL,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe in promet: kontaktna oseba Stan-
ka Galuf, Trg Mladinskih delovnih brigad 7,
1000 Ljubljana, tel: 12-51-300 int. 290, so-
ba 412.

(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 razpisne do-
kumentacije: znesek 5.000 SIT za razpisno
dokumentacijo lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na ŽR št.: 50100-845-50358,
sklic na št. 728013-04.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
29. julija 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOL, Mestna uprava, Od-
delek za gospodarske javne službe in pro-
met, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000
Ljubljana, soba 208/II.

Ponudbo je treba predložiti v zapečateni
kuverti, ki mora biti vidno označena z napi-
som “Ne odpiraj – ponudba javni razpis –
obnova Letališke ulice”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 29.
julija 1999 ob 13. uri, v II. nadstropju, so-
ba 215, MOL, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, Trg
mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljub-
ljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
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13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne ter
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

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

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Mestna občina Ljubljana, Trg MDB 7,
Ljubljana, kontaktna oseba Stane Vidmar in
Lucija Breskvar, tel. 12-51-300 int. 291 ali
289.

19., 20.
Mestna občina Ljubljana

Št. 548/99  Ob-6307
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona in telefaksa: MOL, Mestna uprava, Od-
delek za gospodarske javne službe in pro-
met, Trg Mladinskih delovnih brigad 7,
1000 Ljubljana, tel. 061/12-51-300, faks
061/12-59-268.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: obnova Večne poti v
Ljubljani.

Ocenjena vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Večna pot v Ljubljani.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
pravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: dokončanje obnove je
10 dni od podpisa pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOL, Mestna uprava, Oddelek za gospo-
darske javne službe in promet: kontaktna
oseba Stanka Galuf, Trg Mladinskih delov-
nih brigad 7, 1000 Ljubljana, tel:
12-51-300 int. 290, soba 412.

(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 razpisne do-
kumentacije: znesek 5.000 SIT za razpisno
dokumentacijo lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na ŽR št.: 50100-845-50358,
sklic na št. 728013-04.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
29. julija 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOL, Mestna uprava, Od-
delek za gospodarske javne službe in pro-
met, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000
Ljubljana, soba 208/II.

Ponudbo je treba predložiti v zapečateni
kuverti, ki mora biti vidno označena z napi-
som “Ne odpiraj – ponudba javni razpis –
obnova Večne poti”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. julija
1999 ob 13. uri, v II. nadstropju, soba 215,
MOL, Mestna uprava, Oddelek za gospo-
darske javne službe in promet, Trg mladin-
skih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne ter
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

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

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Mestna občina Ljubljana, Trg MDB 7,
Ljubljana, kontaktna oseba Stane Vidmar in
Lucija Breskvar, tel. 12-51-300 int. 291 ali
289.

19., 20.
Mestna občina Ljubljana

Št. 454 Ob-6319
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40,
6310 Izola, 066/606-305.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: pranje in negovanje
bolnišničnega perila. Ocenjena vrednost
naročila je 65,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Izola.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila ni rezervirana
za specifičen poklic, če ponudnik izpolnjuje
vse zahteve razpisne dokumentacije in je
registriran za opravljanje razpisanih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN,
odredba o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ni.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo le za celotno storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi sa-
mo svoje variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: storitve se lahko začne
izvajati takoj po pravnomočnosti sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.

9. (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
razpisno dokumentacijo: do 20. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 5.000 SIT + 950
SIT DDV in se plača virmansko na žiro ra-
čun: 51430-603-31364.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 10. 8. 1999 do
10. ure.

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 8. 1999 ob 11. uri, v sejni sobi na
naslovu naročnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot finančno zavarovanje za resnost ponud-
be mora ponudnik predložiti bančno garan-
cijo v višini 1% od razpisane vrednosti. Banč-
na garancija za resnost ponudbe mora ve-
ljati do vključno datuma veljavne ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: glavni pogoji pla-
čila se bodo dokočno oblikovali v pogodbi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo naročilo
oddal v celoti s pogodbo enemu izvajalcu.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lah-
ko umaknejo ponudbo do dneva, ki je opre-
deljen za odpiranje ponudb.

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

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije o naročilu se dobijo na naslo-
vu naročnika pri Rudiju Benku, univ. dipl. ek.

19., 20.
Splošna bolnišnica Izola

Ob-6320
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško, Cesta Krških žrtev 14,
8270 Krško, telefaks 0608/22-221.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: redno vzdrževanje
gozdnih cest v letu 1999 v Občini Kr-
ško. Ocenjena vrednost znaša 11,000.000
SIT, s tem, da si naročnik pridržuje pravico
spremeniti obseg del glede na pridobitev
sredstev (republiška, pristojbine, sredstva
lokalne skupnosti...).

4. Kraj izvedbe: celotno območje obči-
ne Krško.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
zahteve o navedbi imen in strokovne kvalifi-
kacije oseba, odgovornega za izvedbo sto-
ritev so razvidne iz razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik mora predložiti po-
nudbo za celotno storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
ponudbo, ki je v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek in obseg del
je po dogovoru in v skladu z razpoložljivimi
sredstvi; zaključek del bo konec leta 1999.
Dela se izvajajo po kvartalnih operativnih
planih.

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 26. 7. 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.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no dostaviti najkasneje do 30. 7. 1999 do
10. ure.

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 30. 7. 1999 ob 10.30,
na naslovu naročnika, v sejni sobi D.

12. 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.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z navodi-
lom o izvrševanju proračuna RS.

14. 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.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvig-
ne pri naročniku.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30. 7. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (40%), reference ponudnika s
področja, ki je predmet razpisa (30%), stroj-
na opremljenost in delovne kapacitete
(20%), dosedanje izvajanje pogodbenih ob-
veznosti ponudnika do naročnika (10%).

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije so na razpolago na Občini
Krško, CKŽ 14, Krško, pri Niku Somraku,
tel. 0608/22-771, vsak delovni dan med
7. in 8. uro.

19., 20.
Občina Krško

Ob-6321
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 26, Ljubljana, faks
061/131-81-64.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje tečajev tujih
jezikov:

– jezik: angleški, nemški, italijanski, fran-
coski,

– vrsta: splošni, tečaji strokovnega tuje-
ga jezika,

– oblika: skupinska, individualna.
Ocenjena vrednost naročila:

75,000.000 SIT.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo na

celotno razpisano javno naročilo.
4. Kraj izvedbe: območje cele Slove-

nije.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predvideni čas izved-
be naročila: oktober 1999–december
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Uprava za logisti-
ko, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, kon-
taktna 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
razpisno dokumentacijo: do 6. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na račun št.
50100-637-55216.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 9. 8. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ne odpiraj, ponudba MORS
BO 5/99 – Izvajanje tečajev tujih jezikov”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 8.

1999 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
obrambo, Kardeljeva ploščad 24, Ljublja-
na, soba št. 150.

12., 13., 14., 15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– merila po 40. členu ZJN,
– odločba o vpisu v razvid izobraževal-

nih organizacij,
– izvajanje splošnih in strokovnih te-

čajev,
– prilagajanje programov zahtevam in po-

trebam ministrstva (vojaška terminologija),
– kadrovske, časovne in krajevne mož-

nosti izvajanja tečajev,
– priloženi uvrstitveni testi.
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

ne informacije se dobijo na naslovu: Mini-
strstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
Ljubljana, Kadrovska služba, kontaktna ose-
ba Tatjana Balorda, tel. 061/171-14-35,
ali Tanja Ponikvar, tel. 061/171-14-56,
med 8. in 9. uro.

19., 20.
Ministrstvo za obrambo

Št. 400-02-33/99 Ob-6322
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge:

1. vodnogospodarska osnova po-
vodja Idrijce – 8,000.000 SIT,

2. vodnogospodarska osnova po-
vodja Kolpe – 9,000.000 SIT,

3. koncept ureditve Dravinje na od-
seku Makole–Zbelovo – 7,000.000 SIT,

4. digitalna prostorska baza zašči-
tenih območij vodnih virov RS – novela-
cija na stanje 1999 – 3,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo na
sedežu izbranih ponudnikov.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
navodila so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko kandidira za
več ali za posamezne razpisane naloge, ven-
dar mora za vsako razpisano nalogo podati
samostojno ponudbo v ločenih ovojnicah.

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: trajanje izvajanja razpi-
sanih nalog:

1. 8 mesecev po sklenitvi pogodbe,
2. 10 mesecev po sklenitvi pogodbe,
3. 5 mesecev po sklenitvi pogodbe,
4. 3 mesece po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava za varstvo narave, 1000 Ljub-
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ljana, Vojkova 1b, V. Plemelj, II. nadstropje,
tel. 061/178-44-33 oziroma vložišče, prit-
ličje, tel. 061/178-44-09.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 9. 1999.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 2. 9. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Uprava za varstvo na-
rave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče,
pritličje, tel. 061/178-44-09.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 9. 1999, s pričetkom ob 12. uri, po vrst-
nem redu na vsake pol ure, MOP, Uprava
za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, soba št. 221, II. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od orientacijske vrednosti posamez-
ne naloge, z veljavnostjo do 21. 10. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik financira raz-
pisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS
in poravnava plačila v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Po-
nudbena cena je fiksna, avansi niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo za posamezno nalogo samo z
enim ponudnikom. Ponudnik mora predlo-
žiti sklenjene pogodbe po posameznih raz-
pisanih nalogah s potencialnimi zunanjimi
sodelavci oziroma podizvajalci.

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

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sesta-
vitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni;

– da proti njemu ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in pris-
pevke;

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima strokovne reference;
– da ima proste tehnične zmogljivosti.

Zahteve so podrobneje navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 2. 9. 1999.

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

– reference ponudnika in projektne sku-
pine ponudnika, maks. 30 točk,

– kadrovska zasedba projektne skupine,
maks. 15 točk,

– sposobnost ponudnika, da opravi delo
brez zun. sodelavcev oziroma podizvajal-
cev, maks. 5 točk,

– ponudbena cena, maks. 40 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 6 točk,
– podatki, opremljenost, maks. 4 točke.
Izbrani bodo ponudniki z najvišjim števi-

lom doseženih točk.
18. Druge informacije o naročilu: morebit-

ne druge informacije o posameznih razpisa-
nih nalogah dobijo potencialni ponudniki na
naslovu naročnika; kontaktna oseba naročni-
ka ga. A. Štravs-Brus, tel. 061/178-44-38.

19., 20.
Uprava RS za varstvo narave

Ob-6323
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Center za usposabljanje invalidnih
otrok “Janka Premrla-Vojka” Vipava, Vojko-
va 33, 5271 Vipava, tel. 065/716-55-20,
faks 16-55-225.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozi učencev s po-
sebnimi potrebami na področju RS s pri-
lagojenim vozilom:

a) tedenski (vikend) prevozi v smeri:
– Vipava–Ilirska Bistrica,
– Vipava–Logatec–Ljubljana,
– Vipava–Koper,
– Vipava–Cerknica,
– Vipava–Dutovlje–Divača,
– Vipava–Celje,
– Vipava–Kranj–Radovljica,
– Vipava–Maribor–Ptuj,
– Vipava–Dravograd.
Ocenjena vrednost naročila: 7,000.000

SIT.
4. Kraj izvedbe: na področju RS.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.

24/97),
– zakon  o  izvrševanju  proračuna  RS

(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97,
34/98, 91/98),

– zakon o varnosti v cestnem prometu
(Ur. l. RS, št. 30/98),

– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97),

– odredba o spremembah in dopolnitvah
odredbe o obvezni vsebini razpisne ponud-
bene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 63/97),

– pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 63/97),

– navodilo  o  izvrševanju  proračuna
(Ur. l. RS, št. 2/98).

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo

za del storitev: ponudniki lahko ponudijo
celotno storitev, ki je predmet javnega raz-
pisa ali posamezne sklepe iz 3. točke.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: naročnik Center JPV
bo z izbranimi ponudniki sklenil pogodbo za
1 leto, za obdobje od 1. 9. 1999 do 25. 6.
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Cen-
ter za usposabljanje invalidnih otrok “Janka
Premrla-Vojka” Vipava, kontaktna oseba je
Zdenka Fučka (tel. 065/715-55-212).

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
javnega razpisa do roka za oddajo ponudb,
in sicer vsak delovni dan od 8. do 12. ure, v
tajništvu Centra za usposabljanje invalidnih
otrok “Janka Premrla-Vojka” Vipava, Vojko-
va 33, Vipava.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti do 5. 8. 1999, najkasneje do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo (priporočena pošiljka po po-
šti ali osebno): Center za usposabljanje in-
validnih otrok “Janka Premrla-Vojka” Vipa-
va, s pripisom “za razpis – prevozi”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 8. 1999 ob 12. uri, v Centru, v sobi
ravnateljice.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: rok plačila že
opravljenih storitev je največ 30 dni od dne-
va, ko naročnik uradno prejme račun, ki se
izstavi do 5. v mesecu za pretekli mesec.

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:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, sa-
mostojni podjetniki posamezniki in samo-
stojni obrtniki.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
minimalno število prevoznih sredstev in re-
ference s področja javnega naročila. Naj-
večje možno število točk, ki jih lahko po-
nudbe sprejmejo za ceno je 16 točk, za
ustreznost (prilagoditve, klima, spremstvo)
prevoznih sredstev 8 točk.

18., 19., 20.
Center za usposabljanje

invalidnih otrok
“Janka Premrla Vojka” Vipava

Št. 724/99-31 Ob-6324
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Gornja Radgona, Partizan-
ska ul. 13, 9250 Gornja Radgona, faks
069/62-438.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: sanacija zemeljskega
plazu “Lipnik” na lokalni cesti Negova–
Benedikt.

Ocenjena vrednost naročila je
15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Gornja
Radgona.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: za poklice, ki imajo strokovni
izpit v skladu z zakonom o graditvi objektov
in pooblastil inženirske zbornice.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudnik mora navesti imena in strokovne kva-
lifikacije odgovornih oseb za izvedbo pro-
jekta.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: možna je ponudba le za ce-
lotno storitev.

7. (a) Kjer  je  potrebno,  sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante niso
možne.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek del je takoj po
podpisu pogodbe, rok za dokončanje, ki ne
sme biti daljši od 60 dni, navede ponudnik.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Občina Gornja Radgona,
Partizanska ul. 13, pri inž. Ščavničar, tel.
61-671, po predhodnem telefonskem do-
govoru.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: rok za dvig razpi-
sne dokumentacije je 15 dni po tej objavi.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: rok za dostavo po-
nudb je do 10. 8. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Gornja Radgona,
Partizanska ul. 13, 9250 Gornja Radgona,
z oznako “Ne odpiraj – ponudba za: sanaci-
jo zemeljskega plazu na lokalni cesti Nego-
va–Benedikt”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo komisijsko dne
10. 8. 1999 ob 11. uri, v sejni sobi Občine
Gornja Radgona, Partizanska 13.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% od vrednosti naročila, z veljavnostjo
trajanja 30. 8. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: ponudnik navede
plačilne pogoje, pri katerih je pripravljen za-
gotoviti fiksnost ponudbene cene.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: podpisana pogodba,
sestavljena po zahtevah iz razpisne doku-
mentacije in garancija za dobro izvedbo del.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran za opravljanje
razpisanih storitev.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od dne odpi-
ranja ponudb dalje.

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

– cena,
– rok izvedbe,
– reference,
– ugodnosti.
18. Druge informacije o naročilu: so v

razpisni dokumentaciji.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: naročilo še ni
bilo objavljeno.

20.
Občina Gornja Radgona

Št. 40310/0073/98 07 Ob-6325
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Oddelek za
družbene dejavnosti, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor, faks 062/2201-293.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava investicijske
in projektne dokumentacije za celovito
prenovo in dograditev Umetnostne ga-
lerije Maribor, Strossmayerjeva 6 v Ma-
riboru. Ocenjena vrednost storitev je
15,853.000 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 specifi-
čen poklic: izvedba javnega naročila je ve-
zana na izvajalce – projektantske organiza-
cije, ki so usposobljene in registrirane za
izdelavo tovrstne investicijske in projektne
dokumentacije.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: pravne
osebe morajo v ponudbeni dokumentaciji
navesti imena in priimke ter strokovne kvali-
fikacije tako lastnih kadrov kot tudi kadrov
svojih podizvajalcev, ki bodo odgovorni za
izvedbo javnega naročila.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko ponudijo
samo storitev v celotnem obsegu.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudniki lahko predložijo na
javni razpis samo eno ponudbo in v eni va-
rianti.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: izvajanje storitve se
začne takoj po podpisu pogodbe (predvido-
ma 10. 8. 1999) in dokončanje predvido-
ma 30. 11. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Oddelek za druž-

bene dejavnosti, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor, soba 340, kontaktna oseba
je Ferdo Jehart, tel. 062/2201-314.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 5.000
SIT na ŽR št. 51800-630-25505, z name-
nom nakazila “Pristojbina za javni razpis za
Umetnostno galerijo Maribor”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je treba
predložiti najkasneje do 30. 7. 1999 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Od-
delek za družbene dejavnosti, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, soba 340.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 7. 1999 ob 12. uri, Mestna občina Ma-
ribor, Ulica heroja Staneta 1, kletna sejna
soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od vrednosti javnega razpisa. Trajanje
veljavnosti garancije je do 15. 9. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo po zača-
snih mesečnih situacijah v roku 60 dni od
dneva izstavitve situacije. Izvajalec bo dela
obračunal tako, da bo naročniku izstavljal
situacije skladno s stopnjo izvedenih stori-
tev. Naročnik bo 10% vrednosti pogodbe-
nih del zadržal do izpolnitve vseh pogodbe-
nih obveznosti izvajalca, to je do konca us-
pešno opravljene revizije dokumentacije s
strani naročnika.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angaži-
ra podizvajalce pod pogoji razpisne doku-
mentacije.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost, so natanč-
no opredeljene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe po 30. 7. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-
rabljena bodo merila, in sicer ponudbena
cena in reference. Način uporabe meril je
naveden v razpisni dokumentaciji.

18., 19., 20.
Mestna občina Maribor

Št. 64-29/99 Ob-6356
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa:  Občina  Videm,  Videm  pri
Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, tel.
062/764-110/765-09-00, faks
062/765-09-09.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: avtobusni prevoz os-
novnošolcev v Občini Videm za šolsko
leto 1999/2000. Predvidene relacije so
navedene v razpisni dokumentaciji.
Orientacijska vrednost naročila je ca.
15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Videm.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponud-
nik izpolnjuje vse zahteve razpisne doku-
mentacije in je registriran za opravljanje zah-
tevanih 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 in 63/97).

(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 samo za
del storitev: ponudniki lahko oddajo ponud-
bo za vsako relacijo posebej, sklop relacij ali
za vse relacije. Ponudbena cena mora biti
razvidna za vsako relacijo posebej.

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 samo
varianto po razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: šolsko leto 1999–
2000, pričetek 1. 9. 1999, zaključek 30. 6.
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Videm, Občinska uprava, Videm pri Ptu-
ju 54, 2284 Videm pri Ptuju, kontaktna ose-
ba Darinka Jagarinec (ob dvigu predložiti do-
kazilo o plačilu za razpisno dokumentacijo).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 30. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 4.000 SIT na ŽR Občine Videm, št.
52400-630-20785, z namenom nakazila:
javni razpis – prevozi.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 9. 8. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Videm, Občinska
uprava, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri
Ptuju.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za šolske prevoze” in številko objave tega
javnega razpisa. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 8. 1999 ob
12. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% in mora biti v veljavi 60 dni po izteku
od razpisnega roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: cene šolskih pre-
vozov so celo leto fiksne. Obračun šolskih
prevozov se opravlja po principu dejansko
opravljenih prevozov. Račun se izstavi zad-
nji 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 teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30. 9. 1999
po 15. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (70%), reference ponudnika
(10%), druge ugodnosti (20%).

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje do 18. 8. 1999. Predvideni datum
objave dodelitve naročila: 3. 9. 1999.

19., 20.
Občina Videm

Videm pri Ptuju

Št. 011-04-20/98 Ob-6326
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. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: PZI modernizacije
R3-652/1457 Moravče-Čatež-Trebnje
od km 2.130 do km 3.830 (Tlaka-Du-
šica).

Ocenjena vrednost: 11,800.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Moravče-Čatež-Trebnje
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 spre-
jemljive.

(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: 4 mesece po sklenitvi
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19a, 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: do 28. 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;
vložišče, soba št. 105/I. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napisom
“Ne odpiraj! Ponudba za PZI modernizacije
R3-652/1457 Moravče-Čatež-Trebnje od
km 2.130 do km 3.830 (Tlaka-Duši-
ca).”-L.R.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 7. 1999
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (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): najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Lidija Rožen,
univ. dipl. inž. grad., Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-8300. 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. 011-04-20/98 Ob-6327
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze-Direk-
cija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava PGD, PZI
R2-439 Križevci-Bratonci skozi Veržej.

Ocenjena vrednost: 8,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Bratonci-Križevci.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (po-
glavje 10).

6.
7. (a) 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.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 3 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 26. 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;
vložišče, soba št. 105/I. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napisom
“Ne odpiraj! Ponudba za izdelavo PGD, PZI
R2-439 Križevci-Bratonci skozi Ver-
žej.”-D.L.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 26. 7. 1999
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-

no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni 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): najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Draga Lavrič,
univ. dipl. inž. grad., Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-8300. 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. 011-04-20/98 Ob-6328
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. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava PZI rekon-
strukcije križišča cest R1-320/1334
Krško-Brežice z R3-676/2204 in lokal-
no cesto za Pečice-križišče Pohanca.

Ocenjena vrednost: 5,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Krško Brežice.
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 spre-
jemljive.

(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: 4 mesece po sklenitvi
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 26. 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;

vložišče, soba št. 105/I. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napisom
“Ne odpiraj! Ponudba za izdelavo PZI re-
konstrukcije križišča cest R1-320/1334
Krško-Brežice z R3-676/2204 in lokalno
cesto za Pečice-križišče Pohanca.”-L.R.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 26. 7. 1999
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (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): najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Lidija Rožen,
univ. dipl. inž. grad., Družba za državne
ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-8300. Rok v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
je 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 450-01-2/99 Ob-6343
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj; faks 068/51-117.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega izdela-
vo geodetskih načrtov v merilu 1:500 za
potrebe PIA za 6 območij v skupni povr-
šini 36.81 ha v digitalni obliki in analog-
nimi izrisi na prosojnici v sistemu de-
tajlnih listov.

Ocenjena vrednost naročila: 3,000.000
SIT.
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4. Kraj izvedbe: Naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca in na razpisanih območjih:
Črnomelj - 5 območij, Griblje - 1 območje.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci, ki imajo sklenjeno
pogodbo z Geodetsko upravo RS za oprav-
ljanje geodetskih storitev, javno pooblastilo
in pogoje za pridobitev vloge.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o geodetski službi, zakon o zemljiškem
katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za iz-
vedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: delo se oddaja kot celota
enemu izvajalcu. Delov storitev ni!

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 90 dni po podpisu po-
godbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črno-
melj, Kontaktna oseba: Vinko Kunič, tel.
068/52-040.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 7. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
10.000 SIT; negotovinsko plačilo na ŽR št.
52110-630-40302 ali gotovinsko v raču-
novodstvu, soba II/4.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 30. 7. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svo-
bode 3, 8340 Črnomelj, sprejemna pisarna
št. I/29.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 7. 1999 ob 12. uri, mala sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v
vrednosti 150.000 SIT z veljavnostjo 45 dni
od dneva odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo 70% po
prevzemu in 30% po dokončnem prevzemu
storitve; plačilni rok vsaj 30 dni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo. Ponudnik ima
lahko podizvajalce. Njihovo pravno razmer-
je določa razpisna dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30. 7. 1999
po 10 uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo: to je prva objava.
Občina Črnomelj

Št. 610 Ob-6346
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Uli-
ca Ivo Lola Ribar 18, 3325 Šoštanj, tele-
faks 063/42-03-485.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega naroči-
la je obnova kotlov bloka 3 Termoelek-
trarne Šoštanj. Izvršiti je potrebno zame-
njavo lijakov kotlov, zamenjavo dogoreval-
nih sistemov obeh kotlov ter opraviti prede-
lavo sistema obešenja sevalnih
pregrevalnikov na obeh kotlih bloka 3.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
125,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Šoštanj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da, po razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po
razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: po raz-
pisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: naročnik bo upošteval samo
celovite ponudbe, kjer ponudnik ponudi 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: 15. 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 Lola
Ribar 18, 3325 Šoštanj, kontaktna oseba
Jana Gorčan, univ. dipl. ek., tel. +386(0)63
4203 582, faks +386(0)63 4203 485, ko-
merciala.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 13. 7. do 3. 8.
1999 v času od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): zne-
sek v vrednosti 60.000 SIT nakažite na Ž.R.
TE Šoštanj, št. 52800-601-24048, sklic na
številko 00 610-9904. DDV je zajet v ceno.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar 18, 3325 Šo-
štanj; soba št. 1.21, komerciala; prevzem-
nik Jana Gorčan.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 8. 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 zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od ponudbene vrednosti ponudnika
(cena brez DDV) z veljavnostjo do 17. 11.
1999.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 9. 8. 1999
po 9. uri.

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

– cena in plačilni pogoji 30%
– reference ponudnika

na enakih ali podobnih delih
v zadnjih 4 letih 25%

– tehnološka opremljenost
izvajalca 15%

– reference kadrov 15%
– finančna moč podjetja 15%
skupaj 100%
18. Druge informacije o naročilu:
– za ekonomsko-komercialni del pri Vik-

torju Robniku, univ. dipl. ek., tel. +386(0)63
4203 612, faks +386(0)63 4203 485;

– za tehnični del pri Jožetu Lenartu, univ.
dipl. inž. str., tel. +386(0)63 4203 241,
faks +386(0)63 4203 485.

19., 20.
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.

Št. 400-02-38/99 Ob-6351
1. Naročnika, poštni naslov, številka te-

lefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo nara-
ve, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52 in Mestna občina Ljublja-
na, 1000 Ljubljana, Mestni trg 1.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge:

1. Obnova zapornic na Grubarje-
vem prekopu PGD-PZI – 9,000.000 SIT,

2. Obnova zapornic na Ljubljanici
PGD-PZI – 2,500.000 SIT,

3. Ureditev Malega grabna
PGD-PZI – 4,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo na
sedežu izbranih ponudnikov.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
navodila so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko kandidira za
več ali za posamezne razpisane naloge, ven-
dar mora za vsako razpisano nalogo podati
samostojno ponudbo v ločenih ovojnicah.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje izvajanja razpi-
sanih nalog:

1. 4 mesece po sklenitvi pogodbe,
2. 4 mesece po sklenitvi pogodbe,
3. 4 mesece po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, izposta-
va Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenčeva 95,
tel. (061) 344-080 med 8. in 10. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 7. 1999.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 29. 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.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 7. 1999 s pričetkom ob 9. uri po vrst-
nem redu na vsako polno uro, Uprava RS za
varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
soba št. 221, II. nadstropje

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od orientacijske vrednosti posamez-
ne naloge z veljavnostjo do 15. 9. 1999.

13. Glavni pogoji glede finansiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročnika finan-
cirata razpisana dela v celoti iz sredstev pro-
računa in poravnavata plačila v skladu z za-
konom o izvrševanju proračuna RS in po-
godbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo za posamezno nalogo samo z
enim ponudnikom. Ponudnik mora predlo-
žiti sklenjene pogodbe po posameznih raz-
pisanih nalogah s potencialnimi zunanjimi
sodelavci oziroma podizvajalci.

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

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran,

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,

– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sesta-
vitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni,

– da proti njemu ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije,

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,

– da ima plačane vse davke in pris-
pevke,

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem,

– da ima strokovne reference,
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 29. 7. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne sku-

pine ponudnika, max. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine,

max. 20 točk,
– sposobnost ponudnika, da opravi delo

brez zun. sodelavcev oziroma podizvajal-
cev, max. 5 točk,

– ponudbena cena, max. 40 točk,
– trajanje razpisanih del, max. 5 točk.
Izbrani bodo ponudniki z najvišjim števi-

lom doseženih točk.
18. Druge informacije o naročilu.
Morebitne druge informacije o posamez-

nih razpisanih nalogah dobijo potencial-
ni ponudniki na naslovu naročnika; kontakt-
na oseba naročnika Franci Šala, tel. (061)
344-080.

19., 20.
Uprava RS za varstvo narave

Ob-6418
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Komunalna di-
rekcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje, faks
063/441-800.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava PGD in PZI
projektov za glavni kanalizacijski zbiral-
nik GZ 0 in ureditev levega brega Savi-
nje od izliva Voglanje do lokacije CČN v
Rifengozdu.

Ocenjena vrednost naročila: 3,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: glavni kanalizacijski zbi-
ralnik GZ 0 in ureditev levega brega Savinje
od izliva Voglajne do lokacije CČN v Rifen-
gozdu (kraj izvedbe: Celje).

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: dela lahko izvede le univ. dipl.
inž. grad.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitve: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: rok izvedbe je dva me-
seca.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo z razpisnimi pogoji na naslovu: Vodo-
vod-Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000 Ce-
lje - tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave v
uradnem listu pa do vključno 23. 7. 1999
med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdi-
lom o plačilu stroškov razmnoževanja v viši-
ni 8.000 SIT katerega plačajo na ŽR Vodo-
vod-Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000 Ce-
lje, št. 50700-601-105256 pri Agenciji RS
za plačilni promet, enota Celje.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: najkasneje do 27. 7.
1999 do 12. ure, ne glede na način predlo-
žitve.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Ko-
munalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000
Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj-ponudba za glavni kanali-
zacijski zbiralnik GZ 0 in ureditev levega
brega Savinje od izliva Voglajne do lokacije
CČN v Rifengozdu, PGD, PZI”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo, 28. 7.
1999, ob 10. uri na naslovu: Mestna obči-
na Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, 3000 Celje, v sejni sobi. Predstavniki
ponudnikov morajo predložiti strokovni ko-
misiji, ki bo vodila odpiranje, pooblastila za
zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 150.000
SIT.

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

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: joint - venture z naved-
bo vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora imeti veljavno registracijo in
odločbo o opravljanju dejavnosti. Projektant-
ska organizacija mora biti vpisana v imeniku
projektantskih organizacij IZS.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): kriteriji
za ocenjevanje ponudb so naslednji: cena,
reference. Način uporabe kriterijev je po-
jasnjen v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne dodatne informacije v zvezi z predmet-
nim javnim naročilom se dobijo pri Marku
Planinšku, univ. dipl. inž. grad., na VO-KA
Celje, telefon 063/4250315.

19., 20.
Mestna občina Celje
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ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-6218
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., 1000 Ljub-
ljana, Toplarniška 19, štev. faksa: (061)
446-480; (061) 142 37 15.

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

3. Datum izbire: 28. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– paket VN oprema:

· ponudbena cena,
· tehnične rešitve,
· reference,
· certifikati ISO,
· usklajenost pogodbe;

– paket SN opreme:
· stroški (ponudbena cena in izgube

transformatorjev),
· tehnične rešitve,
· reference,
· certifikati ISO,
· usklajenost pogodbe;

– paket NN opreme:
· ponudbena cena,
· tehnične rešitve,
· reference,
· certifikati ISO,
· usklajenost pogodbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– paket VN oprema: SOL Intercontinen-
tal, d.o.o., Ljubljana, Bežigrad 15, 1000
Ljubljana,

– paket SN oprema: Gorenje trgovina,
d.o.o., Velenje, Partizanska 12, 3320 Ve-
lenje,

– paket NN oprema: C & G, d.o.o., Ljub-
ljana, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana.

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

trebno dobaviti: dobava in storitve za pro-
jekt “Rekonstrukcija in razširitev 110 kV
stikališča TE-TOL”:

– paket VN oprema: 110 kV kabli in ka-
belski zaključki,

– paket SN oprema: dva transformatorja
1000 kVA in pripadajoča stikalna bloka (10
kV, 6,3 kV) s kabli in kabelskim razvodom,

– paket NN oprema: 0,4 kV razdelilci,
enosmerni razvodi s pripadajočimi usmer-
niškimi in razsmerniškimi napravami ter AKU
baterije.

7. Pogodbena vrednost:
– paket VN oprema: 69,524.263 SIT,
– paket SN oprema: 40,785.156 SIT,
– paket NN oprema: 71,066.583 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:

– paket VN oprema: 2,
– paket SN oprema: 5,
– paket NN oprema: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– paket VN oprema: 87,175.878 SIT;

69,524.263 SIT,
– paket SN oprema: 61,178.257 SIT;

40,785.156 SIT,
– paket NN oprema: 79,177.007 SIT;

69,120.344 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-2811.

Termoelektrarna Toplarna, d.o.o.,
Ljubljana

Ob-6219
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Tr-
bovlje.

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

3. Datum izbire: 21. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila iz razpisa.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Drager Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana, Nadgoriška 19.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Trbovlje, Rudarska c. 9, Trbovlje.

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

7. Pogodbena vrednost: 9,578.479 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,664.499 SIT z DDV, 9,578.479 SIT
s p.d.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999,
Ob-4247.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Št. 057/99 Ob-6220
1. Naročnik, poštni naslov: JZ RTV Slo-

venija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 11. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomska cena, plačilni pogo-
ji, tehnična ustreznost opreme, tehnična
podpora, reference, garancija.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Aplicaciones Electonicas
Quasar S.a., Madrid, Španija.

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

trebno dobaviti: komentatorski sistem.
7. Pogodbena vrednost: 99.100 USD.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,715.410 SIT, 11,596.482 SIT (del-
na ponudba).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999;

JZ RTV Slovenija

Št. 048/99 Ob-6221
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 1. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomska cena in plačilni po-
goji, tehnična ustreznost, tehnična podpora
v času obratovanja, garancija, reference in
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Za I. blagovno skupino (vozilo) naročnik
ni izbral izvajalca, ker so ponudbe občutno
presegale razpisano vrednost. Naročnik bo
za I. blagovno skupino razpis ponovil.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za I. blagovno skupino: vozilo – po-
nudnik ni bil izbran,

– za II. blagovno skupino: Audio mešal-
na miza – Solid State Logic Limited, Beg-
broke, Oxford OX 1 RU, England.

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

trebno dobaviti: za II. blagovno skupino:
audio mešalna miza – 1 kos.

7. Pogodbena vrednost: za II. blagovno
skupino: 58,490.749 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb:4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– za I. blagovno skupino: 92,402.366

SIT in 67,457.786 SIT
– za II. blagovno skupino: 210,506.594

SIT in 58,490.749 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.

JZ RTV Slovenija

Ob-6222
1. Naročnik, poštni naslov: UL, Bioteh-

niška fakulteta, Oddelek za zootehniko,
Groblje 3, 1230 Domžale.

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

3. Datum izbire: 17. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (ute-

meljitev  izbire):  cena  ni  bila  merilo
izbire;  dobavni  rok,  garancije,  servis,
sodelovanje  pri  opremljanju  PRC  Loga-
tec,  saj  daje  za  praktično  in  teoretično
usposabljanje študentov za obdobje petih
let v brezplačno uporabo testne traktorje
Steyer.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Agrosaat, d.o.o.

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

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

7. Pogodbena vrednost: 11,934.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,371.575 SIT, 10,878.000 SIT.
11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 23-24 z dne 10. 4. 1999

Biotehniška fakulteta
Oddelek za zootehniko

Št. 447 Ob-6223
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 16. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– kvaliteta: 50%,
– ponudbena cena: 25%,
– plačilni pogoji: 10%,
– ostale ugodnosti: 10%,
– reference: 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Auremiana, d.o.o., Sežana,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
– Emporio, d.o.o., Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica

Izola, Polje 40, 6310 Izola.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: kontrasti za potrebe RTG
oddelka.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,356.137,70 SIT, 6,896.853,90
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-3234.

Splošna bolnišnica Izola

Št. 447 Ob-6224
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, plačilni pogoji
in reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Petrol, d.d., Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Izola, Polje 40, 6310 Izola.

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

7. Pogodbena vrednost: 40,050.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 45,000.000 SIT, 40,050.000 SIT.
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-2474.

Splošna bolnišnica Izola

Št. 447 Ob-6225
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 24. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– kvaliteta: 40%,
– ponudbena cena: 30%,
– plačilni pogoji: 10%,
– ostale ugodnosti: 10%,
– reference: 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
I. testi za določitev virusnih markerjev:
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
– Mikro + Polo, d.o.o., Maribor,
– Salus, d.d., Ljubljana;
II. vrečke za odvzem krvi:
– Medinova, d.o.o., Ljubljana,
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana;
III. Imunohematološke preiskave: razpis

ni uspel.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica

Izola, Polje 40, 6310 Izola.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: reagenti in material za
transfuzijo.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999, Ob-2122.

Splošna bolnišnica Izola

Št. 447 Ob-6226
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 6. 1999
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): primerna kvaliteta, ponudbena
cena in plačilni pogoji, servisiranje in dolži-
na garancijskega roka.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Lek, d.d., Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Izola, Polje 40, 6310 Izola.

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

7. Pogodbena vrednost: 12,808.010 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,583.220 SIT, 10,728.900 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999,
Ob-3932.

Splošna bolnišnica Izola

Ob-6227
1. Naročnik, poštni naslov: Goriška knjiž-

nica Franceta Bevka Nova Gorica, Kidriče-
va 20, 5000 Nova Gorica.

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

3. Datum izbire: 15. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kompletnost ponudbene doku-
mentacije, usposobljenost ponudnika, kva-
liteta ponujenega blaga in garancijska do-
ba, poravnavanje obveznosti do podizvajal-
cev, višina ponujene cene. Izbrani ponudnik
je najcenejši in ponuja najdaljše garancijske
roke, po ostalih merilih pa so bili ostali po-
nudniki enakovredni.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Lik-Atlas, d.o.o., Ljubljana,
Samova 12A.

6. (a) Kraj dobave: nova knjižnična stav-
ba v Novi Gorici.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: notranja oprema, tehnič-
na oprema, označevalno usmerjevalni
sistem, prometna signalizacija (znotraj
naštetih glavnih postavk, različna oprema
po popisu del).

7. Pogodbena vrednost: 122,509.146
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 155,049.773 SIT, 122,509.146 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999,
Ob-1630.

Goriška knjižnica Franceta Bevka,
Nova Gorica

Št. 2244 Ob-6228
1. Naročnik, poštni naslov: Javni

zdravstveni zavod Mariborske Lekarne Ma-
ribor, Zagrebška 91, 2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: datum sprejetja sklepa -
24. 6. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na osnovi danih ponudb ni bilo
možno preveriti usposobljenosti ponudnikov
za zahteve naročnika iz točke 2.2. navodil
ponudnikom za izdelavo ponudbe, zato na-
ročnik ne odda javnega naročila.

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,153.671 SIT, 25,410.530 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37-38, z dne 21. 5. 1999,
Ob-3880.

Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor

Ob-6229
1. Naročnik, poštni naslov: Premogov-

nik Velenje, javno podjetje za pridobivanje
lignita, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.

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

3. Datum izbire: 23. 6. 1999.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): tehnična primernost izdelka, re-
ference dobavitelja.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gorenje trgovina, d.o.o.,
Partizanska 12, 3320 Velenje.

6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Vele-
nje, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: jeklene vrvi za rudarstvo.

7. Pogodbena vrednost: 9,499.539 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,691.393 SIT, 5,577.777,45 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999, Ob-3641.

Premogovnik Velenje, d.o.o., Velenje

Št. 120-06-450-7/99 Ob-6239
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 16. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena,
– garancijski rok,
– rok plačila,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Avtohiša Malgaj, d.o.o., se-
dež: Gabrsko 30, Trbovlje, PSC Ljubljana,
Tržaška 108.

6. (a) Kraj dobave: Zavod za zdrav-
stveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29, Ljub-
ljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: osebno vozilo 2000 ccm,
1 vozilo, tip vozila je Renault Espace
RXE 2.0, 16 V.

7. Pogodbena vrednost: 4,670.565 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2 z eno va-

riantno ponudbo.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,238.095 SIT, 4,576.682 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999, Ob 4562.

Zavod za zdravstveno varstvo,
Ljubljana

Št. 120-06-450-8/99 Ob-6240
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 21. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena,
– garancijski rok,
– rok plačila,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za 1. razpisano skupino: Avtohiša Real,
d.d., Vodovodna 93, Ljubljana,

– za 2. razpisano skupino: KIA Motors
Import, d.d., Leskovškova 2, Ljubljana.

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

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

– 1. skupina: kombinirano vozilo
1400 ccm, 5 vozil, tip vozila je Renault
Kangoo RN 1,4,

– 2. skupina: terensko vozilo 2000
ccm, 2 vozili, tip vozila je KIA Sportage II
MRDI Country.

7. Pogodbena vrednost:
– za 1. skupino: 9,799.330 SIT,
– za 2. skupino: 5,999.800 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– za 1. skupino: 3 popolne ponudbe z

eno variantno ponudbo,
– za 2. skupino: 1 popolna ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: za 1. skupino: 10,391.445 SIT,
9,799.330 SIT, za 2. skupino: 2,999.900
SIT, 2,999.900 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše
informacije o postopku izbire izvajalca:
javno naročilo za 2. razpisano skupino
bomo oddali na podlagi 3. točke 34. člena
ZJN, in sicer z neposredno pogodbo
edinemu ponudniku. Prvi neuspeli javni
razpis za to razpisano skupino je bil
objavljen v Uradnem listu št. 27, z dne
16. 4. 1999.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999,
Ob-4181.

Zavod za zdravstveno varstvo,
Ljubljana

Št. 533-09 Ob-6241
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovno

zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9,
4000 Kranj.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 4. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev naročina: naj-
nižja končna cena, dobavni rok in plačilni
pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo ra-
čunalniške opreme (v okviru ponudbe na-
vedeno blago) se za čas od 15. 6. 1999
do 14. 6. 2000 prizna naslednjim ponud-
nikom:

1. Perfetech Bled, d.o.o., Pot na Lisi-
ce 4, 4260 Bled za vse razpisane skupine,

2. Ring, d.o.o., Bleiweisova 14, 4000
Kranj za vse razpisane skupine,

3. Unistar, d.o.o., Slomškova 27-29,
1000 Ljubljana za ZD Kranj, ZP Kranj, ZD
Škofja Loka in upravne službe zavoda v Kra-
nju,

4. ECS EuroComuter System, d.o.o.,
Motnica 7, IOC Trzin, 1236 Trzin za uprav-
ne službe zavoda v Kranju.

6. (a) Kraj dobave: Osnovno zdravstvo
Gorenjske - po lokacijah navedenih v razpi-
sni dokumentaciji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: računalniška oprema, na
podlagi naročila in pogodbe.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem primeru naročila.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 28-29/99, z dne 23. 4.
1999, Ob-2977.

13.
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj

Št. 04-1452/99 Ob-6242
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze, Uprava Republike Slo-
venije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000
Koper.

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

3.
4. Merila za dodelitev naročila (ute-

meljitev izbire): ponudbena cena, pogoji
servisiranja in garancijski rok, usposob-
ljenost in sposobnost ponudnika, rok
dobave.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev za dobavo reševalno-pa-
truljnega čolna se ponovi.

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

trebno dobaviti: reševalno-patruljni čoln.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najnižje in najvišje ponud-

be: 22,798.020 SIT, 25,000.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999.

Uprava RS za pomorstvo, Koper

Ob-6244
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovško-
va 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, faks
061/1889-409.

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

3. Datum izbire: 18. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po objavljenih merilih v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– M&K Seibert, d.o.o., Zabukovica 47d,
Griže,

– Merkur, d.d., Koroška c. 1, Kranj,
– Esta, d.o.o., Vodovodna 100, Ljub-

ljana,
– MKM Inženiring, d.o.o., Celovška ce-

sta 291, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Verovško-

va 70.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– dobava plinomerov:
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– G-4 TH 1500 kom,
– G-4 T 2500 kom,
– G-4 1 T 500 kom,
– G-6 TH 100 kom,
– G-65 DN 50 10 kom,
– G-25 DN 50 5 kom;

– dobava regulatorjev tlaka:
– ZR20 DN20 1000 kom.

7. Pogodbena vrednost: brez DDV.
– M&K Seibert, d.o.o.: 40,792.150 SIT,
– Merkur, d.d., 1,067.700 SIT
– Esta, d.o.o., 2,151.800 SIT
– MKM Inženiring, d.o.o., 959.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:

najnižja najvišja
brez DDV brez DDV
SIT/kom SIT/kom

G-4 TH 8.032,70 9.558,70
G-4 T 7.450,70 8.819,10
G-4 1 T 7.450,70 8.876
G-6 TH 10.560 12.360
G-65 DN 50 202.000 275.400
G-25 DN 50 150.000 195.502
ZR20 DN20 6.391 7.738

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36/99 z dne 14. 5. 1999.

Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.

Št. 1714/99 Ob-6253
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58,
1516 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro najugod-
nejšega ponudnika za blago brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference proizvajalca ponu-

jenega blaga JP Elektro Ljubljani,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo takega blaga Elektro Ljubljani,
– standard ISO 9000.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– skupina 1 “kostanjevi drogovi“: Goz-

darska zadruga Škofja Loka, z.o.o., Fužin-
ska ulica 1, 4220 Škofja Loka;

– skupina 2 “drogovi impregnirani“: Ele-
ktronabava, d.d., Cesta 24. junija 3, 1231
Ljubljana-Črnuče.

6. a) Kraj dobave: dostava opreme je v
dogovorjeno skladišče poslovnih enot
Elektro Ljubljane, oziroma njeno glavno
skladišče na Glavarjevi ulici v Ljubljani.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti:

– skupina 1: kostanjevi drogovi –
1025 kos,

– skupina 2: impregnirani drogovi –
4710 kos.

7. Pogodbena vrednost
– skupina 1: kostanjevi drogovi

5,813.000 SIT,
– skupina 2: impregnirani drogovi

61,136.200 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb:
– 8 ponudb za skupino 1,
– 7 ponudb za skupino 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– skupina 1: kostanjevi drogovi:

7,568.600 SIT, 5,813.000 SIT,
– skupina 2: impregnirani drogovi:

64,130.290 SIT, 61,136.200 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1715/99 Ob-6254
1. Naročnik, poštni naslov: javno podjet-

je Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58,
1516 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika za blago brez ome-
jitev

3. Datum izbire: 22. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo takega blaga Elektro Ljubljani,
– potrjene reference proizvajalca ponu-

jenega blaga JP Elektro Ljubljani,
– standard ISO 9000.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– skupina 1 “betonski drogovi“ Eltima,

d.o.o., Celovška 291, 1000 Ljubljana;
– skupina 2 “betonski drogovniki“ SGP

Kograd IGEM, d.d., Selovec 83, 2373
Šentjanž pri Dravogradu;

– skupina 3 “betonske klešče“ SGP Ko-
grad IGEM, d.d., Selovec 83, 2373 Šent-
janž pri Dravogradu.

6. a) Kraj dobave: dostava opreme je v
dogovorjeno skladišče poslovnih enot Elek-
tro Ljubljane, oziroma njeno glavno skla-
dišče na Glavarjevi ulici v Ljubljani.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti:

– skupina 1: betonski drogovi – 570
kosov,

– skupina 2: betonski drogovniki –
2565 kosov,

– skupina 3: betonske klešče – 3155
kosov.

7. Pogodbena vrednost
– skupina 1: betonski drogovi –

39,940.965 SIT,
– skupina 2: betonski drogovniki –

28,335.300 SIT,
– skupina 3: betonske klešče –

38,193.160 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– 3 ponudbe za skupino 1,
– 5 ponudb za skupino 2,
– 4 (6) ponudb za skupino 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe
– skupina 1: betonski drogovi:

41,201.859 SIT, 39,907.980 SIT,
– skupina 2: betonski drogovniki:

30,619.900 SIT, 28,335.300 SIT,

– skupina 3: betonske klešče:
50,814.400 SIT, 38,193.160 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1718/99 Ob-6255
1. Naročnik, poštni naslov: javno podjet-

je Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58,
1516 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika za blago brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 22. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo takega blaga JP Elektro Ljubljani,
– potrjene reference proizvajalca ponu-

jenega blaga JP Elektro Ljubljani,
– standard ISO 9000.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– skupina 1 “kabel energetski samo-

nosni (1) kV“, Elektronabava, d.d., Cesta
24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče;

– skupina 2 “obesni in spojni material za
samonosne kabelske snope“, J-Rupert &
Co., d.n.o., Iška vas 26 a, 1292 Ig.

6. a) Kraj dobave: dostava opreme je v
dogovorjeno skladišče poslovnih enot Elek-
tro Ljubljane, oziroma njeno glavno skla-
dišče na Glavarjevi ulici v Ljubljani.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti:

– skupina 1: kabel energetski samon-
osni (1) kV – 155.000 m,

– skupina 2: obesni in spojni materi-
al za samo. KB snope – 44165 kosov.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: kabel energetski samonos-

ni (1) kV 67,906.000 SIT,
– skupina 2: obesni in spojni material za

samo. KB snope 26,348.680 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– 6 ponudb za skupino 1,
– 12 (13) ponudb za skupino 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be
– skupina 1: kabel energetski samonos-

ni (1) kV: 78,585.000 SIT, 67,906.000
SIT.

– skupina 2: obesni in spojni material za
samo. KB snope: 43,366.082,
26,348.680 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1716/99 Ob-6256
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58,
1516 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 22. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference proizvajalca ponu-

jenega blaga JP Elektro Ljubljani,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo takega blaga Elektro Ljubljani,
– standard ISO 9000.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– skupina 1 “kabel energetski SN (20)

kV”: Merkur, d.d., Koroška cesta 1, 4000
Kranj;

– skupina 2 “končniki kabelski SN
(70-240) mm2”: Eltima, d.o.o., Celovška
291, 1000 Ljubljana;

– skupina 3 “spojke kabelske SN
(70-240) mm2”: Eltima, d.o.o., Celovška
291, 1000 Ljubljana in Elektronabava, d.d.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče.

6. (a) Kraj dobave: dostava opreme je v
dogovorjeno skladišče poslovnih enot Elek-
tro Ljubljane oziroma njeno glavno skladišče
na Glavarjevi ulici v Ljubljani.

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

1. kabel energetski SN (20) kV
147.350 m,

2. končniki kabelski SN (70-240)
mm2 713 kompletov,

3. spojke kabelske SN (70-240)
mm2 420 kompletov.

7. Pogodbena vrednost:
1. kabel energetski SN (20) kV

82,334.700 SIT,
2. končniki kabelski SN (70-240)

mm2 15,509.880 SIT,
3. spojke kabelske SN (70-240) mm2

16,063.200 SIT oba do 1/2.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– 7 (8) ponudb za skupino 1,
– 6 ponudb za skupino 2,
– 6 ponudb za skupino 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. kabel energetski SN (20) kV:

116,637.200 SIT, 82,499.250 SIT.
2. končniki kabelski SN (70-240)

mm2: 15,597.360 SIT, 15,509.880 SIT.
3. spojke kabelske SN (70-240)

mm2: 16,063.200 SIT, 16,063.200 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.

Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1717/99 Ob-6257
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58,
1516 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 22. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,

– potrjene reference ponudnika za do-
bavo takega blaga Elektro Ljubljani,

– potrjene reference proizvajalca ponu-
jenega blaga JP Elektro Ljubljani,

– standard ISO 9000.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– skupina 1 “kabel energetski NN (1)

kV“: Elektronabava, d.d., Cesta 24. junija
3, 1231 Ljubljana-Črnuče;

– skupina 2 “končniki kabelski NN
(6-300) mm2“, Eltima, d.o.o., Celovška
291, 1000 Ljubljana in Elektronabava, d.d.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče;

– skupina 3 “spojke kabelske NN
(6-300) mm2“, Elektronabava, d.d., Cesta
24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče.

6. a) Kraj dobave: dostava opreme je v
dogovorjeno skladišče poslovnih enot Elek-
tro Ljubljane, oziroma njeno glavno skla-
dišče na Glavarjevi ulici v Ljubljani.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti:

– skupina 1: kabel energetski NN (1)
kV – 149000 m,

– skupina 2: končniki kabelski NN
(6-300) mm2 – 2365 komletov,

– skupina 3: spojke kabelske NN
(6-300) mm2 – 405 kompletov.

7. Pogodbena vrednost
– skupina 1: kabel energetski NN (1) kV

72,472.500 SIT,
– skupina 2: končniki kabelski NN

(6-300) mm2 9,765.855 SIT oba do 1/2,
– skupina 3: spojke kabelske NN

(6-300) mm2 1,896.860 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– 7 (8) ponudb za skupino 1,
– 6 ponudb za skupino 2,
– 6 ponudb za skupino 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina 1: kabel energetski NN (1)

kV: 89,814.800 SIT, 68,357.000 SIT,
– skupina 2: končniki kabelski NN

(6-300) mm2: 9,765.855 SIT, 9,765.855
SIT,

– skupina 3: spojke kabelske NN
(6-300) mm2: 3,649.225 SIT, 1,896.860
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 28-29/99 z dne 23. 4. 1999.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1768/99 Ob-6258
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58,
1516 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika za blago brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 22. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference proizvajalca ponu-

jenega blaga JP Elektro Ljubljani,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo takega blaga Elektro Ljubljani,

– standard ISO 9000.
Upoštevane so preference za domače-

ga proizvajalca v višini 10 !
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– skupina 1 “blok NN“: Elektronabava,

d.d., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Čr-
nuče;

– skupina 2 “blok SN-20 kV“: Elektrona-
bava, d.d., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljublja-
na-Črnuče in Eltima, d.o.o., Celovška 291,
1000 Ljubljana;

– skupina 3 “ohišje za montažno TP
20/0,4 kV“  24  enot,  Elektronabava,
d.d., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Čr-
nuče.

6. a) Kraj dobave: dostava opreme je v
dogovorjeno skladišče poslovnih enot Elek-
tro Ljubljane, oziroma njeno glavno skla-
dišče na Glavarjevi ulici v Ljubljani

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti:

– skupina 1 “blok NN“ – 53 enot,
– skupina 2 “blok SN-20 kV“ – 50 enot,
– skupina 3 “ohišje za montažno TP

20/0,4 kV“ – 24 enot.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1 “blok NN“ 45,155.060 SIT,
– skupina 2 “blok SN-20 kV“ oba do

1/2,
– skupina 3 “ohišje za montažno TP

20/0,4 kV“ 20,018.260 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– 6 (11) ponudb za skupino 1,
– 6 (12) ponudb za skupino 2,
– 6 (12) ponudb za skupino 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– skupina 1 “blok NN“ 48,792.150 SIT,

45,155.060 SIT,
– skupina 2 “blok SN-20 kV“

61,870.043 SIT, 57,118.676 SIT,
– skupina 3 “ohišje za montažno TP

20/0,4 kV“ 22,544.790 SIT, 20,016.188
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.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1767/99 Ob-6259
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58,
1516 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika za blago brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 22. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference proizvajalca ponu-

jenega blaga JP Elektro Ljubljani,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo takega blaga Elektro Ljubljani,
– standard ISO 9000.
Upoštevane so preference za domače-

ga proizvajalca v višini 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
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– skupina 1 “progovni ločilniki (20 kV)“:
C & G, d.o.o., Riharjeva 38, 1000 Ljub-
ljana;

– skupina 2 “odklopni ločilniki (20 kV)“:
Elektronabava, d.d., Cesta 24. junija 3,
1231 Ljubljana-Črnuče.

6. a) Kraj dobave: dostava opreme je v
dogovorjeno skladišče poslovnih enot Elek-
tro Ljubljane, oziroma njeno glavno skla-
dišče na Glavarjevi ulici v Ljubljani.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti:

– skupina 1 “progovni ločilniki (20 kV)“
– 222 enot,

– skupina 2 “odklopni ločilniki (20 kV)“
– 53 enot.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1 “progovni ločilniki (20 kV)“

41,990.317 SIT,
– skupina 2 “odklopni ločilniki (20 kV)“

14,341.750 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– 8 (16) ponudbe za skupino 1,
– 6 (10) ponudb za skupino 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina 1 “progovni ločilniki (20 kV)“:

49,968.883 SIT, 37,805.536 SIT,
– skupina 2 “odklopni ločilniki (20 kV)“:

19,705.632 SIT, 14,341.750 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.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1766/99 Ob-6260
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58,
1516 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika za blago brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 22. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference proizvajalca ponu-

jenega blaga JP Elektro Ljubljani,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo takega blaga Elektro Ljubljani,
– Standard ISO 9000.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– skupina 1 “konzole pocinkane za gole

in polizolirane vodnike (PIV)“, Elektroservi-
si, d.d., PE Elektrokovinarstvo, Glavarjeva
14, 1000 Ljubljana;

– skupina 2 “valjanec pocinkani“,
Merkur, d.d., Prodajni sektor JP, Cesta na
Okroglo 7, 4202 Naklo;

– skupina 3 “oprema za TP na beton-
skem drogu 20-35 kVA“, Elektroservisi,
d.d., PE Elektrokovinarstvo, Marinovševa 2,
1210 Ljubljana-Šentvid;

– skupina 4 “oprema za TP na beton-
skem drogu 50-250 kVA“, Elektroservisi,
d.d., PE Elektrokovinarstvo, Marinovševa 2,
1210 Ljubljana-Šentvid.

6. a) Kraj dobave: dostava opreme je v
dogovorjeno skladišče poslovnih enot Elek-

tro Ljubljane, oziroma njeno glavno skla-
dišče na Glavarjevi ulici v Ljubljani

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti:

– skupina 1 “konzole pocinkane za
gole in polizolirane vodnike (PIV)“ 2905
kosov,

– skupina 2 “valjanec pocinkani“
61000 kg,

– skupina 3 “oprema za TP na beton-
skem drogu 20-35 kVA“ 42 enot,

– skupina 4 “oprema za TP na beton-
skem drogu 50-250 kVA“ 21 enot.

7. Pogodbena vrednost
– skupina 1 “konzole pocinkane za gole

in polizolirane vodnike (PIV)“ 38,647.970 SIT
– skupina 2 “valjanec pocinkani“

6,466.000 SIT
– skupina 3 “oprema za TP na beton-

skem drogu 20-35 kVA“ 12,119.481 SIT
– skupina 4 “oprema za TP na betonskem

drogu 50-250 kVA“ 14,486.386,80 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– 5 (7) ponudbe za skupino 1,
– 3 ponudbi za skupino 2,
– 4 ponudbe za skupino 3,
– 4 ponudbe za skupino 4
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 1 “konzole pocinkane za gole

in polizolirane vodnike (PIV)“ 47,552.579
SIT, 38,647.970 SIT,

– skupina 2 “valjanec pocinkani“
7,259.000 SIT, 6,466.000 SIT,

– skupina 3 “oprema za TP na beton-
skem drogu 20-35 kVA“ 12,901.360 SIT,
12,119.481 SIT,

– skupina 4 “oprema za TP na beton-
skem drogu 50-250 kVA“ 15,420.990 SIT,
14,486.386 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.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1726/99 Ob-6261
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58,
1516 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika za blago brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 22. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference proizvajalca ponu-

jenega blaga JP Elektro Ljubljani,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo takega blaga Elektro Ljubljani,
– standard ISO 9000.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– skupina 1 “izolatorji podporni in zatez-

ni“, Izoelektro, d.o.o., Tržaška 37 a, 2000
Maribor;

– skupina 2 “opornice za podporne izo-
latorji“, Izoelektro, d.o.o., Tržaška 37 a,
2000 Maribor;

6. a) Kraj dobave: dostava opreme je v
dogovorjeno skladišče poslovnih enot Elek-

tro Ljubljane, oziroma njeno glavno skla-
dišče na Glavarjevi ulici v Ljubljani.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti:

– skupina 1 “izolatorji podporni in za-
tezni“ - 18.500 kosov,

– skupina 2 “opornice za podporne
izolatorje“ - 8.500 kosov.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1 “izolatorji podporni in zatez-

ni“ 72,893.700 SIT,
– skupina 2 “opornice za podporne izo-

latorji“ 8,900.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– 6 ponudb za skupino 1,
– 6 ponudb za skupino 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina 1 “izolatorji podporni in zatez-

ni“ 93,266.000 SIT, 72,893.700 SIT,
– skupina 2 “opornice za podporne izo-

latorje“ 12,223.900 SIT, 8,900.500 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.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1725/99 Ob-6262
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58,
1516 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika za blago brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 22. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference proizvajalca ponu-

jenega blaga JP Elektro Ljubljani,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo takega blaga Elektro Ljubljani,
– standard ISO 9000.
Upoštevane so bile preference domače-

ga proizvajalca v višini 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Elektronabava, d.d., Cesta
24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče in Elti-
ma, d.o.o., Celovška 291, 1000 Ljubljana
in C & G, d.o.o., Riharjeva 38, 1000 Ljub-
ljana.

6. a) Kraj dobave: dostava opreme je v
dogovorjeno skladišče poslovnih enot Elek-
tro Ljubljane, oziroma njeno glavno skla-
dišče na Glavarjevi ulici v Ljubljani.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: distribucijski transformator
SN/NN 165.

7. Pogodbena vrednost: 117,944.873
SIT vsak do 1/3.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 117,944.873 SIT, 117,944.873 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.
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Št. 1765/99 Ob-6263
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58,
1516 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika za blago brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 22. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire); v primeru, da naročnik ni iz-
bral izvajalca, se navede obrazložitev in raz-
log za zaključek postopka brez dodelitve
naročila:

– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference proizvajalca ponu-

jenega blaga JP Elektro Ljubljani,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo takega blaga Elektro Ljubljani,
– standard ISO 9000.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– skupina 1 “tokovodniki goli (35–70

mm2)”, Elektronabava, d.d., Cesta 24. juni-
ja 3, 1231 Ljubljana-Črnuče;

– skupina 2 “tokovodniki polizolirani (PIV
70 mm2)“, Tehmar, d.o.o., Panonska ulica
30, 2000 Maribor;

– skupina 3 “oprema za polizolirane vod-
nike“, Izoelektro, d.o.o., Tržaška 37 a,
2000 Maribor.

6. a) Kraj dobave: dostava opreme je v
dogovorjeno skladišče poslovnih enot Elek-
tro Ljubljane oziroma njeno glavno skladišče
na Glavarjevi ulici v Ljubljani.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti:

– skupina 1 “tokovodniki goli (35–70
mm2)” - 18.400 kg,

– skupina 2 “tokovodniki polizolirani
(PIV 70 mm2)“ - 250.000 m,

– skupina 3 “oprema za polizolirane
vodnike“ - 5.130 kom.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1 “tokovodniki goli (35–70

mm2)” 7,243.000 SIT,
– skupina 2 “tokovodniki polizolirani (PIV

70 mm2)“ 50,000.000 SIT,
– skupina 3 “oprema za polizolirane vod-

nike“ 8,765.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– 4 ponudbe za skupino 1,
– 6 (10) ponudb za skupino 2,
– 5 (7) ponudb za skupino 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina 1 “tokovodniki goli (35–70

mm2),
– 7,422.000 SIT vrednost najvišje po-

nudbe,
– 6,965.150 SIT vrednost najnižje po-

nudbe,
– skupina 2 “tokovodniki polizolirani (PIV

70 mm2)“,
– 53,750.000 SIT vrednost najvišje po-

nudbe,
– 50,000.000 SIT vrednost najnižje po-

nudbe,
– skupina 3 “oprema za polizolirane vod-

nike“,
– 12,365.650 SIT vrednost najvišje po-

nudbe,

– 8,765.000 SIT vrednost najnižje po-
nudbe.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 30-31 z dne 30. 4. 1999.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1724/99 Ob-6264
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58,
1516 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika za blago brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 22. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference proizvajalca ponu-

jenega blaga JP Elektro Ljubljani,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo takega blaga Elektro Ljubljani,
– standard ISO 9000.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– skupina 1 “kabelske omarice“, Elek-

tronabava, d.d., Cesta 24. junija 3, 1231
Ljubljana-Črnuče;

– skupina 2 “odvodniki prenapetosti NN“,
Elektronabava, d.d., Cesta 24. junija 3, 1231
Ljubljana-Črnuče;

– skupina 3 “odvodniki prenapetosti
SN“, Eltima, d.o.o., Celovška 291, 1000
Ljubljana;

– skupina 4 “varovalke in podnožja varo-
valk NN“, Elektronabava, d.d., Cesta 24.
junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče;

– skupina 5 “varovalke in podnožja varo-
valk SN“, MR export-import, d.o.o., Glavni
trg 17 b, 2000 Maribor.

6. a) Kraj dobave: dostava opreme je v
dogovorjeno skladišče poslovnih enot Elek-
tro Ljubljane, oziroma njeno glavno skla-
dišče na Glavarjevi ulici v Ljubljani.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti:

– skupina 1 “kabelske omarice“,
– skupina 2 “odvodniki prenapetosti

NN“,
– skupina 3 “odvodniki prenapetosti

SN“,
– skupina 4 “varovalke in podnožja va-

rovalk NN“,
– skupina 5 “varovalke in podnožja va-

rovalk SN“.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1 “kabelske omarice“

35,371.520 SIT,
– skupina 2 “odvodniki prenapetosti NN“

12,840.000 SIT,
– skupina 3 “odvodniki prenapetosti SN“

34,702.500 SIT,
– skupina 4 “varovalke in podnožja varo-

valk NN“ 18,243.943 SIT,
– skupina 5 “varovalke in podnožja varo-

valk SN“ 8,455.656 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb
– 6 (7) ponudb za skupino 1,
– 7 (18) ponudb za skupino 2,
– 6 (9) ponudb za skupino 3,

– 8 ponudb za skupino 4,
– 8 (9) ponudb za skupino 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe
– skupina 1 “kabelske omarice“:

59,261.200 SIT, 35,371.520 SIT,
– skupina 2 “odvodniki prenapetosti

NN“: 17,910.000 SIT, 12,840.000 SIT,
– skupina 3 “odvodniki prenapetosti

SN“: 42,603.000 SIT, 34,702.500 SIT,
– skupina 4 “varovalke in podnožja varo-

valk NN“: 21,066.146 SIT, 18,243.943 SIT,
– skupina 5 “varovalke in podnožja varo-

valk SN“: 11,191.561 SIT, 8,455.656 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 6-141/99 Ob-6299
1. Naročnik, poštni naslov: OŠ Belo-

kranjskega odreda Semič, Semič 42, 8333
Semič.

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

3. Datum izbire: 18. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročila so bila dodeljena z upo-
števanjem kriterijev:

– cena – 25%,
– kvaliteta izdelkov – 10%,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 25%,
– lastna proizvodnja – 15%,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 10%,
– plačilni rok – 7%,
– celovitost opisa – 4%,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 4%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– I. kruh, pekarsko pecivo, keksi in

slaščičarski izdelki – Dolenjske pekarne,
d.d., Ločna 2, Novo mesto,

– II. mleko in mlečni izdelki – Ljubljan-
ske mlekarne, d.d., PO Novo mesto, Sevno
11, Novo mesto,

– III. sveže sadje in zelenjava – AGRI,
d.o.o., Semič, Črešnjevec 9, Semič,

– IV. zamrznjena živila – Pekarna Peč-
jak, d.o.o., Dolenjska c. 442, Škofljica,

– V. meso in mesni izdelki – Kmetijska
zadruga Črnomelj, z.o.o., Kolodvorska 39,
Črnomelj,

– VI. ribe in konzervirane ribe – Brumec
– Ručigaj, d.o.o., Testenova 55, Loka –
Mengeš,

– VII. perutnina – Kmetijska zadruga Čr-
nomelj, z.o.o., Kolodvorska 39, Črnomelj,

– VIII. jajca – Mercator kmetijsko gospo-
darstvo Kočevje, d.o.o., Kolodvorska ul. 23,
Kočevje,

– IX. žito, mlevski izdelki in testenine –
Mercator dolenjska, d.d., Livada 8, Novo
mesto,

– X. ostalo prehrambeno blago – AGRI,
d.o.o., Semič, Črešnjevec 9, Semič,

6. (a) Kraj dobave: OŠ Belokranjskega
odreda Semič, Semič 42, Semič.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeni artikli po
razpisni dokumentaciji.
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7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost bo definirana ob konkretnem na-
ročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
I. kruh, pekarsko pecivo, keksi in slašči-

čarski izdelki – 3,300.490 SIT – 1,076.014
SIT,

II. mleko in mlečni izdelki –
1,642.239,90 SIT – 1,605.558,49 SIT,

III. sveže sadje in zelenjava – 2,325.482
SIT – 1,876.700 SIT,

IV. zamrznjena živila – 887.240 SIT –
850.218 SIT,

V. meso in mesni izdelki – 5,954.473
SIT – 5,156.990 SIT,

VI. ribe in konzervirane ribe – 825.360
SIT – 242.268 SIT,

VII. perutnina – 1,900.594 SIT –
1,509.334,80 SIT,

VIII. jajca – 166.300 SIT – 126.000
SIT,

IX. žito, mlevski izdelki in testenine –
602.390,40 SIT – 127.864 SIT,

X. ostalo prehrambeno blago –
3,385.975,55 SIT – 457.058,20 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: 3 po-
nudbe nepopolne.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bilo.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 38 z
dne 21. 5. 1999, Ob-3881.

OŠ Belokranjskega odreda Semič

Št. 8-289 Ob-6301
1. Naročnik, poštni naslov: Cankarjev

dom, kulturni in kongresni center, Prešer-
nova 10, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 1. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrani

ponudnik je dosegel najvišje število točk pri
ocenjevanju po objavljenih merilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elacss, d.o.o., Medvedova
28, 1000 Ljubljana.

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

no dobaviti: sprejemniki simultanega pre-
vajanja, 200 kosov.

7. Pogodbena vrednost: 8,688.656 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,409.821 SIT in 6,853.697 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999,
8-252, Ob-5121.

Cankarjev dom

Št. 28/99 Ob-6377
1. Naročnik, poštni naslov: Informatika,

d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 30. 6. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): merila iz 14. točke javnega raz-
pisa in ustreznosti tehniškim in komercial-
nim pogojem (dodatni mat. k razpisu v Ur. l.
RS, št. 30-31, dne 30. 4. 1999), naročilo
za sistem arhiviranja ni bilo dodeljeno zaradi
dodatnih zahtev, ki so nastopile po objavi
razpisa.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBM Slovenija, d.o.o., Trg
republike 3, Ljubljana, MDS Metalka, d.d.,
Parmova 14, Ljubljana.

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

trebno dobaviti:
– dva tiskalnika IBM Infoprint 3300

ES1
– kuvertirka Kern 2500 z dvema vho-

doma.
7. Pogodbena vrednost: 52,277.815

SIT brez DDV, 68,600.000 SIT brez DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:

tiskalniki kuvertirke
SIT SIT

– najvišja
investicijska
vrednost: 65,190.262 68,600.000
– najvišji
5-letni
stroški: 266,266.141 106,034.848
– najnižja
investicijska
vrednost: 26,454.291 33,132.302
– najnižji
5-letni
stroški: 119,696.640 51,187.394

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-3287.

Informatika informacijske storitve in
inženiring, d.d., Maribor

Št. 0048-308/29-11/99 Ob-6378
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za dobavo čistil, potro-
šnega materiala in pripomočkov za čiščenje
ter toaletno sanitarnega materiala.

3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne 3. 5. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): na javni razpis je prispelo 10
veljavnih (pravočasno prispelih in pravilno
opremljenih ponudb ter ena neveljavna po-
nudba, ki na javni razpis ni prispela pravo-
časno ter pravilno opremljena. Na javnem
odpiranju ponudb sta bili dve ponudbi izlo-
čeni zaradi nepopolnosti. Pri analizi po-
nudb so bili za posamezno točko izločeni
ponudniki, ki za to točko niso predložili
popolnih ponudb. Pri ocenjevanju popol-
nih ponudb je naročnik upošteval vsa meri-
la, podana v razpisni dokumentaciji (cena,
celovitost ponudbe, rok dobave, finančno
stanje ponudnika, zaloga ponujenih arti-

klov, razširjenost prodajne mreže, referen-
ce) ter izbral najugodnejše ponudnike za
posamezne točke iz razpisne dokumenta-
cije, in sicer:

– za točko A (sredstva za čiščenje trdih
talnih površin): Mavrica, d.d.,

– za točko B (sredstva za čiščenje tek-
stilnih in talnih oblog, preprog in oblazinje-
nega pohištva): Sij, d.o.o.,

– za točko C (sredstva za čiščenje in
nego pisarniškega pohištva): Mavrica, d.d.,

– za točko D (sredstva za čiščenje ste-
kla): Pan Goslar, d.o.o.,

– za točko E (sredstva za čiščenje sani-
tarij): Pan Goslar, d.o.o.,

– za točko F (sredstva za strojno pranje
perila): Fripak, d.o.o.,

– za točko G (tabletirana sol za mehča-
nje vode): Fripak, d.o.o.,

– za točko H (univerzalna splošna sred-
stva za čiščenje): D. B. Comp, d.o.o.,

– za točko I (sredstva za higieno in nego
rok): D. B. Comp, d.o.o.,

– za točko J (ostala splošna sredstva za
nego prostorov in površin): Mavrica, d.d.,

– za točko K (talna brisala, mazala in
lamele): Mavrica, d.d.,

– za točko L (ostali pripomočki za čišče-
nje): Mavrica, d.d.,

– za točko M (toaletno - sanitarni mate-
rial): Fripak, d.o.o.,

– za točko N (higienske vrečke za hi-
gienske vložke - papirnate): Fripak, d.o.o.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Mavrica, d.d., Resljeva c. 1, 1000
Ljubljana;

– Sij, d.o.o., Labodova 9, 1230 Domžale;
– Pan Goslar, d.o.o., Brest 4, 1292 Ig;
– Fripak, d.o.o., Tomšičeva 30, 2000

Maribor;
– D. B. Comp, d.o.o., Kolarjeva 47,

1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-

nje zadeve Republike Slovenije in ostale
organizacijske enote Ministrstva za notranje
zadeve na območju celotne države.

(b)
7. Pogodbena vrednost:
– 10,562.959,90 SIT brez davka na do-

dano vrednost (Mavrica, d.d.),
– 300.190 SIT brez davka na dodano

vrednost (Sij, d.o.o.),
– 455.078,80 SIT brez davka na doda-

no vrednost (Pan Goslar, d.o.o.),
– 14,430.940 SIT brez davka na doda-

no vrednost (Fripak, d.o.o.),
– 2,185.818,75 SIT brez davka na do-

dano vrednost (D. B. Comp, d.o.o.).
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: s podizvajal-
cem ne nastopa nihče od izvajalcev, kate-
rim je naročilo dodeljeno.

9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost  najvišje  in  najnižje  po-

nudbe:
Za točko A (sredstva za čiščenje trdih

talnih površin): 5,856.946,60 SIT,
5,118.625 SIT.

Za točko B (sredstva za čiščenje tekstil-
nih in talnih oblog, preprog in oblazinjenega
pohištva): 531.375 SIT, 300.190 SIT.

Za točko C (sredstva za čiščenje in nego
pisarniškega pohištva): 548.400 SIT,
196.200 SIT.
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Za točko D (sredstva za čiščenje stekla):
400.000 SIT, 193.116 SIT.

Za točko E (sredstva za čiščenje sanita-
rij): 1,983.980 SIT, 261.962,80 SIT.

Za točko F (sredstva za strojno pranje
perila): 3,440.750 SIT, 2,089.830 SIT.

Za točko G (tabletirana sol za mehčanje
vode): 725.000 SIT, 550.000 SIT.

Za točko H (univerzalna splošna sredst-
va za čiščenje): 1,906.977,50 SIT,
739.100 SIT.

Za točko I (sredstva za higieno in nego
rok): 2,534.250 SIT, 1,446.718,75 SIT.

Za točko J (ostala splošna sredstva za
nego prostorov in površin): 2,031.301,25
SIT, 1,092.767,50 SIT.

Za točko K (talna brisala, mazala in la-
mele): 1,462.255 SIT, 903.507,50 SIT.

Za točko L (ostali pripomočki za čišče-
nje): 3,592.379,90 SIT, 3,204.359,90
SIT.

Za točko M (toaletno - sanitarni mate-
rial): 13,689.100 SIT, 11,191.870 SIT.

Za točko N (higienske vrečke za higien-
ske vložke - papirnate): 231.000 SIT,
150.500 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999, Ob-1638.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 117/3-99 Ob-6379
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica za

ženske bolezni in porodništvo Postojna,
Prečna ulica 4, 6230 Postojna.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za sukcesivno dobavo
blaga: gorivo, tehnični in medicinski plini, in
sicer po dveh skupinah:

(a) gorivo,
(b) tehnični in medicinski plini.
3. Datum izbire: 26. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena – 60 točk,
– celovitost ponudbe – 10 točk,
– valorizacija – 5 točk,
– dobavni rok – 5 točk,
– najugodnejši plačilni pogoji – 5 točk,
– najugodnejše reference – 10 točk,
– druge ugodnosti – 5 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
(a) gorivo, v vrednosti 5,032.750 SIT in

aditiv za kurilno olje v vrednosti 125.875,20
SIT;

– Petrol, d.d., Dunajska cesta 50, 1000
Ljubljana.

(b) tehnični in medicinski plini, v vredno-
sti 1,238.266 SIT;

– Messer Slovenija, d.o.o., Jugova ulica
20, 2342 Ruše.

6. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Postojna,
Prečna ulica 4, 6230 Postojna,

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: gorivo, tehnični in medi-
cinski plini.

7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
5. točko.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba se
sklepa z izvajalcem, ki nima podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: vrednosti so se gibale od ± 20%.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: dve
ponudbi sta bili neveljavni, kot prepozno do-
stavljeni, neodprti vrnjeni ponudnikoma.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 20. 4. 1999, Ob-2307.

Bolnišnica Postojna

Št. 117/3-99 Ob-6380
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica za

ženske bolezni in podništvo Postojna, Preč-
na ulica 4, 6230 Postojna.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za sukcesivno dobavo
živil, in sicer po naslednjih skupinah:

(a) splošno prehrambeno blago,
(b) kruh,
(c) meso in mesni izdelki,
(d) ribe,
(e) mleko in mlečni izdelki,
(f) sadje in zelenjava.
3. Datum izbire: 27. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena – 60 točk,
– valorizacija – 10 točk,
– dobavni rok – 5 točk,
– najugodnejši plačilni pogoji – 10 točk,
– najugodnejše reference – 10 točk,
– druge ugodnosti – 5 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
(a) splošno prehrambeno blago, v vred-

nosti 3,394.712,40 SIT;
– Ilirija, d.d., Vojkov drevored 28, 6250

Il. Bistrica.
(b) kruh, v vrednosti 529.600 SIT;
– Pekarna Postojna, d.o.o., Kolodvorska

5 c, 6230 Postojna.
(c) meso in mesni izdelki, v vrednosti

4,913.653 SIT;
– Kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o.,

Tržaška 45, 6230 Postojna in
– Dolmes, d.o.o., Za Sovičem 12, 6230

Postojna.
(d) ribe, v vrednosti, 233.640 SIT;
– Ilirija, d.d., Vojkov drevored 28, 6250

Il. Bistrica.
(e) mleko in mlečni izdelki, v vrednosti

2,104.908,17 SIT;
– Kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o.,

Tržaška 45, 6230 Postojna.
(f) sadje in zelenjava, v vrednosti

1,494.000 SIT;
– D. Bulc & Co., d.n.o., Kolodvorska

16, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Postojna,

Prečna ulica 4, 6230 Postojna .
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: živila.
7. Pogodbena vrednost: navedeno pod

5. točko.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba se
sklepa z izvajalcem, ki nima podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednosti so se gibale od ± 30%.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ena

ponudba je bila neveljavna, in je bila izloče-
na in vrnjena ponudniku pred odpiranjem,
pet ponudb pa je bilo izločenih zaradi izloči-
tvenih kriterijev.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 20. 4. 1999,
Ob-2308.

Bolnišnica Postojna

Št. 117/3-99 Ob-6381
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica za

ženske bolezni in porodništvo Postojna,
Prečna ulica 4, 6230 Postojna.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za sukcesivno dobavo
blaga: sanitetno obvezilni in šivalni material,
in sicer po dveh skupinah:

(c) sanitetno obvezilni material,
(d) šivalni material.
3. Datum izbire: 28. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena – 60 točk,
– valorizacija – 10 točk,
– dobavni rok – 5 točk,
– najugodnejši plačilni pogoji – 10 točk,
– najugodnejše reference – 10 točk,
– druge ugodnosti – 5 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
(c) sanitetno obvezilni material, v vred-

nosti 15,950.000 SIT:
– Salus, d.d., Mašera Spasičeva 10,

1000 Ljubljana,
– Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000

Ljubljana,
– Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo

100, 1000 Ljubljana,
– Johnson & Johnson, S.E., Dunajska

22, 1000 Ljubljana,
– MM Surgical, d.o.o., Kotnikova 5,

1000 Ljubljana,
– Combic, d.o.o., Podnanos 70, Pod-

nanos.
(d) šivalni material, v vrednosti

4,950.000 SIT:
– Salus, d.d., Mašera Spasičeva 10,

1000 Ljubljana,
– Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000

Ljubljana,
– Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo

100, 1000 Ljubljana,
– Johnson & Johnson, S.E., Dunajska

22, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Postojna,

Prečna ulica 4, 6230 Postojna.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: sanitetno obvezilni in ši-
valni material.

7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
5. točko.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba se
sklepa z izvajalcem, ki nima podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednosti so se gibale od ± 10%.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 20. 4. 1999, Ob-2306.

Bolnišnica Postojna
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Ob-6382
1. Naročnik, poštni naslov: Ortopedska

bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280
Ankaran.

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

3. Datum izbire: sklep o izviri najugod-
nejšega ponudnika z dne 11. 6. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): ponudbena cena, garancijski rok,
servis, reference, plačilni pogoji.

5. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

1. skupina: delovne postaje PC raču-
nalniki: Intertrade ITS, d.d., Ljubljana,

2. skupina: tiskalniki: laserski tiskalni-
ki in mrežni tiskalnik: Unistar, d.o.o., Ljub-
ljana.

6. (a) Kraj dobave: Ortopedska bolnišni-
ca Valdoltra, Ankaran, Jadranska c. 31.

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

1. skupina: delovne postaje PC ra-
čunalniki (30),

2. skupina: tiskalniki: laserski ti-
skalniki (20) in mrežni tiskalnik (1).

7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: delovne postaje PC raču-

nalniki: 5,955.000 SIT (brez davka),
2. skupina: tiskalniki: laserski tiskalni-

ki in mrežni tiskalnik: 1,666.837,53 SIT
(brez davka).

8.
9. Število prejetih ponudb: 5 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (brez davka):
1. skupina: 5,955.000 SIT,

5,272.988 SIT,
2. skupina: 1,666.837,53 SIT,

1,528.364 SIT.
11., 12.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ob-6383
1. Naročnik, poštni naslov: Ortopedska

bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280
Ankaran.

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

3. Datum izbire: sklep o izbiri najugod-
nejšega ponudnika z dne 14. 6. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): ponudbena cena in plačilni po-
goji, rok dobave, reference pri naročniku in
drugje, kakovost, garancijski rok, servisira-
nje aparata.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Pulmodata, d.o.o., Men-
geš.

6. (a) Kraj dobave: Ortopedska bolnišni-
ca Valdoltra, Ankaran, Jadranska c. 31.

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

7. Pogodbena vrednost: 7,408.532 SIT
(brez davka).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,408.532 SIT, 5,001.685,60 SIT
(brez davka).

11., 12.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ob-6398
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje - Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

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

3. Datum izbire: odpiranje 29. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: javni razpis se ponovi.

Ni bilo dveh ponudb.
5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 40 z dne 28. 5. 1999, Ob-4126.

Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.

Št. 5/99 Ob-6405
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

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

3., 4., 5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: vrtalna garnitura.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na
podlagi predhodno objavljenega javnega
razpisa sta prispeli dve neveljavni ponudbi.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-6430
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 25. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja končna cena ob ustrezni
kvaliteti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Tosama, d.d., Domžale - skupina
C, podskupina D/b,

2. Profarmakon International, d.o.o.,
Maribor - skupina C, podskupine D/b, D/c
in D/f,

3. Metalka zastopstva Media, d.o.o.,
Ljubljana - skupina F,

4. PFM-S trgovina z medicinskimi pro-
izvodi, d.o.o., Kranj - podskupina D/f,

5. Medinova, d.o.o., Ljubljana - skup-
na H,

6. MM Surgical, d.o.o., Ljubljana -
podskupina D/g in skupina E,

7. Karanta Ljubljana, d.o.o., Ljubljana
- skupina B,

8. Emporio medical, d.o.o., Ljubljana
- skupine C, D, G in H,

9. Sind Ljubljana, d.o.o., Ljubljana -
podskupina D/f,

10. Hibiskus, d.o.o., Ljubljana - sku-
pine C, E in G ter podskupine D/c, D/d,
D/e in D/f,

11. Salus Ljubljana, d.d., Ljubljana -
skupine B, C, E, G in H ter podskupine
D/d, D/c, D/e, in D/g,

12. Dentacom, d.o.o., Velenje - sku-
pine A in C ter podskupine D/b, D/c, D/e
in D/f,

13. SL-MED, d.o.o., Ljubljana - pod-
skupina D/e in skupina G,

14. Merit, d.o.o., Ljubljana - skupina
C in podskupine D/b, D/c ter D/f,

15. Iris Mednarodna trgovina, d.o.o.,
Ljubljana - skupine A, B, C in E ter podsku-
pine D/f in D/g.

16. Diam, d.o.o., Zreče - skupina H,
17. Sanolabor, d.d., Ljubljana - sku-

pine A, B, C, D (z vsemi podskupinami), E,
F, G in H,

18. Medias International, d.o.o., Ljub-
ljana - podskupina D/a,

19. Interexport Ljubljana, d.o.o., Ljub-
ljana - skupina G,

20. Mikro + Polo, d.o.o., Maribor,
skupine A in B ter podskupine D/c, D/d in
D/e,

21. Helpy, d.o.o., Trzin - podskupina
D/b,

22. Alpos Meding, d.o.o., Šentjur -
skupine A, B in E ter podskupine D/a, D/d,
D/e, D/f in D/g,

23. J. S. EVRO Medical Company,
d.o.o., Maribor - skupina F,

24. Lek, d.d., Enota Diagnostika -
skupini B in H ter podskupina D/d,

25. Kemofarmacija, d.d., Ljubljana -
skupine A, B, C, D (z vsemi podskupinami),
E, G in H,

26. Johnson & Johnson S.E., Podruž-
nica Ljubljana - skupine A, C, E ter podsku-
pine D/c, D/f in D/g,

27. Impakta, trgovina in inženiring,
d.d., Ljubljana - skupina F,

28. Javni zdravstveni zavod Maribor-
ske lekarne Maribor, Maribor - skupini A in
C ter podskupini D/b in D/e,

29. Simps’s, d.o.o., Trzin - skupini C
in G ter podskupine D/b, D/c, D/e in D/f.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, Gosposvetska c. 1, 2380
Slovenj Gradec.

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

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 30.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 20-22/99 z dne 2. 4. 1999,
Ob-2257.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
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ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Popravek

Ob-6423
V objavi glavnih podatkov o izidu razpisa

za ureditvena dela brežin bazenov, kanalov
in struge Drave, objavljenem v Uradnem li-
stu RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999, Ob-5060,
se 5. točka dopolni tako, da se sposobnost
izvajanja ureditvenih del prizna naslednjim
ponudnikom, za obdobje od junija 1999 do
julija 2000:

– Avtošped storitve, d.o.o., Vošnjakova
13, 2250 Ptuj,

– GP Radlje, d.d., Mariborska c. 40,
2360 Radlje ob Dravi,

– Drava Vodnogospodarsko podjetje
Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 11, 2250
Ptuj,

– Gradis Nizke gradnje, d.d., Lavričeva
3, 2000 Maribor,

– Fira, d.o.o., Maistrova ul. 36, 2230
Lenart,

– Primorje, d.d., Vipavska c. 3, 5270
Ajdovščina.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Maribor

Popravek

Ob-6424
V objavi glavnih podatkov o izidu razpisa

za sanacijska dela, objavljeni v Uradnem
listu RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999,
Ob-5062, se 5. točka dopolni tako, da se
sposobnost izvajanja sanacijskih del prizna
naslednjim ponudnikom, za obdobje od ju-
nija 1999 do julija 2000:

– Reinal, d.o.o., Špruhe 18, 1236 Tr-
zin,

– Gradis Nizke gradnje, d.d., Lavričeva
3, 2000 Maribor,

– MAP Trade, d.o.o., Špindlerjeva ul.
2c, 2310 Slov. Bistrica,

– GP Radlje, d.d., Mariborska c. 40,
2360 Radlje ob Dravi,

– Kograd GOMB IGEM Maribor, d.o.o.,
Preradovičeva ul. 20, 2000 Maribor,

– Primorje, d.d., Vipavska c. 3, 5270
Ajdovščina.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Maribor

Št. 15/99 Ob-6410
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slo-
venije in Komisijo Evropskih skupnosti o
uresničevanju ukrepov o finančni, tehnični
in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
17/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka
55. člena in tretjim odstavkom 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) ter 117. in 118. členom pravil in
postopkov Evropske Unije za izvedbo jav-
nih razpisov, Republika Slovenija, Ministrs-
tvo za malo gospodarstvo in turizem, ob-
javlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za

projekt Štajerski tehnološki park –
2. faza, številka SL-9608.02.01

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za malo gospodarstvo in turi-
zem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, tel.
062/228-3920, faks 062/223 530.

2. Predmet javnega naročila: izgradnja
Štajerskega tehnološkega parka – 2. faza.

3. Razpoložljiva sredstva: PHARE:
468.000 EUR. 

4. Najugodnejši ponudnik: Podjetje za
gozdne gradnje in hortikulturo, d.o.o., Ma-
ribor, Kosarjeva 4, 2000 Maribor, Slove-
nija.

5. Ponudbena cena brez davka:
434.675 EUR.

6. Rok začetka in dokončanja del: štirje
meseci od podpisa pogodbe.

7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenov-
no najugodnejša ponudba po uspešni teh-
nični evalvaciji.

8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Štajerski tehnološki park, Pesnica
20a, Pesnica pri Mariboru, 7. maj 1999 ob
13.15.

Število prispelih ponudb:
1. Granit, d.d., Titova 28, Slovenska Bi-

strica, Slovenija,
2. MG MIGRA, d.o.o., Pernica 12h, Per-

nica, Slovenija,
3. Podjetje za gozdne gradnje in hor-

tikulturo, d.o.o., Kosarjeva 4, Maribor, Slo-
venija

4. Konstruktor, d.o.o., Sernčeva 8, Ma-
ribor, Slovenija,

5. IGM Stavbar, d.d., Miklavška 40, Ho-
če, Slovenija.

Najvišja in najnižja ponudbena cena brez
davka: 478.539,62 EUR in 434.675,94
EUR.

9. Postopek izbire izvajalca: razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev po pravilih
PHARE – decentralizirani sistem izvaja-
nja.

Datum in številka objave v Uradnem listu
Republike Slovenije: 26. marec 1999, šte-
vilka Ob-2156.

Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem

In accordance with the Regulation on
ratification of the Framework Agreement
between the Government of the Republic
of Slovenia and the European Commission
on implementation of mesures on finan-
cial, techical and other forms of
co-operation (OG RS 17/93), and refer-
ring to Law of Public Procurement, section
9, paragraph 1 of Article 55 and paragraph
3 of Article 42 (OG RS 24/97) and ac-
cording to the Article 117 & 118 of the
European Union Regulations and Proce-
dures of Public Tender Performed Repub-
lic of Slovenia, Ministry of Small and Medi-
um Enterprises and Tourism,

Announces The Decision
on the Selection of the successful

Tenderer for the project Styrian
Technology Park – phase II,

No SL-9608.02.01.
1. Contracting Authority: Ministry of

Small and Medium Enterprises and Tour-
ism, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, phone:
062/228 3920, fax: 062/223 530.

2. Subject of Tender: Construction of the
Styrian Technology Park – phase II.

3. Available funds: PHARE: EUR
468,000.

4. The selected Tenderer: Podjetje za
gozdne gradnje in hortikulturo, d.o.o., Mar-
ibor, Kosarjeva 4, 2000 Maribor, Slovenia.

5. Tender price without taxes: EUR
434,675.94.

6. Completion period: Within 4 months
from the date of the signing of the Contract
Agreement.

7. Justification of the selection: lowest
priced Tender after the passed technical
evaluation.

8. Place, date and time of the Tender
opening session: Styrian Technology Park,
Pesnica 20a, Pesnica pri Mariboru, 7 May
1999 at 1.15 p.m.

Number of Tenders:
1. Granit, d.d., Titova 28, Slovenska Bis-

trica, Slovenia,
2. MG MIGRA, d.o.o., Pernica 12h, Per-

nica, Slovenia,
3. Podjetje za gozdne gradnje in hor-

tikulturo, d.o.o., Kosarjeva 4, Maribor, Slov-
enia.

4. Konstruktor, d.o.o., Sernčeva 8, Mar-
ibor, Slovenia,

5. IGM Stavbar, d.d., Miklavška 40,
Hoče, Slovenia.

Highest and lowest Tender price without
taxes: EUR 478,539.62 and EUR
434,675.94.

9. Type of Procurement Procedure:
Open tender procedure according to
PHARE rules – Decetralised Implementa-
tion System. 

Date and No. of announcement in the
Official Gazette of Republic of Slovenia
26 March 1999, No Ob-2156.

Ministry of Small and Medium
Enterprises and Tourism

Št. 466-52/98 Ob-6250
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Izo-

la, Sončno nabrežje 8, Izola.
2. Način izbire najugodnejšega izvajalca

(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. Datum izbire : 29. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: pri oce-

njevanju ponudb je naročnik upošteval ana-
litično – sumarni način ekonomskih, tehnič-
no tehnoloških, poslovnih in drugih meril,
zlasti pa so ta merila: ponudbena cena,
ugodnejše reference glede izvedbe podob-
nih del, kvaliteta, reference ponudnika in
dosedanje pozitivne izkušnje pri gradnji ena-
kih objektov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: GIP Stavbenik Koper, d.d.,
Ul. 15. maja št. 16, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: predmet javnega naro-
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čila so gradbena dela na izgradnji javne-
ga parkirišča s komunalno infrastruktu-
ro v Livadah.

7. Pogodbena vrednost : 21,989.610
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb : 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,264.615 SIT, 21,989.610 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. list
RS, št. 32-33 z dne 7. 5. 1999,  Ob-3561.

Občina Izola

Št. 11/2-124/99 Ob-6269

1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-
venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, faks
št.: (061) 133-96-52.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca gradbenih del z zbiranjem predlo-
gov.

3. Datum izbire: 3. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji. Pri
izbiri najugodnejšega ponudnika je bilo upo-
števano merilo najnižje cene.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Z.G.D. Muraus Boris,
s.p., Ul. Roberta Kukovca 21, 2000 Ma-
ribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: priprava dokumenta-
cije in izvedba investicijsko-vzdrževalnih
del objekta Dom na Pohorju.

7. Pogodbena vrednost:
31,337.062,10 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 44,732.892,78 SIT, 31,337.062,10
SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponub je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 23-24 z dne 10. 4. 1999,
Ob-2454.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-3158/99 Ob-6270

1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-
venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 9. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): odločitev o priznanju sposobno-
sti temelji na uporabi minimalnih obveznih
kriterijev za priznanje usposobljenosti in spo-
sobnosti ponudnika, določenih v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Sposobnost je priznana naslednjim po-
nudnikom:

1. Teles, d.o.o., Gregorčičeva 2,
6250 Ilirska Bistrica,

2. Elektroprom, d.o.o., Obrezija 12,
1411 Izlake,

3. Halcom, d.o.o., Olimlje 6, 3254
Podčetrtek,

4. Bizjak Milan, s.p., Sela pri Šum-
berku 25, 8360 Žužemberk,

5. Tekom Srečko Dodig, s.p., Vodni-
kovo naselje 7, 1000 Ljubljana,

6. Mensel, d.o.o., Cesta v gorice 37,
1000 Ljubljana,

7. Telekomunikacije Anton Horvat,
s.p., Jurčičeva 14, 9240 Ljutomer,

8. Telekomunikacije Hrovat Alojz,
s.p., Kristan vrh 2A, 3253 Pristava/Mesti-
nje,

9. NIL-TEX, d.o.o., Zaloška 155,
1000 Ljubljana,

10. Telekomunikacije Seničar, Ulica
v Zadrže 1, 3240 Šmarje pri Jelšah,

11. Gratel, d.o.o., Skorba 40, 2251
Ptuj,

12. Evaks, d.o.o., Gorenjska c. 33C,
4240 Radovljica,

13. Telekomunikacije Sebastjan Ko-
želj, Štefan 22, 8210 Trebnje,

14. Telsim, s.p., Ljubljanska c. 14,
3000 Celje,

15. Imotel, d.o.o., Bazoviška 4, 5000
Nova Gorica,

16. NKN, d.o.o., Industrijska 5, 5000
Nova Gorica,

17. Peter’s Teleurh, d.o.o., Koblarje-
va 3, 1000 Ljubljana,

18. PAP Telematika, d.d., Pivovarniš-
ka 6, 1000 Ljubljana,

19. Elcond, d.o.o., Celovška 150,
1000 Ljubljana,

20. Tegrad, d.d., Kamniška 41, 1000
Ljubljana,

21. TK&EL, d.o.o., Dimičeva 16,
1000 Ljubljana,

22. Strušnik Teodor, C. na Vrhovce
35, 1000 Ljubljana,

23. Prpar&Co., d.n.o., Neubergerje-
va 10, 1000 Ljubljana,

24. Igor Kajtna, s.p., Koreninova 12A,
1000 Ljubljana,

25. Telmont, d.o.o., Ul. 15. maja
10B, Koper,

26. Pirnat Janez, s.p., Malo Trebelje-
vo 33, 1260 Ljubljana-Polje,

27. Anton Šalamon, s.p., Tržaška
121, 1000 Ljubljana,

28. FON-TES, d.o.o., Poljanski nasip
42, 1000 Ljubljana,

29. Tela, d.o.o., Milje 52, 4212 Vi-
soko.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: montažna dela pri
investicijski izgradnji ter investicijskem
in rednem vzdrževanju razvodnega na-
ročniškega telekomunikacijskega
omrežja (RNO) Telekom Slovenije, d.d.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 31.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 30-31/99 z dne
30. 4. 1999, Ob-3158.

13.
Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-3165/99 Ob-6271
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 9. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): odločitev o priznanju sposobno-
sti temelji na uporabi minimalnih obveznih
kriterijev za priznanje usposobljenosti in spo-
sobnosti ponudnika, določenih v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Sposobnost je priznana naslednjim po-
nudnikom:

1. Teles, d.o.o., Gregorčičeva 2,
6250 Ilirska Bistrica,

2. Elektroprom, d.o.o., Obrezija 12,
1411 Izlake,

3. Halcom, d.o.o., Olimlje 6, 3254
Podčetrtek,

4. Bizjak Milan, s.p., Sela pri Šumbla-
ku 25, 8360 Žužemberk,

5. Tekom Srečko Dodig, s.p., Vodni-
kovo naselje 7, 1000 Ljubljana,

6. Mensel, d.o.o., Cesta v gorice 37,
1000 Ljubljana,

7. Telekomunikacije Anton Horvat,
s.p., Jurčičeva 14, 9240 Ljutomer,

8. Telekomunikacije Hrovat Alojz,
s.p., Kristan vrh 2A, 3253 Pristava/Mesti-
nje,

9. NIL-TEX, d.o.o., Zaloška 155,
1000 Ljubljana,

10. Telekomunikacije Seničar, Ulica
v Zadrže 1, 3240 Šmarje pri Jelšah,

11. Gratel, d.o.o., Skorba 40, 2251
Ptuj,

12. Telsim, s.p., Ljubljanska c. 14,
3000 Celje,

13. Imotel, d.o.o., Bazoviška 4, 5000
Nova Gorica,

14. NKN, d.o.o., Industrijska 5, 5000
Nova Gorica,

15. Peter’s Teleurh, d.o.o., Koblarje-
va 3, 1000 Ljubljana,

16. PAP Telematika, d.d., Pivovarniš-
ka 6, 1000 Ljubljana,

17. Elcond, d.o.o., Celovška 150,
1000 Ljubljana,

18. Tegrad, d.d., Kamniška 41, 1000
Ljubljana,

19. TK&EL, d.o.o., Dimičeva 16,
1000 Ljubljana,

20. Strušnik Teodor, C. na Vrhovce
35, 1000 Ljubljana,

21. Prpar&Co., d.n.o., Neubergerje-
va 10, 1000 Ljubljana,

22. Igor Kajtna, s.p., Koreninova 12A,
1000 Ljubljana,

23. Telmont, d.o.o., Ul. 15. maja
10B, 6000 Koper,

24. Pirnat Janez, s.p., Malo Trebelje-
vo 33, 1260 Lj.-Polje,
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25. Anton Šalamon, s.p., Tržaška
121, 1000 Ljubljana,

26. FON-TES, d.o.o., Poljanski nasip
42, 1000 Ljubljana,

27. Tela, d.o.o., Milje 52, 4212 Vi-
soko.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: montažna dela pri
investicijski izgradnji ter investicijskem
in rednem vzdrževanju krajevnega ka-
belskega telekomunikacijskega omrež-
ja (KKO) Telekom Slovenije, d.d.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 29.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 30-31/99 z dne
30. 4. 1999, Ob-3159.

13.
Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-3161/99 Ob-6272
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, fax
št.: (061) 133-96-52.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca  predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 9. 6. 1999, dopolnitev:
21. 6. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): odločitev o priznanju sposobno-
sti temelji na uporabi minimalnih obveznih
kriterijev za priznanje usposobljenosti in spo-
sobnosti ponudnika, določenih v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Sposobnost je priznana naslednjim po-
nudnikom:

1. Teles, d.o.o., Gregorčičeva 2,
6250 Ilirska Bistrica,

2. Elektroprom, d.o.o., Obrezija 12,
1411 Izlake,

3. GML, d.o.o., Celovška 269, 1000
Ljubljana,

4. Halcom, d.o.o., Olimlje 6, 3254
Podčetrtek,

5. Cestno podjetje Nova Gorica, d.d.,
Prvomajska 52, 5000 Nova Gorica,

6. Tekom Srečko Dodig,s.p., Vodni-
kovo naselje 7, 1000 Ljubljana,

7. Mensel, d.o.o., Cesta v gorice 37,
1000 Ljubljana,

8. Telekomunikacije Anton Horvat,
s.p., Jurčičeva 14, 9240 Ljutomer,

9. Uka Jašari, s.p. Grobelno 100,
3231 Grobelno,

10. Telekomunikacije Hrovat Alojz,
s.p., Kristan vrh 2A, 3253 Pristava/Mesti-
nje,

11. G.M.W., s.p., Rihtarovci 7, 9252
Radenci,

12. NIL-TEX, d.o.o., Zaloška 155,
1000 Ljubljana,

13. Gratel, d.o.o., Skorba 40, 2251
Ptuj,

14. GPG Grosuplje, d.d., Emonska
8, 1000 Ljubljana,

15. Shala Abedin, s.p., Falska 110,
2342 Ruše,

16. SCT, d.d., Slovenska 56, 1000
Ljubljana,

17. Stavbar-IGM, d.d., Miklavška 40,
2311 Hoče,

18. Splošno gradbeništvo Bojan La-
vrič, V. Kejžarja 21, 4270 Jesenice,

19. Florjančič Bojan s.p., Gor. Karte-
ljevo 10b, 8000 Novo mesto,

20. Igor, d.o.o., Bereča vas 17, 8331
Suhor,

21. Skrt Sašo, s.p., Volaričeva 9,
5222 Kobarid,

22. Kostak, d.d., Leskovška cesta
2A, 8270 Krško,

23. Telsim, s.p., Ljubljanska c. 14,
3000 Celje,

24. Giga Co., d.o.o., Milčinskega 16,
1000 Ljubljana,

25. Siniša Radinovič, s.p., Maribor-
ska c. 3, 2312 Orehova vas,

26. Imotel, d.o.o., Bazoviška 4, 5000
Nova Gorica,

27. Gradnje Polak, s.p., Primož 34A,
3230 Šentjur,

28. NKN, d.o.o., Industrijska 5, 5000
Nova Gorica,

29. Peter’s Teleurh, d.o.o., Koblarje-
va 3, 1000 Ljubljana,

30. PAP Telematika, d.d., Pivovarniš-
ka 6, 1000 Ljubljana,

31. Elcond, d.o.o., Celovška 150,
1000 Ljubljana,

32. Tegrad, d.d., Kamniška 41, 1000
Ljubljana,

33. TK&EL, d.o.o., Dimičeva 16,
1000 Ljubljana,

34. Strušnik Teodor, C. na Vrhovce
35, 1000 Ljubljana,

35. Igor Kajtna, s.p., Koreninova 12A,
1000 Ljubljana,

36. Telmont, d.o.o., Ul. 15 maja 10B,
6000 Koper,

37. Pirnat Janez, s.p., Malo Trebelje-
vo 33, 1260 Lj.-Polje,

38. Anton Šalamon, s.p., Tržaška
121, 1000 Ljubljana,

39. FON-TES, d.o.o., Poljanski nasip
42, 1000 Ljubljana,

40. Digrad, d.o.o., Cesta na Brdo
109, 1111 Ljubljana,

41. Zdravko Kukavica, Vihre 27,
8216 Mirna Peč,

42. Tela, d.o.o., Milje 52, 4212 Vi-
soko.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela za in-
vesticijsko izgradnjo ter investicijsko in
redno vzdrževanje na telekomunikacij-
skem omrežju Telekom Slovenije, d.d.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 42.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-

ljen: Uradni list RS, št. 30-31/99 z dne
30. 4. 1999, Ob-3161.

13.
Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-124/99 Ob-6273
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): odločitev o izbiri najugodnej-
šega ponudnika temelji na uporabi meril,
ki so bila določena v razpisni dokumenta-
ciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

(A.) Gradbena, kabelsko montažna dela,
električne meritve ter projekti izvedenih del,
vključno s podzemnim katastrom:

1. KKO kare 14 Ljubljana: Gratel,
d.o.o., Skorba 40, 2251 Ptuj.

2. KKO kare 18 Ljubljana: Tegrad,
d.d., Kamniška 41, 1000 Ljubljana.

3. KKO kare 28 + 29 Ljubljana: Gra-
tel, d.o.o., Skorba 40, 2251 Ptuj.

4. KKO kare 46 Ljubljana: PAP Tele-
matika, d.d., Pivovarniška 6, 1000 Ljublja-
na.

5. OK Zadvor Besnica: Telsim, Igor
Berk, s.p., Ljubljanska cesta 14, 3000 Ce-
lje.

6. KKO in RNO Besnica: Telsim, Igor
Berk, s.p., Ljubljanska cesta 14, 3000 Ce-
lje.

7. OK Ig-Golo: TK. in EL., d.o.o., Di-
mičeva 16, 1000 Ljubljana.

8. KKO in RNO Golo: TK. in EL.,
d.o.o., Dimičeva 16, 1000 Ljubljana.

9. KKO in RNO Tacen: za izvajanje
teh del se ne izbere noben ponudnik.

10. KKO in RNO Trzin: za izvajanje
teh del se ne izbere noben ponudnik.

11. OK Bloška polina-Nova vas: TK.
in EL., d.o.o., Dimičeva 16, 1000 Ljublja-
na.

12. OK Litija-Primskovo: naročnik bo
dela na tem objektu izvedel v lastni režiji.

13. OK Polšnik-Dole-Gabrovka: TK.
in EL., d.o.o., Dimičeva 16, 1000 Ljublja-
na.

14. KK Črnuče-Trzin preusmeritev: za
izvajanje teh del se ne izbere noben ponud-
nik.

(B.) Gradbena dela s polaganjem kab-
lov:

1. KKO in RNO Dol: GML, Celovška
269, 1000 Ljubljana,

2. OK Litija-Sava: GML, Celovška
269, 1000 Ljubljana,

3. OK Logatec-Hotedrščica: GML,
Celovška 269, 1000 Ljubljana,

4. OK Logatec-Rovte: GML, Celovš-
ka 269, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

(A.) Gradbena, kabelsko montažna
dela, električne meritve ter projekti iz-
vedenih del, vključno s podzemnim ka-
tastrom:

1. KKO kare 14 Ljubljana,
2. KKO kare 18 Ljubljana,
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3. KKO kare 28 + 29 Ljubljana,
4. KKO kare 46 Ljubljana,
5. OK Zadvor Besnica,
6. KKO in RNO Besnica,
7. OK Ig-Golo,
8. KKO in RNO Golo,
9. KKO in RNO Tacen,
10. KKO in RNO Trzin,
11. OK Bloška polica-Nova vas,
12. OK Litija-Primskovo,
13. OK Polšnik-Dole-Gabrovka,
14. KK Črnuče-Trzin preusmeritev,

(B.) Gradbena dela s polaganjem
kablov:

1. KKO in RNO Dol,
2. OK Litija-Sava,
3. OK Logatec-Hotedrščica,
4. OK Logatec-Rovte.

7. Pogodbena vrednost:
adA)

1. 45,349.300 SIT,
2. 109,871.523 SIT,
3. 95,424.260 SIT,
4. 74,055.703,70 SIT,
5. 24,631.449 SIT,
6. 68,648.024 SIT,
7. 5,605.150 SIT,
8. 45,796.518 SIT,
11. 6,873.504 SIT,
13. 11,740.942,29 SIT.

adB)
1. 57,089.660 SIT,
2. 10,022.145 SIT,
3. 13,160.764 SIT,
4. 5,741.240 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
adA)

1. najvišja: 64,496.584 SIT; najnižja
45,349.300 SIT,

2. najvišja: 109,871.523 SIT; najniž-
ja 109,871.523 SIT,

3. najvišja: 136,279.981 SIT; najniž-
ja 95,424.260 SIT,

4. najvišja: 74,055.703,70 SIT; naj-
nižja 59,427.378,20 SIT,

5. najvišja: 31,660.762 SIT; najnižja
24,631.449 SIT,

6. najvišja: 102,937.391 SIT; najniž-
ja 68,648.024 SIT,

7. najvišja: 10,174.765 SIT; najnižja
5,605.150 SIT,

8. najvišja: 97,684.046 SIT; najnižja
45,796.518 SIT,

11. najvišja: 14,598.092 SIT; najniž-
ja 6,873.504 SIT,

13. najvišja: 19,106.138 SIT; najniž-
ja 11,740.942,29 SIT.

adB)
1. najvišja: 69,233.927 SIT; najnižja

57,089.660 SIT,
2. najvišja: 12,461.900 SIT; najnižja

10,022.145 SIT,
3. najvišja: 19,122.256 SIT; najnižja

13,160.764 SIT,
4. najvišja: 8,173.533 SIT; najnižja

5,741.240 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 7, z dne 5. 2. 1999, Ob-703

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-3160/99 Ob-6274

1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-
venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 9. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): odločitev o priznanju sposobno-
sti temelji na uporabi minimalnih obveznih
kriterijev za priznanje usposobljenosti in spo-
sobnosti ponudnika, določenih v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost je priznana na-
slednjim ponudnikom:

1. Teles, d.o.o., Gregorčičeva 2,
6250 Ilirska Bistrica,

2. Halcom, d.o.o., Olimlje 6, 3254
Podčetrtek,

3. Mensel, d.o.o., Cesta v gorice 37,
1000 Ljubljana,

4. NIL-TEX, d.o.o., Zaloška 155,
1000 Ljubljana,

5. Gratel, d.o.o., Skorba 40, 2251
Ptuj,

6. Telsim, s.p., Ljubljanska c. 14,
3000 Celje,

7. Peter’s Teleurh, d.o.o., Koblarjeva
3, 1000 Ljubljana,

8. PAP Telematika, d.d., Pivovarniš-
ka 6, 1000 Ljubljana,

9. Tegrad, d.d., Kamniška 41, 1000
Ljubljana,

10. TK & EL, d.o.o., Dimičeva 16,
1000 Ljubljana,

11. Telmont, d.o.o., Ul. 15. maja
10B, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbe-
nih del ter kraj izvedbe: montažna dela
pri investicijski izgradnji ter investicij-
skem in rednem vzdrževanju medkra-
jevnega kabelskega telekomunikacij-
skega omrežja (MKO) Telekom Slove-
nije, d.d.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 30-31 z dne 30. 4.
1999, Ob-3160.

13.
Telekom Slovenije, d.d.

Ob-6361
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 omejitve.
3. Datum izbire: 2. 7. 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 60 točk,
reference na trgu 40%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sortima, d.o.o., Koroška c.
118, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija pošte Ju-
rovski dol.

7. Pogodbena vrednost: 11,758.865,10
SIT brez PD.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,101.222 SIT, 11,758.865,10 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 39-49 z dne 28. 5. 1999, Ob-4204.

Pošta Slovenije, d.o.o.

Ob-6281
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Ce-
lje, kontaktna oseba Marko Planinšek, univ.
dipl. inž. grad., VO-KA Celje, tel.
063/42-50-30.

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

3. Datum izbire: 24. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 80%, usposobljenost po-
nudnika 10% in reference 10%.

Utemeljitev: izbrani izvajalec je dosegel
najvišje število točk po objavljenih merilih in
kriterijih, to je 105,8637 točke.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PUV, d.d., Lava 11, 3000
Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: razbremenilni objekt
s črpališčem na GZ 2 – Celje.

Kraj: Celje.
7. Pogodbena vrednost: 199,902.530

SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajal-
cev ne bo.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 228,972.405,86 SIT, 198,817.759,07
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999.

Mestna občina Celje

Št. 8/1-4900/1-99 Ob-6384
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., PE Murska Sobota, Trg zmage
6, 9000 Murska Sobota, 069/31-444.

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

3. Datum izbire: 28. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika so navedena v razpisni dokumen-
taciji; ponderirane vrednosti za: kadre, opre-
mo, reference, realizacija rokov in ponud-
bena vrednost za primerjavo. Ponudba iz-
branega ponudnika je zbrala največje števi-
lo točk po kriterijih meril za dodelitev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: TELSIM – Igor Berk, s.p.,
Ljubljanska c. 14, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:
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Naziv objekta Naročilo dodeljeno
ponudniku

1. Optični telekomunikacijski kabel
na relaciji GC Maribor–GC Murska Sobota,
odcep KATC Cankova TELSIM – Igor Berk, s.p.
2. Sopolaganje telefonskih kablov v naseljih
Murski Petrovci, Sodišinci, Gederovci
in Krajna – KATC Tišina TELSIM – Igor Berk, s.p.
3. Sopolaganje telefonskih kablov v naseljih
Skakovci in Cankova – KATC Cankova TELSIM – Igor Berk, s.p.
4. Optično kabelsko omrežje
v mestu Gornja Radgona TELSIM – Igor Berk, s.p.

7. Pogodbena vrednost:

Naziv objekta Pogodbena vrednost
z DDV

1. Optični telekomunikacijski kabel
na relaciji GC Maribor–GC Murska Sobota,
odcep KATC Cankova 23,971.544,45 SIT
2. Sopolaganje telefonskih kablov v naseljih
Murski Petrovci, Sodišinci, Gederovci
in Krajna – KATC Tišina 17,837.846,53 SIT
3. Sopolaganje telefonskih kablov v naseljih
Skakovci in Cankova – KATC Cankova 4,329.410,40 SIT
4. Optično kabelsko omrežje
v mestu Gornja Radgona 30,649.592,40 SIT

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

Naziv objekta Najvišja Najnižja
ponudba z ponudba z

DDV DDV

1. Optični telekomunikacijski kabel
na relaciji GC Maribor–GC Murska Sobota,
odcep KATC Cankova 32,813.738,30 SIT 23,971.544,45 SIT
2. Sopolaganje telefonskih kablov v naseljih
Murski Petrovci, Sodišinci, Gederovci
in Krajna – KATC Tišina 23,369.049,83 SIT 17,837.846,53 SIT
3. Sopolaganje telefonskih kablov v naseljih
Skakovci in Cankova – KATC Cankova 5,286.098,52 SIT 4,170.586,93 SIT
4. Optično kabelsko omrežje
v mestu Gornja Radgona 45,489.352,39 SIT 25,126.703,07 SIT

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: dve
ponudbi sta bili izločeni, ker nista ustrezali
pogojem razpisne dokumentacije.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 30-31 z dne 30. 4. 1999,
Ob-3312.

Telekom Slovenije, d.d.
PE Murska Sobota

Ob-6385
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komuna-

la Novo mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2,
8000 Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 1. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (ute-

meljitev izbire): ekonomsko najugodnej-
ša ponudba: ustrezne reference, ugodna
cena, sposobnost in usposobljenost po-
nudnika dela izvesti kot javno naročilo
zahteva.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: VGP Novo mesto, d.d., Trdi-
nova 23, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda
Iglenik–Cerovec; I.b faza.

7. Pogodbena vrednost: 21,122.581 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,076.905,20 SIT, 21,122.581 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999, Ob-3375.

JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Ob-6386
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Komunalna direkcija, Prešerno-
va 27, 3000 Celje, Energetika Celje, j.p.,
d.o.o., Škapinova 1a, 3000 Celje.

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

3. Datum izbire: 22. 6. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): ponudbena cena, reference, pla-
čilni pogoji, strokovna in tehnična opremlje-
nost, plačilni pogoji: izbrani ponudnik je naj-
bolj ustrezal navedenim merilom.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PUP Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija GTP
Otok II, Celje.

7. Pogodbena vrednost: 23,577.768
SIT (brez davka).

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,334.925 SIT, 24,441.667 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.

Mestna občina Celje
Komunalna direkcija

Energetika Celje, j.p., d.o.o.

Ob-6387
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Krš-

ko, CKŽ 14, 8270 Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena (40%), lastna
mehanooprema (30%), reference ponudni-
ka in morebitnih podizvajalcev (30%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kostak, d.d., Krško.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija odse-
ka lokalne ceste Jablance–Zalog.

7. Pogodbena vrednost:
67,393.607,60 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik
ima enega podizvajalca.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 69,343.617 SIT, 67,393.607,60 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 7. 5. 1999.

Občina Krško

Ob-6388
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Krš-

ko, CKŽ 14, 8270 Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena (40%), lastna
mehanooprema (30%), reference ponudni-
ka in morebitnih podizvajalcev (30%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalno stanovanjsko
podjetje Brežice, d.d.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija obstoječih
vodovodov v KS Veliki Trn.

7. Pogodbena vrednost: brez davka
26,778.962 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
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oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik ni-
ma podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,761.305 SIT, 26,778.962 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 7. 5. 1999.

Občina Krško

Št. 20/10-99-1 Ob-6389
1. Naročnik, poštni naslov: Javno komu-

nalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o.,
Tesarska 10, 1330 Kočevje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): po merilih, navedenih v
razpisni dokumentaciji.

3. Datum izbire: 16. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila so bila navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Gramiz
Kočevje, d.d., Ob Mahovniški cesti 11,
1330 Kočevje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: povezava kanalizacije
desnega brega Kočevja na CČN Kočevje
in zadrževalni bazen ZB 3, Kočevje.

7. Pogodbena vrednost: 45,733.345 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 54,770.270,76 SIT, 47,141.527 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999, Ob-3603.

Komunala Kočevje, d.o.o.

Ob-6390
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske

elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
2000 Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 28. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): v skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: sposobnost za izvajanje
gradbene ureditve vodnega trakta stare
strojnice na HE Fala se prizna naslednjim
ponudnikom za obdobje 12 mesecev:

– Primorje, d.d., Vipavska c. 3, 5270
Ajdovščina,

– Gradbeno podjetje Radlje, d.d., Mari-
borska c. 40, 2360 Radlje ob Dravi,

– SGP KOGRAD GOMB IGEM, d.o.o.,
Preradovičeva ul. 20, 2000 Maribor,

– GRADIS Nizke gradnje, d.d., Lavriče-
va 3, 3000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena ureditev
vodnega trakta stare strojnice na HE
Fala.

7. Pogodbena vrednost: ocenjeno:
86,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 32-33 z dne 7. 5.
1999, Ob-3503.

13.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 351-37/99 Ob-6391
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Met-

lika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitve.

3. Datum izbire: 22. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, cena, rok izvedbe,
garancija.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Begrad, d.o.o., Črnomelj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: nadgradnja gasilske-
ga doma v Metliki, Metlika.

7. Pogodbena vrednost: 35,992.806
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 41,163.431 SIT, 31,935.664 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999.

Občina Metlika

Št. 347-3/98-7 Ob-6392
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Za-

vrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 6. 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: Cesta Varaždin, d.d., Po-
družnica Ormož, Ptujska c. 12a, Ormož.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnovitvena dela od-
sekov cest na demografskem območju
Občine Zavrč.

7. Pogodbena vrednost:
38,276.232,73 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 40,845.663,24 SIT, 38,276.232,73
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999, Ob-3630.

Občina Zavrč

Št. 347-10/98 Ob-6393
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Za-

vrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nizke gradnje, d.d., Slomš-
kova ul. 3, Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba vodovoda
vzhodne Haloze: Zavrč–Turški vrh, Zavrč.

7. Pogodbena vrednost: 140,510.556
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:

1. Gradbeno podjetje Ptuj – 13% de-
lež,

2. Sintel Celje – 11% delež.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 227,935.143 SIT, 131,855.927 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999, Ob-1463.

Občina Zavrč

Št. 40301/004/99 Ob-6297
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna obči-

na Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj
Gradec.

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

3. Datum izbire: 15. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, rok gradnje, cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gozdno gospodarstvo PE
Gradnje Slovenj Gradec.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
Vrhe–Sv. Neža.

7. Pogodbena vrednost: 27,719.809 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,719.809 SIT, 30,411.658 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 37-38, z dne 21. 5. 1999, Ob-3954.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 40301/009/99 Ob-6298
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna obči-

na Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj
Gradec.

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

3. Datum izbire: 15. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, rok gradnje, cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
Zg. vas–Razbor.

7. Pogodbena vrednost: 34,141.410 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,581.505 SIT, 34,141.410 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999, Ob-3959.

Mestna občina Slovenj Gradec
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Št. 032-08/99-17 Ob-6400
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ka-

nal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 18. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, roki.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Primorje, d.d., Ajdovš-
čina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: gradbena dela pri rekon-
strukciji ceste Kanal - Kal nad Kanalom,
odsek od Koprivišča do Kala nad kana-
lom, od km 12 + 300 do km 14 + 300.

7. Pogodbena vrednost: 27,783.385
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,267.913 SIT, 27,783.385 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999.

Občina Kanal ob Soči

Št. 032-08/99-18 Ob-6401
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ka-

nal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 18. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, roki.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: VGP “Soča”, d.d., Nova Go-
rica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela pri
izgradnji vodovoda in kanalizacije nase-
lja Gorenje Deskle, II. faza.

7. Pogodbena vrednost: 19,034.797,30
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,526.581,60 SIT, 19,108.150 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999.

Občina Kanal ob Soči

Št. 344-04-04/99 Ob-6435
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Črna

na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na
Koroškem, tel. (0602) 38-106, faks (0602)
38-170.

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

3. Datum izbire: 22. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena in nižje enotne cene

ponudnika 60%,
– fiksnost ponujene cene 3%,
– pogoji in način plačila izvedenih del

10%,

– realnost ponudbe 3%,
– rok za izvedbo del 3%,
– garancijski rok in jamstva za kvaliteto

izvedenih del 6%,
– reference ponudnika 3%,
– kompletnost ponudbe 3%,
– kalkulativne osnove 3%,
– sestav strokovnih kadrov, ki bodo so-

delovali pri gradnji in njihove reference 3%,
– dodatne ugodnosti ponudnika 3%,
skupaj 100%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova ulica 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova sistema za
odvodnjo meteorne vode, utrditev tam-
pona, asfaltiranje cestišča Lokalna ce-
sta Črna - Bistra/LC 052010/Odsek: Pri-
stava - Zajčji klanec, dol 2016 m.

7. Pogodbena vrednost: 37,445.886 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 42,097.135 SIT, 37,445.886 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999, Ob-3607

Občina Črna na Koroškem

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. 90105-4/1999-10 Ob-6248
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor – Geodetska uprava
republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 17. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila

(utemeljitev izbire): naročnik je izbral izvajal-
ca, ki je bil cenovno ugodnejši.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Geodetski zavod Slovenije, d.d.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: orga-
nizacija geodetskih meritev.

7. Pogodbena vrednost: 8,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be – 8,640.000 SIT, 8,000.000 SIT.
11., 12., 13.

Geodetska uprava RS

Št. 11/2-124/99 Ob-6268
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca storitev brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Studio Galeb, d.o.o., Kette-
jeva 1, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pripra-
va projektne dokumentacije nadomest-
ne gradnje objekta Počitniški dom Stru-
njan, z naslednjimi fazami:

1. projekt rušenja sedanjega objekta,
2. idejni projekt,
3. lokacijska dokumentacija,
4. projekt za pridobitev gradbenega

dovoljenja,
5. pridobitev enotnega dovoljenja za

gradnjo,
6. projekt za razpis,
7. projekt za izvedbo.

7. Pogodbena vrednost: 10,809.750 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: štiri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,868,147 SIT, 10,809.750 SIT.
11., 12.

Telekom Slovenije, d.d.

Ob-6357
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, Ljubljana, Dunajska 47.

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

3. Datum izbire: 2. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): vsebina in obseg dela, metoda
dela, reference ponudnika, kvaliteta ponud-
be v celoti, ponudbena cena del in trajanje
izvajanja del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Panprostor, d.o.o., In-
štitut za urejanje prostora, Ljubljana, Zar-
nikova 11.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izde-
lava naloge Strategija razvoja in ureja-
nja stavbnih zemljišč (urbanih obmo-
čij). Namen naloge je opredeliti instru-
mente urejanja prostora na občinski, na-
dobčinski in državni ravni (še posebej
strategijo razvoja in urejanja stavbnih zem-
ljišč). Cilj naloge je v obliki strategije opre-
deliti najširši, državni interes na področju
razvoja in urejanja stavbnih zemljišč in
ukrepe za izvajanje, na nižjih ravneh pa
opredeliti ustrezne instrumente, da bodo
zastopani tako občinski javni kot tudi inte-
resi investitorjev.

7. Pogodbena vrednost: 6,800.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,616.000 SIT, 6,800.000 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za okolje in prostor,
Urad RS za prostorsko planiranje

Ob-6358
1. Naročnik, poštni naslov: Šolski cen-

ter Rudolf Maister, Novi trg 41a, 1241
Kamnik.
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2. Način izbire najugodnejšega po-
nudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez
omejitev.

3. Datum izbire: 29. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): določena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Lotus, Aleksander Čadež,
s.p., Društvena 1, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje šolskih prostorov, ca. 4.900 m2.

7. Pogodbena vrednost: 5,850.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,213.960 SIT, 5.850.000 SIT.
11., 12.
Šolski center Rudolf Maister Kamnik

Ob-6338
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS, d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 136-79-46.

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

3. Datum izbire: 28. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: upora-

ba površin ob avtocestah za opravljanje
sezonske ali celoletne gostinske ponud-
be na počivališčih.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na jav-
ni razpis za uporabo površin ob avtocestah
za opravljanje sezonske ali celoletne gostin-
ske ponudbe na počivališčih, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999,
se je prijavilo šest ponudnikov. Po pregledu
in oceni ponudb je bilo ugotovljeno, da so
bile vse ponudbe nepopolne. Glede na do-
ločilo prvega odstavka 41. člena ZJN,
DARS, d.d., ni sprejel sklepa o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika.

12.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-6420
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 17. 6. 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: velja za vseh
sedem razpisanih nalog enako in sicer:

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),

– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– naloga 3.1.: Geodetski zavod Sloveni-

je, d.d., Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljub-
ljana,

– naloga 3.2.: Geodetski zavod Celje,
d.o.o., Ulica XIV. divizije 10, 3000 Celje,

– naloga 3.3.: Geodetski zavod Sloveni-
je, d.d., Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljub-
ljana,

– naloga 3.4.: Igea, d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana,

– naloga 3.5.: Igea, d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana,

– naloga 3.6.: Geodetski zavod Celje,
d.o.o., Ulica XIV. divizije 10, 3000 Celje,

– naloga 3.7.: ni oddana, ponovni raz-
pis.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– transformacija DKN-DOF: območje

Novo mesto,
– transformacija DKN-DOF: območje

Nova Gorica,
– transformacija DKN-DOF: območje

Maribor,
– transformacija DKN-DOF: območje

Ajdovščina,
– uskladitev meja območij zajema

DKN: območje Koper,
– zemljiškokatastrska nova izmera:

Rimske Toplice.
7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 2,886.600 SIT,
– naloga 3.2.: 2,444.000 SIT,
– naloga 3.3.: 1,584.800 SIT,
– naloga 3.4.: 3,027.000 SIT,
– naloga 3.5.: 2,494.500 SIT,
– naloga 3.6.: 2,162.700 SIT,
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posegej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): podizvajalci bodo sodelovali samo
pri izvedbi naslednjih nalog in sicer: naloga
3.2.: 23% in naloga 3.6. 2,5% vrednosti
pogodbenega dela.

9. Število prejetih ponudb:
– naloga 3.1.: 2,
– naloga 3.2.: 2,
– naloga 3.3.: 2,
– naloga 3.4.: 2,
– naloga 3.5.: 2,
– naloga 3.6.: 2,
– naloga 3.7.: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– naloga 3.1.: 4,126.920 SIT,

2,886.600 SIT,
– naloga 3.2.: 2,821.944 SIT,

2,444.000 SIT,
– naloga 3.3.: 1,925.690 SIT,

1,584.800 SIT,
– naloga 3.4.: 3,465.915 SIT,

3,027.000 SIT,
– naloga 3.5.: 2,818.785 SIT,

2,494.500 SIT,
– naloga 3.6.: 2,379.600 SIT,

2,162.700 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12.

Geodetska uprava RS

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 403-10-66/99-0600-10 Ob-6275
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, heroja Staneta 1, 2000 Mari-
bor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: na trgu je sa-
mo en dobavitelj.

3. Datum izbire: 10. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena in dobavni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Prostor, d.o.o., cesta na Šti-
buh 11, Slovenj Gradec.

6. (a) Kraj dobave: Mestna občina Mari-
bor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: neomejeno število licenc
za MapInfo MapXtrem in programska
oprema: MapInfo Propress.

7. Pogodbena vrednost: 3,291.227,40
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: ena.
10., 11.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Služba za geografski-informacijski
sistem ter obdelavo podatkov

Št. 351-05-36/99 Ob-6276
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: nastop razlo-
gov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in jih
ni mogoče pripisati ravnanju naročnika in ki
ne dopuščajo, da se upoštevajo roki za iz-
vedbo javnega razpisa (7. točka prvega od-
stavka).

3. Datum izbire: 18. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Klima Petek, d.o.o., Ul. Kra-
ljeviča Marka 14, 2000 Maribor.

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

trebno dobaviti: hladilni sistem.
7. Pogodbena vrednost: 7,180.402 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: 0 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,539.421 SIT, 7,180.402 SIT.
11.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
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Št. 1162/10686 Ob-6277

1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krš-
ko.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po
55. členu zakona o javnih naročilih: v
skladu s 55. členom, 3. točka zakona o
javnih naročilih se odda javno naročilo
brez javnega razpisa firmi Westinghouse
Technology Services, ker je edina spo-
sobna za dobavo tiskanega vezja za te-
stiranje sistema za zaščito reaktorja in je
verificirana kot edina na osnovi zahteva-
nih predpisov.

3. Datum izbire: 29. junij 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kvaliteta ter varnostni razlog.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Westinghouse Technology
Services, S.A., Agustin de Foxa, 29 28036
Madrid, Espana.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: tiskano vezje za testira-
nje sistema za zaščito reaktorja –
18 kom.

7. Pogodbena vrednost: 52,219.459
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-6278

1. Naročnik, poštni naslov: Premogov-
nik Velenje, javno podjetje za pridobivanje
lignita, d.d., Partizanska 78, 3320 Vele-
nje.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 18. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini možni dobavitelj.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: INFLO Control Systems
LTD, Cray Centre, Cray Avenue, Orpington,
Kern BR5 3RNUK.

6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Vele-
nje, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: naprava za spremljanje
parametra pepela v premogu na trans-
portnem traku. Naprava mora bazirati na
tehnologiji zaznavanja naravnega gama se-
vanja premoga, ustrezati sestavi velenj-
skega lignita, ter ustrazati zahtevam pro-
tieksplozijske zaščite Ex(d) po standardu
EN 50018, 1 kos.

7. Pogodbena vrednost: 27,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Premogovnik Velenje, d.d.

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-6359
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Mo-

zirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. členu
zakona o javnih naročilih: način izbire naju-
godnejšega ponudnika – javni razpis za iz-
biro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 2. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cene, plačilni in kreditni pogoji,
reference, garancija, rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vegrad d.d. Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela na dokončanju OŠ
Rečica ob Savinji.

7. Pogodbena vrednost:
306,000.195,70 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 407,545.562 SIT, 285,600.000 SIT.
11.
12. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Ur. l. RS, št. 36 z dne
14. 5. 1999.

Občina Mozirje

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-6402
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniš-
ka 19, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
1. odst. 55. člena zakona o javnih naročilih:
javno naročilo za dobavo in montažo regula-
cijske opreme zbiralnika dodatne vode in
zbiralnika napajalne vode kotlov 1 in 2 v TE-
TOL se odda družbi SOL Intercontinental
Ljubljana.

Omenjena družba v RS ekskluzivno za-
stopa družbo Siemens, d.d., iz Zagreba, ki
ima edina celovito tehnično in programsko
dokumentacijo, strokovnjake in znanje za
izvedbo navedenih del. Sol Intercontinental
ima tudi izkušnje pri vodenju inženiringa pri
dosedanjih rekonstrukcijah merilno regula-

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Popravek

V razpisu za sanitetni material Psihiatrič-
ne klinike Ljubljana, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999,
Ob-5511, se žiro račun v 4.(c) točki pravil-
no glasi: 50103-603-403974.

Uredništvo

Št. 553 Ob-6279
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, 3000 Celje, tel. 063/331-133, faks
063/481-771.

Način izbire ponudnika: predhodno ugo-
tavljanje sposobnosti po 50. členu ZJN.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: računalniška in sistem-
ska programska oprema (35 osebnih ra-
čunalnikov, 35 tiskalnikov, 1 datotečni strež-
nik, Novell Netware in SCO OpenServer z
instalacijo ter drugo).

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

3. Predvideni čas dobave: dobava bo v
času od septembra 1999 do septembra
2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Celje,
Informatika, Gregorčičeva 3, Celje, po
enodnevni predhodni najavi po faksu in
predložitvi dokazila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 25. 7. 1999.

cijske opreme na objektih TE-TOL, kar daje
dodatno jamstvo za uspešno izvedbo del.

3. Datum izbire: 18. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini možni izvajalec.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Inženiring: SOL Interconti-
nental, d.o.o., Bežigrad 15, Ljubljana, Izva-
jalec: Siemens, d.d., Zagreb.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-
bava in montaža regulacijske opreme
zbiralnika dodatne vode in zbiralnika na-
pajalne vode kotlov 1 in 2 v TE-TOL.

7. Pogodbena vrednost: 25,005.641
SIT brez stroškov inženiringa.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Termoelektrarna Toplarna, d.o.o.,
Ljubljana
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati znesek 1.500 SIT na
žiro račun št. 50700-603-31871.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 30. 7. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti v tajništvo pomočnika direktorja za fi-
nance Splošne bolnišnice Celje, Gregorči-
čeva 3, Celje.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 7. 1999 ob
10. uri, v sejni sobi kirurgije Splošne bolni-
šnice Celje, Oblakova 5, Celje.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji so razvidni iz razpisne
dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu pod št. 4(a).

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 2517 Ob-6280
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Primoža Trubarja Veli-
ke Lašče, Velike Lašče 123, 1315 Velike
Lašče, tel. 061/781-410, faks
061/781-410.

2. (a) Kraj dobave: Velike Lašče.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: prehrambeno blago po
naslednjih skupinah:

– sveže meso in mesni izdelki,
– splošno prehrambeno blago,
– mleko in mlečni izdelki,
– slaščičarsko pecivo,
– kruh in pekovsko pecivo,
– ribe in konzervirane ribe,
– žita in mlevski izdelki,
– jajca,
– sveža zelenjava in suhe stročnice,
– sadni sokovi,
– sveže, suho in konzervirano sadje.
(c) Ocenjena vrednost naročila: 21 mio

SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Osnovna šola Primoža Tru-
barja Velike Lašče, Velike Lašče 123, 1315
Velike Lašče.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 22. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
50101-603-50113, Agencija za plačilni
promet Ljubljana.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Primoža Tru-
barja Velike Lašče, Velike Lašče 123, 1315
Velike Lašče.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. julij 1999 ob 13. uri.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: ni zahtev.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): kriteriji iz 40. člena ZJN, dobavni
rok, kontrola kvalitete, odzivni čas in najniž-
ja ponudbena cena.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: z izbranimi ponudniki bodo sklenjene
pogodbe za dobavo blaga po skupinah, za
obdobje enega leta.

10.
Osnovna šola Primoža Trubarja

Št. 402-04-27/99 Ob-6399
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, številka
telefaksa 061/178-5579.

2. (a) Kraj dobave: v Ljubljani in drugih
krajih v Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: fotokopirni stroji različ-
nih zmogljivosti (navedeni v specifikaci-
ji razpisne dokumentacije – 7 skupin) –
skupaj je potrebno dobaviti 150 fotoko-
pirnih strojev.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

3. Predvideni čas priznanja sposobno-
sti: 12 mesecev od sprejetja sklepa o izbo-
ru najugodnejših ponudnikov oziroma priz-
nanja sposobnosti.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo za
ugotavljanje sposobnosti: Republika Slove-
nija, Vlada Republike Slovenije, Servis skup-
nih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana, Mojca Gregorič, številka telefona
061/178-54-96, številka telefaksa
061/178-5579.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 7. 1999, vsak
delovni dan od 9. do 11. ure.

(c)
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbe: 10. 8. 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.

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

7. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov blaga, če ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahteve.

8. 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,
 – kompletnost ponudbe v okviru posa-

mezne skupine specifikacije fotokopirnih
strojev in dodatne opreme,

 – za posamezen stroj priložen RSO in
varnostni atest (deklaracijo o ustreznosti),

 – garancija – izražena s tovarniško de-
klariranim številom kopij, vendar časovno
najmanj 18 mesecev.

9. Merila za ugotavljanje in priznanje spo-
sobnosti z navedbo dokazov, ki jih mora
predložiti ponudnik glede izpolnjevanja po-
gojev:

1. usposobljenost in sposobnost po-
nudnika za realizacijo razpisanih del (točke
od 0 do 32),

2. popusti (od 0 do 30 točk),
3. dobavni roki (od 0 do 12 točk),
4. servisiranje (od 0 do 3 točke),
5. plačilni pogoji (od 0 do 11 točk),
6. druge ugodnosti (od 0 do 5 točk),
7. ponudbena cena.

Pri vrednotenju po točkah od 1 do 6 se
upošteva vplivnostni faktor 0,4. V točki 7 pa
se pri vrednotenju ponudbene cene po po-
sameznih skupinah fotokopirnih strojev z do-
datno opremo izračuna količnik med najniž-
jo in obravnavano ponudbeno ceno veljav-
ne ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim
faktorjem 0,6, tako dobljeni zmnožek pa se
pomnoži s številom 100.

Sposobnost bo priznana ponudnikom, ki
bodo po posameznih skupinah specifikaci-
je fotokopirnih strojev z dodatno opremo
dosegli po obeh vrednotenjih (točke 1.-6.
in 7.) vsaj 50 točk.

Datum, do katerega bodo prijavljeni po-
nudniki s pisnim sklepom obveščeni o izidu
javnega razpisa: 23. 9. 1999.

Morebitne druge informacije o naročilu:
Andreja Bajec, tel. 178-54-54, vsak dan od
9.–11. ure.

10.
Vlada Republike Slovenije,
Servis skupnih služb vlade

ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Ob-6342
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Inštitut za varovanje zdravja Republi-
ke Slovenije, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana,
telefaks: (061) 323-955.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: tiskanje publikacij,
zdravstvenovzgojnega gradiva ter tisko-
vin na podlagi izvedenega postopka po
50. čl. ZJN.

Skupini storitev:
(a) Tiskanje publikacij; ocenjena vred-

nost skupine storitev: 6,000.000 SIT,
(b) Tiskanje zdravstveno vzgojnega gra-

diva ter tiskovin; ocenjena vrednost skupine
storitev: 13,500.000 SIT.

 Skupna ocenjena vrednost vseh stori-
tev, ki so predmet javnega naročila, znaša
19,500.000 SIT.

 Ponudniki lahko podajo svoje ponudbe
za vse storitve, ki so predmet javnega naro-
čila, ali pa le za storitve ene od skupin,
oboje v celoti.
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Storitve, ki so predmet javnega naročila
skupaj z okvirnimi nakladami, so nadrobne-
je opredeljene v razpisni dokumentaciji.

3. Kraj izvedbe: dostava publikacij, gra-
div in tiskovin fco naročnik (oziroma na dru-
ge lokacije, kot so opredeljene v razpisni
dokumentaciji) – razloženo v skladišče.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: iz-
vedba storitev v obdobju dvanajstih mese-
cev, predvidoma od avgusta 1999 do avgu-
sta 2000. Roki izvedbe storitev tiskanja po-
sameznih publikacij, gradiv in tiskovin so
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: In-
štitut za varovanje zdravja Republike Slove-
nije, vložišče, Trubarjeva 2, Ljubljana, tel.
061/1323-245, int. 113.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvi-
gu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o vplačilu 5.000 SIT na
žiro račun št. 501000-603-41773.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 7. 1999 do 10. ure.

 (b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Inštitut za varovanje
zdravja Republike Slovenije, vložišče, soba
št. 001, Trubarjeva 2, Ljubljana.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 8. 1999 ob 12. uri v Ljubljani, Trubarjeva
2, soba 104.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov: en nosilec posla.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

1) izpolnjevanje pogojev usposobljeno-
sti po 1.–4. točki drugega odstavka 40.
člena ZJN, dokazano s predložitvijo potrdila
sodišča, da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečaja ali likvi-
dacije; potrdila sodišča o registraciji (za
pravne osebe), potrdila DURS o opravljanju
dejavnosti (za civilne osebe); potrdila MP
RS, da vodstveni delavci niso bili obsojeni
za kazniva dejanja s področja poslovanja v
zadnjih 3 letih; potrdilo DURS, da ima po-
ravnane obveznosti iz naslova davkov, taks
in drugih zakonskih dajatev;

2) finančna sposobnost, dokazovana s
predložitvijo BON1 in BON2 ali BON3 (za
pravne osebe), podatkov zadnje bilance sta-
nja in uspeha (potrdi DURS), potrdila ban-
ke, pri kateri ima odprt žiro račun, o pov-
prečnem stanju na računu v zadnjih 6 me-
secih DURS (za civilne osebe);

3) izpolnjevanje predpisanih pogojev za
opravljanje ustrezne dejavnosti, dokazano z
odločbo po 6. točki 4. člena ZGD oziroma
drugo ustrezno odločbo (za pravne osebe);
odločbo o izpolnjevanju pogojev za oprav-
ljanje samostojne dejavnosti (za civilne ose-
be);

4) drugi pogoji: reference po razpisni
dokumentaciji; zagotavljanje celotnega
obsega vseh storitev JN (oziroma skupine
storitev); zadostna tehnična opremljenost
in strokovno kadrovska zasedenost; pred-
ložitev vzorcev po specifikaciji v razpisni
dokumentaciji;garantiranje popustov in
drugih znižanj cen v višini najugodnejših

znižanj drugim kupcem; dostavljanje pre-
dračunov ali cenikov v roku 2 dni po pozi-
vu naročnika; odzivni čas 2 dni od naroči-
la; izmenjava materialov, konzultacije in
drugi osebni kontakti med pogodbeniko-
ma na sedežu naročnika; zagotavljanje
realizacije časa izdelave v rokih po razpi-
sni dokumentaciji in ponudi; dostava bla-
ga fco lokacija po razpisni dokumentaciji
– razloženo v skladišču; zagotovitev šte-
vilčne ustreznosti in pakiranja naklad po
naročilu naročnika, oddaja obveznih izvo-
dov v NUK; 30-dnevni plačilni rok; banč-
na garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT; ostali pogoji po razpisni
dokumentaciji.

Pogoji in dokazila za njihovo dokazova-
nje so natančneje določeni in opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu

Naročnik bo za vsako od razpisanih sku-
pin storitev sklenil pogodbo za 12 mesecev
s štirimi ponudniki, ki bodo izpolnjevali vse
izločitvene kriterije in bodo najuspešnejši
po merilih: najnižja cena glede na ocenjeva-
no enako kakovost vzorca artiklov, čas iz-
vedbe posamične vrste storitev.

Naročnik bo za posamične storitve v
neformalnem postopku med izbranimi po-
nudniki izbral tistega, ki bo po predlože-
nem delnem predračunu najugodnejši gle-
de na izpolnjena zgoraj navedena merila.

11., 12.
Inštitut za varovanje zdravja

Javni razpisi

Popravek

Ob-6421
V razpisu za prijavo investicij posebnega

pomena na področju osnovnih šol in pred-
šolske vzgoje v Republiki Sloveniji za ob-
dobje 2000–2004, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999,
Ob-3834, se:

– v VII. točki popravi rok za oddajo razpi-
sne dokumentacije, in sicer: občine morajo
prijave na razpis na obrazcih, ki jih vsebuje
razpisna dokumentacija s priloženo zahte-
vano dokumentacijo iz IV. točke predložiti
najkasneje do 30. 10. 1999.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Preklic

Ob-6436
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropske skupnosti o ure-
sničevanju 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 naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) ter 117. in 118. členom
pravil in postopkov Evropske unije za izved-
bo javnih razpisov objavlja Republika Slove-
nija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

preklic javnega razpisa
za izbiro dobavitelja opreme

za informacijski sistem
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 48

z dne 18. 6. 1999 zaradi nepopolnih infor-
macij v prejšnem besedilu objave.

Republika Slovenija,
Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

Concellation

In accordance with Regulation on ratifi-
cation of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation
of measures on financial, technical and oth-
er forms of co-operation (OG RS 17/93),
referring to Law on Public Procurement ,
section 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 Tenders Performed
Republic of Slovenia, Ministry of Agricul-
ture, Forestry and Food

Cancellation of
Tender for Supply of Equipment for

Information System
announced in OG RS No.48 on 18. 6.

1999 due to incomplete information in the
previous text of the invitation to Tenders.

Republic of Slovenia,
Ministry of Agriculture,

Forestry and Food

Ob-6436

Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-
ga sporazuma med Vlado RS in Komisijo
Evropskih skupnosti o uresničevanju ukre-
pov o finančnih, tehničnih in drugih oblikah
sodelovanja (Ur. l. RS, št. 17/93), v zvezi z
9. točko prvega odstavka 55. člen zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) ter
117. in 118. člen Pravil in postopkov EU za
izvedbo javnih razpisov, objavlja Republika
Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano

javni razpis za izbiro dobavitelja
opreme za informacijski sistem, ki je
namenjena Ministrstvu za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano RS, ki ga
financira Evropska Komisija iz sredstev

PHARE, v okviru Državnega
operativnega programa za Slovenijo

1997
(SL - 9704.1.03)

Na razpis se lahko enakopravno prijavijo
vse pravne in fizične osebe iz držav članic
Evropske Unije in iz držav, prejemnic sred-
stev programa PHARE, ki ponujajo dobavo
blaga z izvorom v teh državah.

1. Predmet
Predmet razpisa je izbor dobavitelja za do-

bavo opreme za potrebe Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano in sicer za:

Sklop 1: računalniška oprema za kmetij-
ski informacijski sistem in register kmetij:

– unix strežnik za podatkovne baze: 1,
– aplikacijski strežnik: 1,
– windows terminalni strežnik: 1,
– osebni računalniki: 5,
– scannerja: 2,
– laserska printerja: 2.
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Sklop 2: oprema za kuvertiranje doku-
mentov za identifikacijo živali:

– kuvertirka 1.
Ponudniki se lahko prijavijo na razpis v

celoti ali pa za posamezni sklop. Ponujena
oprema mora biti skladna z opisom, ki je
naveden v Tehničnih specifikacijah.Ponud-
ba mora veljati najmanj 60 dni od dneva,
določenega za oddajo ponudb.

Opremo je potrebno dobaviti v 60-ih dneh
po podpisu pogodbe na naslov: Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Phare
- ESPU, Dunajska 56-58, Ljubljana, Sloveni-
ja, kontaktna oseba Mojca Mehikić.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godb

Dobavitelj bo izbran po postopku, ki ga
predpisuje Priročnik za decentraliziran im-
plementacijski sistem (DIS Manual EU/97).
Pogoji pogodbe bodo ustrezali Splošnim po-
gojem za pogodbe za dobavo blaga. Naroč-
nik ni obvezen sprejeti niti najcenejše, niti
katerekoli od ponudb ali oddati naročilo.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudba mora biti pripravljena v an-

gleškem jeziku in mora ustrezati naslednjim
dokumentom:

– navodilom ponudnikom za pogodbe za
dobavo blaga,

– posebnim razpisnim pogojem za po-
godbe za dobavo blaga,

– tehničnim specifikacijam,
– formatu ponudbenega predračuna,
– splošnim pravilom za ponudnike in

sklenitev pogodbe za dobave blaga (splošni
pogoji za pogodbe za dobave blaga ter os-
nutek pogodbe so priloženi le v informa-
cijo).

Našteti dokumenti predstavljajo popolno
razpisno dokumentacijo. ki jo je na podlagi
pisne zahteve mogoče dobiti brezplačno na
naslednjem naslovu: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Phare - ESPU, Du-
najska 56-58, Ljubljana, Slovenija, kontaktna
oseba Mojca Mehikić, tel.
386/61-178-9068, faks 386/61-178-9155.

Pisne zahteve za pridobitev razpisne do-
kumentacije morajo prispeti na zgornji na-
slov s priporočeno pošto najkasneje štiri
tedne po objavi tega razpisa v Uradnem li-
stu RS. Celotna razpisna dokumentacija je
brezplačna.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pris-

peti najkasneje do dne 23. 8. 1999, do 9.
ure na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Phare - ESPU, Dunaj-
ska 56-58, Ljubljana, Slovenija.

Ponudbe v zaprti ovojnici morajo biti ja-
sno označene: “Ne odpiraj - za razpis: Infor-
macijski sistem“. Odpiranje ponudb bo jav-
no, na istem naslovu, dne 23. 8. 1999, ob
10. uri po lokalnem času.

Republika Slovenija,
Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

In accordance with Regulation on ratifi-
cation of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation
of measures on financial, technical and oth-
er forms of co-operation (OG RS 17/93)
and referring to Law on Public Procurement,
section 9, paragraph 1 of Article 55 (OG

RS 24/97) and to Rules and Regulations
for procurement of public tenders, Articles
117. and 118., the Republic of Slovenia,
Ministry of Agriculture, Forestry and Food
issues

Invitation to Tender for Supply
for Information System equipment for
Ministry of Agriculture, Forestry and
Food of RS which is financed by the
European Commission from PHARE
funds in the framework of Country

Operational Programme for Slovenia
1997 (SL - 9704.1.03).

Participation is open in equal terms to all
natural and legal persons of the Member
States of the European Union or of the ben-
eficiary countries of the PHARE programme
who offer to supply goods originating from
those countries.

1. Subject
Supply of equipment for Information Sys-

tem for the Ministry of Agriculture, Forestry
and Food as follows:

Lot 1: Computer equipment for Agricul-
tural Information System and Farm Register:

– unix database server: 1pc,
– application server: 1 pc,
– windows terminal: 1pc,
– personal computers: 5 pcs,
– flatbad scanners: 2 pcs,
– laser printers: 2 pcs.
Lot 2: Equipment for enveloping docu-

ments for animal identification:
– folding machine 1pc
Any tenderer may tender for both lots or

for separate lot. The supplies tendered must
be in conformity with the descriptions set
out in the Technical Specifications. The Ten-
derer is bound by this offer for a period of
60 days as from the final date for the sub-
mission of tenders.

The supplies must be delivered within
60 days after signing of contract to: Ministry
of Agriculture, Forestry and Food, PHARE
ESPU, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana,
Contact person: Ms. Mojca Mehikić.

2. Procedures and conditions for award
of contracts

The supplier will be selected following
the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS Manu-
al EU/97). The conditions on contract will
comply with the General Conditions for Sup-
ply contracts. The Contracting Authority is
not bound either to accept the lowest or
any offer or to award any contract.

3. Tender dossier
The offer must be in English and must

conform with following documents:
– Instructions to Tenderers for Supply

Contracts,
– Special Tender Conditions for Supply

Contracts,
– Technical Specifications,
– Schedule of Prices,
– General Regulations for Tenders,
– (General Conditions for Award of Sup-

ply Contracts and Contract Form are at-
tached for information only).

These documents constitute the com-
plete tender dossier and may be obtained
free of charge by written request from: Min-
istry of Agriculture, Forestry and Food,
PHARE ESPU, Dunajska 56-58, 1000

Ljubljana; contact person: Ms. Mojca Me-
hikić, Phone: 386/61-178-9068, fax.:
386/61-178-9155.

Written requests for the Tender Dossier
should be received by registered mail at the
above mentioned address at latest 4 weeks
after publication of this announcement in
the Official Gazette. The complete tender
dossier is free of charge.

4. Submission of tenders
Tenders in sealed envelopes must be

submitted at latest on 23. 8. 1999 at 9.00
a.m. to: Ministry of Agriculture, Forestry and
Food, PHARE ESPU, Dunajska 56-58,
1000 Ljubljana, Slovenia. The envelope has
to be marked: “Do not open - for Tender -
Equipment for Information System“. They
will be opened in public session 23. 8.
1999 at 10.00 a.m. local time at the same
address.

Republic of Slovenia,
Ministry of Agriculture,

Forestry and Food

Št. 696 Ob-6249
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 prvega odstavka
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
malo gospodarstvo in turizem

javni razpis
za izbiro dobavitelja opreme

za Informacijski center IBC Maribor
Nabavo opreme za svetovalno pisarno,

poslovno knjižnico/čitalnico in izobraževal-
no/prezentacijsko sobo, ki je namenjena
GZS Območni zbornici Maribor, financira
Evropska komisija iz sredstev PHARE v ok-
viru programa Phare prekomejno sodelova-
nje, projekt št. SL-9702.2.03 Informacijski
center za mednarodno poslovno sodelova-
nje (Infocentre IBC Maribor).

Na razpisu lahko enakopravno sodeluje-
jo vse pravne in fizične osebe iz držav, čla-
nic Evropske unije in iz držav, prejemnic
sredstev programa PHARE, ki ponujajo bla-
go iz teh držav.

1. Predmet: dobava in instalacija nasled-
nje opreme (v 3 sklopih) za Informacijski
center IBC Maribor

– sklop 1: računalniška oprema in lokal-
na mreža:

1 mrežni strežnik, 1 Monitor, 1 UPS,
1 Router ISDN, 1 Software/package, 13 PC
CPU Pentium, 10 Monitor 15 inches, 3 Mo-
nitor 19 inches, 13 zvočnikov; 1 laserski ti-
skalnik, 1 Inkjet tiskalnik, 3 telefonski aparati
ISDN z displayem, 1 telefaks aparat; 1 DLP
projektor. Lokalna mreža in instalacije: lokal-
na računalniška mreža, telefonska napeljava,
električna napeljava (220 V);

– sklop 2: pohištvo za pisarno, poslovno
knjižnico/čitalnico in izobraževalno/prezen-
tacijsko sobo:

2 pisalni mizi s po 1 stransko mizo in
predalnikom za svetovalca, 10 miz (min
100 × 80 cm) za izobraževalno sobo, 2 sto-
la/vrtiljaka, 12 konferenčnih stolov, 1 oma-
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ra s ključavnico in 20 knjižnih polic;
– sklop 3: izvedba aktivnosti za komuni-

ciranje z javnostmi:
tedenski oglasi v regionalnem časopisu;

načrt komuniciranja z javnostmi (priprava in
izvedba); 1 mednarodno poslovno sreča-
nje: zagotovitev konferenčne sobe, preva-
jalcev, gradiva (do 70 udeležencev); 3000
kosov informacijske zloženke (format
21 × 20 cm) – oblikovanje in tisk; 4 × 4000
izvodov Informativnega biltena Informacij-
skega centra IBC - oblikovanje, tisk in distri-
bucija po pošti.

Vsak ponudnik lahko predloži ponudbo
za razpisano opremo/blago v celoti ali za
posamezne sklope. Ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od zadnjega prispetja po-
nudb.

Ponujena oprema mora biti skladna z
opisom, ki je naveden v razpisni dokumen-
taciji.

Opremo je potrebno dobaviti po podpi-
su pogodbe v rokih in na naslove, kot sledi:

Sklop 1: v roku 6 mesecev po podpisu
pogodbe.

Kraj dobave: Podjetniški in izobraževalni
center Maribor, Pobreška 20.

Sklop 2: v roku 6 mesecev po podpisu
pogodbe.

Kraj dobave: Podjetniški in izobraževalni
center Maribor, Pobreška 20.

Sklop 3: od podpisa pogodbe do 31. av-
gusta 2000.

Kraj dobave: GZS Območna zbornica
Maribor, Ulica talcev 24/I.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Dobavitelj bo izbran po postopku, ki ga
predpisuje priročnik za decentralizirani im-
plementacijski sistem (DIS Manual, Evrop-
ska komisija, september 1997). Pogoji po-
godbe bodo ustrezali splošnim pravilom za
ponudnike in sklenitev pogodbe za dobave
blaga. Naročnik ni obvezan sprejeti niti naj-
cenejše, niti katerokoli od ponudb ali oddati
naročilo.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudba mora biti pripravljena v an-

gleškem jeziku in mora ustrezati naslednjim
dokumentom:

– navodilom ponudnikom za pogodbe za
dobave blaga;

– posebnim razpisnim pogojem za po-
godbe za dobave blaga;

– tehničnim specifikacijam;
– ponudbenemu predračunu;
– splošnim pravilom za ponudnike in

sklenitev pogodbe za dobave blaga.
Našteti dokumenti predstavljajo popolno

razpisno dokumentacijo, ki jo je na podlagi
pisne zahteve mogoče brezplačno dobiti na
naslednjem naslovu: GZS Območna zborni-
ca Maribor, Ulica talcev 24/I, 2000 Mari-
bor, Slovenija, tel. ++386 62 220870,
faks: ++386 62 222283, kontaktna oseba
(za vse sklope): Dubravka Breznik.

Pisne zahteve za pridobitev razpisne do-
kumentacije morajo prispeti na zgornji naslov
s priporočeno pošto, najkasneje 4 tedne po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.

4. Informativni sestanek
Informativni sestanek bo dne 30. julija

1999 ob 10. uri na GZS Območna zbornica
Maribor, Ulica talcev 24/I, 2000 Maribor,
Slovenija.

5. Predložitev ponudb
Ponudbe v zaprti ovojnici morajo prispeti

najkasneje do 23. avgusta 1999, do 10.
ure na naslov GZS Območna zbornica Mari-
bor, Ulica talcev 24/I, 2000 Maribor, Slo-
venija. Na ovojnici mora biti jasno označe-
no: “Ne odpiraj – ponudba za razpis – Infor-
macijski center IBC”. Odpiranje ponudb bo
javno, na istem naslovu, dne 23. avgusta
1999 ob 11. uri po lokalnem času.

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) and
refering 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 the
Ministry of SME and Tourism issues

Invitation to Tender for Supply
of Equipment for Infocentre IBC

Maribor
Supply of consultant’s office, business

library and training room equipment and fur-
niture for Maribor Chamber of Commerce
and Industry is financed by the European
Commission from PHARE funds in the fra-
mework of Phare Cross-border Program-
me, Project No. SL-9702.02.03, Informa-
tion centre for international business
co-operation (Infocentre IBC Maribor).

Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member
States of the European Union and of the
beneficiary countries of the PHARE pro-
gramme who offer to supply goods origina-
ting from those countries.

1. Subject: Supply in 3 Lots of the follo-
wing goods for Infocentre IBC Maribor:

– LOT 1: Data processing equipment
and cabling

1 Network, 1 Monitor, 1 UPS, 1 Router
ISDN, 1 Software/package, 13 PC, 10 Mo-
nitor 15 inches, 3 Monitor 19 inches, 13
Speakers, 1 Laser Printer, 1 Inkjet Printer,
3 Telephone Apparatus ISDN, display, 1
Fax Machine, 1 LCD projector; Cabling &
Installation: Telephone, data cabling, Cab-
ling for electricity network (220 V), Installa-
tion: Cabling test & Windows NT.

– LOT 2: Furniture for consultant’s offi-
ce, business library and training/presenta-
tion room

2 Desks with side tables and 1 drawer
per desk, 10 Desks (min 100 × 80 cm) for
training room, 2 Chairs for the consultants’
office, 12 Conference chairs for the trai-
ning room, 1 Book case, locking, 20 Book
shelves.

– LOT 3: Provision of PR activities
Weekly adverts in regional newspaper;

PR plan (design and implementation); 1 In-
ternational Business Meeting: provision of
conference room, interpreters, handouts
(for up to 70 participants); 3000 pcs Infor-
mation Folder (Format 21 × 20 cm) design
& printing; 4 × 4000 pcs Information Bulle-

tin of Infocentre IBC - design, printing &
mailing.

Any tenderer may tender for all the equip-
ment/goods or for separate lot(s). The ten-
derer is bound by his offer for a period of
60 days as from the final date for submis-
sion of tenders. The supplies tendered must
conform with the description set out in the
Tender Dossier.

The supplies must be delivered after the
contract is signed as follows:

Lot 1: within 6 months after the signing
of the contract

Place of delivery: Small Business & Trai-
ning Centre Maribor, Pobreška 20

Lot 2: within 6 months after the signing
of the contract

Place of delivery: Small Business & Trai-
ning Centre Maribor, Pobreška 20

Lot 3: as from the date of signing the
contract till 31st of August 2000

2. Procedure and Conditions of Con-
tract

The supplier will be selected following
the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS Ma-
nual, European Commission, September
1997). The conditions of contract will com-
ply with the General conditions for Supply
Contracts. The Contracting Authority is not
bound either to accept the lowest or any
offer or to award any contract.

3. Tender dossier:
The offer must be in English and must

conform with the following documents
1. Instructions to Tenderers for Supply

Contracts;
2. Special Tender Conditions for Supply

Contracts;
3. Technical Specifications;
4. Schedule of Prices;
5. General Regulations for Tenders and

the Award of Supply Contracts.
These documents constitute the comple-

te tender dossier and may be obtained free
of charge by written request at the following
address: Maribor Chamber of Commerce
and Industry, Ulica talcev 24/I, SI-2000 Ma-
ribor, Slovenia, Phone: ++386 62 220870,
Fax: ++386 62 222283, Contact Person
(for all lots): Mrs. Dubravka Breznik.

Written request for the Tender Dossier
should be received by registrated mail at
the above mentioned address at latest four
weeks after publication of this announce-
ment in the Official Gazette RS.

4. Clarification meeting
A Clarification meeting will be held on 30th

July 1999 at 10 a.m. in the offices of Maribor
Chamber of Commerce and Industry, Ulica
talcev 24/I, SI-2000 Maribor, Slovenia.

5. Submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be sub-

mitted at latest on 23rd August 1999 at 10.00
a.m. at: Maribor Chamber of Commerce and
Industry, Ulica talcev 24/I, SI-2000 Maribor,
Slovenia. The envelope has to be clearly mar-
ked: “Do not open – for Tender: Infocentre
IBC”. They will be opened in public session
on 23rd August 1999 at 11.00 a.m. local time
at the same address.

Republic of Slovenia,
Ministry of SME and Tourism
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Ob-6429
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. 56/93), 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 Mestna
Občina Maribor

javni razpis za izbiro izvajalca
za izvedbo projekta obmejna turistična

cona in podprojekta kolesarske poti
Izvedbo del sofinancira Evropska komi-

sija iz sredstev PHARE, v okviru PHARE
programa prekomejnega sodelovanja Slo-
venija - Avstrija 1997, projekt št. SL-
9702.2.04 in podprojekt št.
SL-9702.02.04.01. Na razpis se lahko ena-
kopravno prijavijo vse fizične in pravne ose-
be iz držav, članic Evropske unije in iz dr-
žav, prejemnic sredstev programa Phare.
Tudi vgrajeni materiali in oprema morajo iz-
virati iz teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izvedba gradbenih

del podprojekta kolesarske poti.
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 1 mesec,
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,
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 1997 in 1998 mora znašati najmanj
130.000 EUR;

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 2 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po na-
ravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi
deli;

– pri katerih znaša delež dolgov v vseh
obveznostih manj kot 75%.

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 dokumentaci-

jo v angleškem jeziku pridobijo na naslovu:
PROPLUS, d.o.o., Heroja Bračiča 16,
2000 Maribor, po vplačilu nevračljivega zne-
ska 100 EUR v protivrednosti v SIT ali v
katerikoli 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 kolesarske po-
ti“. Za vplačila je merodajen prodajni me-
njalni tečaj Narodne Banke Slovenije na dan
objave razpisa v Ur. l. RS.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 12. 7. 1999 vsak delav-
nik od 8h do 15h. Za vse dodatne informa-
cije je pooblaščena ga. Bojana Sovič, univ.
dipl. inž. gr., telefon: +386 62 228 20 60,
faks: +386 62 228 20 61, e-mail: pro-
plus@siol.net. Za ponudnike bo pred ogle-
dom kraja gradbišča organiziran informativ-
ni sestanek dne 22. 7. 1999 ob 11. uri na
naslovu: MRA Mariborska razvojna agenci-
ja, Partizanska 47, 2000 Maribor, poob-
laščena oseba: g. Boris Keuc.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pris-

peti do 19. 8. 1999 do 11. ure po lokal-
nem času na naslov: MRA Mariborska raz-
vojna agencija, Partizanska 47, 2000 Mari-
bor. Ovojnice morajo biti zaprte in jasno
označene: “Not to be opened before the
Opening Session“ in “Ne odpiraj pred urad-
nim odpiranjem ponudb“. Odpiranje ponudb
bo javno isti dan na istem naslovu ob 12. uri
po lokalnem času. Pri odpiranju ponudb lah-
ko sodeluje en predstavnik ponudnika, ki
se izkaže s pisnim pooblastilom.

Mestna Občina Maribor

In accordance with the Regulation on
ratification of Framework Agreement be-
tween the Government of Republic of Slov-
enia and European Commission on imple-
mentation of measures on financial, tech-
nical and other forms of co-operation (OG
RS 56/93), referring to Public Procure-
ment Law, section 9, paragraph 1 of arti-
cle 55 (OG RS 24/97) and according to
Articles 117 & 118 of the European Union
Regulations and Procedures of Public Ten-
der Performed Republic of Slovenia, Min-
istry of Small Enterprises and Tourism an-
nounces

Invitation to Tender
for the project Tourist Border Zone and

for the subproject Bicycle Routes
The works are cofinanced by the Euro-

pean Commission from PHARE funds in the
framework of PHARE CBC Programme
Slovenia- Austria 1997, Project No.
SL-9702.2.04 and Subproject No.
SL-9702.02.04.01. Participation is open
on equal terms to all natural and legal per-
sons 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
works for building of the Bicycle Routes.

In the case Tender’s value exceeds avail-
able funds, the Contracting Authority re-
serves the right to reduce parts of tender
works. The Works shall start 28 days after
signing of the Contract and shall be final-

ised within 1 month and in any case no later
than by 30th November 1999.

2. Procedure and Conditions of the Con-
tract

The procedure for contract award will
follow the Decentralised Implementation
System Manual (DIS Manual, European
Commission, September 1997). The con-
ditions 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 quali-
fying criteria including, but not limited to:

– each individual annual turnover in con-
struction works for the years 1997 and
1998 should amount to or exceed EUR
130.000;

– 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 75%.

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:
PROPLUS, d.o.o., Heroja Bračiča 16,
2000 Maribor upon payment of nonrefund-
able fee of 100 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 no-
tice “For tender dossier Bicycle Routes“.
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 availa-
ble from 12th July 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. Clarification meeting and
a site visit will be held on 22nd July 1999 at
11:00 hrs local time at the following ad-
dress: MRA Mariborska razvojna agencija,
Partizanska 47, 2000 Maribor, responsible
person: Mr. Boris Keuc.

4. Submission of Tenders
Complete tenders in the English lan-

guage must be delivered by latest on 19th

August 1999 by 11:00 hrs local time to the
address: MRA Mariborska razvojna agenci-
ja, Partizanska 47, 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 12:00 hrs local time at
the same address. At the opening session
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one Tenderer’s representative, submitting
the power of attorney may participate.

City Municipality of Maribor

Ob-6341
Na podlagi določil zakona o spremem-

bah in dopolnitvah zakona o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in 91/98),
pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
91/98), odredbe o načinu oddajanja sub-
vencij, dotacij in drugih transferov iz sred-
stev proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 5/98), programa dela PCMG za leto
1999, sprejetim na 30. seji sveta PCMG –
22. 2. 1999 in programa ukrepov aktivne
politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji
za leto 1999, sprejetim na 111. seji Vlade
RS – 27. 5. 1999, Pospeševalni center za
malo gospodarstvo, Dunajska 156, Ljublja-
na in Zavod Republike Slovenije za zaposlo-
vanje, Glinška 12, Ljubljana, objavljata

javni razpis
za razvoj in izvedbo sistema

subvencioniranega svetovanja na
podlagi napotnic (vavčerski sistem)
1. Predmet razpisa
Pospeševalni center za malo gospodars-

tvo in Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje bosta sofinancirala izdelavo pro-
grama in metodologije sistema svetovanja
na podlagi napotnic “vavčerski sistem” za
splošno in specialistično svetovanje za brez-
poselne osebe, delujoča podjetja, zaposle-
ne, ki želijo postati podjetniki in diplomante,
ki se odločajo postati podjetniki.

Postavitev sistema svetovanja z napotni-
cami, ki ga bo prijavitelj predložil, mora
opredeliti naslednja področja:

– koncept celotnega postopka izvajanja
sistema svetovanja z napotnicami,

– programe svetovalne dejavnosti “vav-
čerskih storitev” za različne ciljne skupine
(št. podjetnikov, št. svetovalnih ur, cene sve-
tovalnih ur),

– ciljno skupino svetovalcev, ki bo vklju-
čena v sistem svetovanja z napotnicami do
sprejetja licenciranja svetovalcev,

– postopek spremljanja in nadzora izva-
janja sistema svetovanja z napotnicami,

– program usposabljanja izvajalcev siste-
ma svetovanja z napotnicami,

– vzorce dokumentacije za izvajanje in
spremljanje sistema svetovanja z napotnica-
mi,

– izvedbeni načrt pilotskega izvajanja si-
stema svetovanja z napotnicami v dveh cen-
trih.

2. Merila in pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– člani Pospeševalne mreže za malo

gospodarstvo,
– samostojne pravne in fizične osebe, ki

izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) da imajo urejen pravno formalni status

članstva v mreži,
b) da imajo najmanj 5 let izkušenj na po-

dročjih razvoja programov podpornega oko-
lja za malo gospodarstvo ter sodelovanja pri
pripravi ali izvajanju splošnega in speciali-
stičnega svetovanja,

c) da ima odgovorni nosilec projekta vi-
sokošolsko izobrazbo ali specializacijo ali

magisterij s področja podjetniških, poslov-
nih ali drugih družbenih ved,

d) da ima odgovorni nosilec projekta ak-
tivno znanje angleškega jezika,

e) da lahko pridobljene izkušnje, ki jih
imajo s pripravo in izvajanjem tovrstnega ali
podobnega sistema, dokumentirajo z ustrez-
nimi referencami,

f) da morajo zagotoviti sodelovanje z dve-
ma pilotskima centroma v fazi uvajanja si-
stema.

V okviru razpisa bosta naročnika zagoto-
vila izbranemu nosilcu za izvedbo tega pro-
jekta do 5,000.000 SIT.

3. Vsebina vloge:
– ime ponudnika oziroma naziv firme,
– dokazilo o registraciji,
– reference pravne oziroma fizične ose-

be v skladu z zahtevami razpisa,
– dokazilo o izobrazbi v skladu z zahte-

vami razpisa,
– kratka predstavitev pravne/fizične ose-

be, ki se prijavlja na razpis,
– program razvoja in izvedbe sistema

svetovanja z napotnicami z vsemi opredelje-
nimi področji, kot jih določa 1. točka – Pred-
met razpisa.

4. Prednost pri izbiri
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,

ki imajo izkušnje na področju razvoja siste-
ma splošnega in specialističnega svetova-
nja na podlagi napotnic oziroma imajo iz-
kušnje pri izdelavi podobnih projektov ozi-
roma so si na tem področju pridobivali us-
trezna znanja doma in v tujini.

5. Splošna določila in rok za prijavo
a) Rok za oddajo prijav je 13. 8. 1999

do 15. ure, na naslov: Pospeševalni center
za malo gospodarstvo, Dunajska 156, Ljub-
ljana.

b) Prijave morajo biti v zaprti kuverti z
vidno oznako: “Ne odpiraj – javni razpis za
razvoj in izvedbo sistema subvencionirane-
ga svetovanja na podlagi napotnic (vavčer-
ski sistem)”, sicer bo ponudba v postopku
odpiranja zavrnjena kot nepravilno oprem-
ljena.

c) Vloge z vso potrebno dokumentacijo
morajo biti poslane priporočeno po pošti ali
morajo biti osebno oddane v tajništvu Pos-
peševalnega centra za malo gospodarstvo,
Dunajska 156, Ljubljana. Vloga mora biti
oddana v zaprti ovojnici s firmo in naslovom
prijavitelja ter oznako “Ne odpiraj – javni
razpis za razvoj in izvedbo sistema subven-
cioniranega svetovanja na podlagi napotnic
(vavčerski sistem)”.

d) Nepravilno označene vloge bo raz-
pisna komisija izločila iz nadaljnjega po-
stopka.

e) Javno odpiranje ponudb bo 17. 8.
1999 ob 10. uri na Pospeševalnem centru
za malo gospodarstvo, Dunajska 156, Ljub-
ljana, pred komisijo za odpiranje prijav.

f) Pospeševalni center za malo gospo-
darstvo bo odločitev o izboru pisno posre-
doval v zakonitem roku.

g) Pospeševalni center za malo gospo-
darstvo si pridržuje pravico, da ne vrača
dokumentacije niti ne posreduje obrazloži-
tve zavrnjenim prijavam, bo pa omogočil
eventualnim pritožbam vpogled v dokumen-
tacijo izbranih prijav.

h) Vse dodatne informacije glede razpi-
sa so na voljo na sedežu PCMG, Dunajska

156, Ljubljana, tel. 061/189-18-70,
061/189-18-87, vsako sredo in petek od
9. do 11. ure.

Pospeševalni center
za malo gospodarstvo

Št. 41410-0153/99 Ob-6266
Na podlagi 7. in 10. člana pravilnika o

uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj (Ur. l.
RS, št. 43/97) ter 8. člena sprememb in
dopolnitev pravilnika o uporabi finančnih
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 37/98), Ob-
čina Črnomelj objavlja

javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev

nepovratnih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj za

leto 1999
I. Spodbujanje strukturnih sprememb v

kmetijstvu
A) Predmet razpisa
Predmet razpisa so sredstva v skupni

višini 5,000.000 SIT, ki se namenjajo za:
1. Dodelitev nepovratnih sredstev za vla-

ganja v preusmeritev oziroma modernizaci-
jo kmetije: sofinanciranje vlaganj v izgradnjo
in obnovo hlevov (tudi nakup hlevske opre-
me) za rejo govedi, rejo oziroma pitanje pra-
šičev ali za rejo drobnice ter za nakup opre-
me za ureditev pašnikov in objektov za vrt-
narsko proizvodnjo.

Dodatni pogoj: investicije, ki bodo pred-
met vložene vloge na razpis, morajo biti iz-
vedene v času od 31. septembra 1998 do
vložitve vloge.

2. Dodelitev nepovratnih sredstev za raz-
voj dopolnilnih dejavnosti: sofinanciranje vla-
ganj v izgradnjo ali obnovo objektov in na-
prav za potrebe dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji, ki temeljijo na predelavi ali ponudbi
lastnih proizvodov.

3. Dodelitev sredstev za nakup special-
ne mehanizacije: sofinanciranje nakupa spe-
cialne mehanizacije za potrebe strojnega
krožka, to je za opravljanje uslug z nabavlje-
no specialno mehanizacijo v okviru strojne-
ga krožka.

B.1. Upravičenec:
1. Zahtevek lahko vloži občan Občine

Črnomelj, ki opravlja kmetijsko dejavnost
na kmetiji v Občini Črnomelj in investira na
območju Občine Črnomelj.

B.2. Vsebina vloge in dokumentacija k
vlogi:

1. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
na obrazcu, ki ga prosilec dobi na sedežu
Občine Črnomelj ali pri območni kmetijski
svetovalni službi. K pisni vlogi mora biti pri-
ložena z razpisom določena dokumentacija
k vlogi.

Opomba: prosilci so dolžni za vsako in-
vesticijo posredovati samostojno vlogo.

2. Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
a) za namene pod točko A 1. in A 2.:
– poslovni načrt oziroma investicijski pro-

gram (za manjšo investicijo zadostuje opis
investicije), iz katerega je razviden namen
investiranja in pričakovani učinki;

– poročilo o že izvedenih delih s prilože-
nimi originalnimi dokazili o plačilu računov
za izvedena dela oziroma opravljen nakup,
ki so predmet investicije;
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Opomba: Občinska uprava lahko po od-
piranju ponudb preveri dokazila o plačilu ra-
čunov oziroma njihovo realno vrednost pred-
loženih računov in preveri poročilo o že izve-
denih delih, ki so predmet investicije.

– gradbeno dovoljenje oziroma odločbo
o priglasitvi del, če gre za naložbo, za kate-
ro je po zakonu potrebno tako dovoljenje
oziroma odločba;

– mnenje območne kmetijske svetoval-
ne službe;

b) za namene pod točko A 3.:
– originalno dokazilo o plačilu računa za

opravljen nakup mehanizacije, ki je pred-
met vloge;

– potrdilo o članstvu v strojnem krožku;
– mnenje strojnega krožka o upraviče-

nosti nakupa mehanizacije glede na potre-
be strojnega krožka.

1. Vloge bo obravnavala in pripravila
predloge financiranja razpisna komisija, ki
jo imenuje župan. Obvezen član komisije je
predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem
pri Občinskemu svetu občine Črnomelj. Vlo-
ge prispele do 10. v tekočem mesecu bo
komisija obravnavala do konca tekočega
meseca. Prva obravnava vlog bo v mesecu
avgustu 1999.

2. Prednosti pri dodelitvi sredstev bodo
imele prosilci, ki investirajo na območjih s
težjimi pridelovalnimi pogoji in prosilci, ki so
kmečki zavarovanci oziroma je kmečki za-
varovanec eden od članov kmečkega gos-
podinjstva.

3. Vlagatelji bodo o odobritvi oziroma
neodobritvi vloge pismeno obveščeni s skle-
pom župana v roku 20 dni po izteku razpi-
snega roka.

4. Sredstva se bodo dodelila na osnovi
sklenjene pogodbe.

5. Upravičenec lahko pridobi sredstva
do 30 % dejanske vrednosti naložbe, ki je
bila izvedena po 31. septembru 1998 do
vložitve vloge. Višina tako dodeljenih sred-
stev ne sme presegati 30 % vrednosti celot-
ne investicije.

6. Prepozno prispele vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo. Predlagatelje ne-
popolnih vlog komisija v roku osmih dni od
odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolni-
jo. Rok dopolnitve je pet dni od dneva pre-
jema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih pred-
lagatelj v navedenem roku ne dopolni, se
zavržejo.

B.3. Rok za vložitve zahtevkov:
1. Vloge s predpisano dokumentacijo z

oznako “Javni razpis – Pospeševanje kme-
tijstva” morajo prispeti na Občino Črnomelj,
Trg svobode 3, p. Črnomelj najpozneje do
31. oktobra 1999, do 15. ure.

2. Javni razpis je odprt do 31. 10. 1999
oziroma do izčrpanja sredstev, ki so pred-
met razpisa.

3. Razpis začne veljati naslednji dan po
tej objavi v Uradnem listu RS.

4. Vse informacije v zvezi z razpisom se
dobijo na sedežu Občine Črnomelj, na tel.:
(068) 52-040, vsak uradni delovni dan, od 8.
do 9. ure. Kontaktna oseba: Greta Auguštin.

II. Subvencija realne obrestne mere
A) Predmet razpisa
Predmet razpisa so:
1. Sredstva v višini 1,000.000 SIT, ki se

namenjajo za subvencioniranje realne

obrestne mere za dolgoročna namenska
bančna investicijska posojila: dodelitev sub-
vencije za realno obrestno mero za posojila
za investicije v preusmeritev oziroma mo-
dernizacijo kmetije, in sicer za naslednje
namene:

a) graditev, prenovo oziroma adaptacijo
gospodarskih objektov kmetije;

b) razširitev in posodobitev ter pridobi-
vanje novih zmožnosti na kmetijah za dopol-
nilne dejavnosti;

c) programe predelave in trženja kmetij-
skih proizvodov;

d) nakup obdelovalnih kmetijskih povr-
šin.

2. Sredstva v višini 2,000.000 SIT, ki se
namenjajo za subvencioniranje realne
obrestne mere za kratkoročna namenska
bančna posojila: dodelitev subvencije za
realno obrestno mero za posojila, ki so jih
najeli kmetje občani Občine Črnomelj, ki
investirajo na območju Občine Črnomelj z
namenom nabave telet za pitanje oziroma
repromateriala za tekočo kmetijsko proi-
zvodnjo ali pravna oseba s sedežem v Obči-
ni Črnomelj, s katero so kmetje občani Ob-
čine Črnomelj sklenili kooperacijsko pogod-
bo za prej navedene namene.

B.1. Upravičenec:
1. Zahtevek lahko vložijo:
a) Za namene pod točko A.1.: občan ob-

čine Črnomelj, ki opravlja kmetijsko dejav-
nost na kmetiji v Občini Črnomelj in investi-
ra na območju Občine Črnomelj pod na-
slednjimi pogoji:

– da realna obrestna mera posojila, ki je
predmet vloge ne presega 8 odstotnih točk;

– da posojilo ni najeto pred 1. 6. 1996;
– da je doba vračanja kredita po posojil-

ni pogodbi najmanj dve oziroma več let.
a) Za namene pod točko A.2.: pravne

osebe s sedežem v Občini Črnomelj, ki
omogočijo kmetom za namene pod točko
A.2. najem ugodnega posojila in imajo z
njimi za te namene sklenjeno ustrezno po-
sojilno oziroma kooperacijsko pogodbo.

Dodatni pogoji:
– da je minimalna vrednost posojila

300.000 SIT.
B.2. Vsebina vloge in dokumentacija k

vlogi:
1. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge

na obrazcu, ki ga prosilec dobi na sedežu
Občine Črnomelj ali pri območni kmetijski
svetovalni službi. K pisni vlogi mora biti pri-
ložena z razpisom določena dokumentacija
k vlogi.

Opomba: prosilci za subvencijo pod toč-
ko A.1. so dolžni za vsako posojilo posebej
posredovati samostojno vlogo.

2. Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
a) Za namen pod točko A.1.:
– sklep banke o odobritvi posojila ozi-

roma overjeno fotokopijo posojilne pogod-
be in amortizacijski načrt odplačevanja po-
sojila;

– kopije dokazil o že plačanih obrestih v
letu 1999;

– poslovni načrt oziroma investicijski pro-
gram (za manjšo investicijo zadostuje opis
investicije), ki je bil posredovan banki za
odobritev posojila in iz katerega je razviden
namen investiranja oziroma pričakovani
učinki. Pri nakupu opreme je potrebno pri-
ložiti računa ali predračun;

– poročilo o trenutnem stanju investicije;
– gradbeno dovoljenje oziroma odločbo

o priglasitvi del, če gre za naložbo, za kate-
ro je po zakonu potrebno tako dovoljenje
oziroma odločba;

– mnenje območne kmetijske svetoval-
ne službe;

– dokazilo banke s katerim dokazujejo,
da za te namene niso prejeli subvencijo
obrestne mere od sklada za razvoj ali druge
državne institucije oziroma potrdilo banke o
višini že prejete subvencije v tekočem letu.

b) Za namene pod točko A.2.:
– veljavno kopijo sklenjene posojilne po-

godbe ali kooperacijske pogodbe;
– izjavo vlagatelja, da bodo iz pogodbenih

obveznosti izvzeta realna obrestna mera, koli-
kor bodo upravičeni do razpisnih sredstev.

Opomba: prosilci za subvencijo pod toč-
ko A.1. so dolžni za vsako posojilo posebej
posredovati samostojno vlogo.

B.3. Obravnava vlog
a) Za namene pod točko A .1.:
1. Vloge bo obravnavala in pripravila

predloge financiranja razpisna komisija, ki
jo imenuje župan. Obvezen član komisije je
predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem
pri Občinskemu svetu občine Črnomelj. Vlo-
ge prispele do 10. v tekočem mesecu bo
komisija obravnavane do konca tekočega
meseca. Prva obravnava vlog bo v mesecu
avgustu 1999.

2. Prednosti pri dodelitvi sredstev bodo
imeli prosilci, ki investirajo na območjih s
težjimi pridelovalnimi pogoji in prosilci, ki so
kmečki zavarovanci oziroma je kmečki za-
varovanec eden od članov kmečkega gos-
podinjstva in prosilci, ki so najeli kredit v
letu 1999.

3. Vlagatelji bodo o odobritvi oziroma
neodobritvi vloge pismeno obveščeni s skle-
pom župana v roku 20 dni po izteku razpi-
snega roka.

4. Sredstva se bodo dodelila na osnovi
sklenjene pogodbe.

5. Upravičenec lahko pridobi sredstva
do 100 % obračunane realne obrestne me-
re zapadle v letu 1999. Najvišja tovrstna
podpora na posamezno kmetijo je lahko
500.000 SIT. Financirane bodo vloge, ki
bodo ocenjene kot prednostne, v okviru
sredstev proračuna za leto 1999 za nave-
dene namene.

6. Prepozno prispele vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo. Predlagatelje ne-
popolnih vlog komisija v roku osmih dni od
odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolni-
jo. Rok dopolnitve je pet dni od dneva pre-
jema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih pred-
lagatelj v navedenem roku ne dopolni, se
zavržejo.

b) Za namene pod točko A.2.:
1. Vloge bo obravnavala in pripravila

predloge financiranja razpisna komisija, ki
jo imenuje župan. Obvezen član komisije je
predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem
pri Občinskemu svetu občine Črnomelj. Vlo-
ge prispele do 10. v tekočem mesecu bo
komisija obravnavala do konca tekočega
meseca. Prva obravnava vlog bo v mesecu
avgustu 1999.

2. Vlagatelji bodo o odobritvi oziroma
neodobritvi vloge pismeno obveščeni s skle-
pom župana v roku 10 dni po izteku razpi-
snega roka.
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3. Sredstva se bodo dodelila na osnovi
sklenjene pogodbe.

4. Upravičenec lahko pridobi sredstva
do 100 % višine realne obrestne mere za-
padle v letu 1999.

 Rok za vložitve zahtevkov
1. Vloge morajo prispeti:
a) Za namene pod točko A .1.:
Vloge s predpisano dokumentacijo z oz-

nako “Javni razpis – Pospeševanje kmetij-
stva – subvencije za dolgoročna posojila”
morajo prispeti na Občino Črnomelj, Trg
svobode 3, p. Črnomelj najpozneje do
31. 10. 1999, do 15. ure.

c) Za namene pod točko A.2.:
Vloge s predpisano dokumentacijo z oz-

nako “Javni razpis – Pospeševanje kmetij-
stva – subvencije za kratkoročna posojila”
morajo prispeti na Občino Črnomelj, Trg
svobode 3, p. Črnomelj najpozneje do
31. 10. 1999, do 15. ure.

2. Javni razpis je odprt do 31. 10. 1999
oziroma do izčrpanja sredstev, ki so pred-
met razpisa.

3. Vse informacije v zvezi z razpisom do-
bite na sedežu Občine Črnomelj, na tel.:
(068) 52-040, vsak uradni delovni dan od 8.
do 9. ure. Kontaktna oseba: Greta Auguštin.

4. Razpis začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.

Opomba: Za isto investicijo je možna pri-
java samo na en del razpis.

Občina Črnomelj

Ob-6339
Občina Cerknica objavlja

javni razpis
za dodelitev subvencij za vzpodbujanje

usposabljanja pašnikov
1. Predmet razpisa: je subvencija, ki se

bo dodeljevala za nove pašnike in za obno-
vo pašnikov, ki so starejši od 5 let.

2. Upravičenci: so fizične osebe in pa-
šne skupnosti, ki opravljajo kmetijsko dejav-
nost in imajo stalno prebivališče v Občini
Cerknica ter izpolnjujejo pogoje, določene
s tem razpisom.

3. Sredstva: za izgradnjo novih in obno-
vo obstoječih pašnikov bo občina razdelila
do višine 1,200.000 SIT. Za novogradnjo
40.000 SIT/ha. Za obnovo 20.000 SIT/ha.
Sredstva se bodo dodeljevala do porabe
1,200.000 SIT.

4. Pogoji: za novo zgrajene pašnike do-
bijo subvencije prosilci, ki bodo gradili na
travnatih območjih, ki se zaraščajo in niso
na njivskih površinah, od velikosti 1 ha do
največ 10 ha.

Za obnovo obstoječih pašnikov pa pro-
silci dobijo subvencije za pašnike, kateri so
starejši od 5 let.

Da prosilci občinskih subvencij za novo
zgrajene pašnike in za obnovo obstoječih
pašnikov za zadevne pašnike niso prejeli
državnih sredstev za ta namen v letu 1998
in se ne bodo prijavili na državni razpis za ta
namen v letu 1999.

5. Prijava na razpis: upoštevane bodo
vloge, prispele najkasneje do 30. julija
1999, na Občino Cerknica, Cesta 4. maja
53, 1380 Cerknica.

6. Način vlaganja: prijava se vloži na
obrazcu, katerega dobite na Občini Cerkni-
ca, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, ali

na Kmetijsko svetovalni službi Cerknica, Ce-
sta 4. maja 50, 1380 Cerknica.

7. Prijavi je potrebno priložiti:
– pravilno in popolno izpolnjen obrazec

“Podatki o vlagatelju”;
– mapno kopijo zemljišča, na katerem

bo označena parcela pašnika;
– zemljiškoknjižni izpisek ali zakupno po-

godbo;
– opis del, katere namerava izvajalec na-

rediti na pašniku;
– za obnovo pašnika izjavo prosilca, da

je pašnik starejši od 5 let in v uporabi;
– izjavo prosilca, da bo pašnik v uporabi

še nadalnjih 5 let.
Prednost pri dodeljevanju sredstev bodo

imeli vlagatelji, ki bodo gradili pašnike na
zaraščajočih površinah in ne prejemajo dr-
žavnih subvencij za izgradnjo novih pašni-
kov in bodo imeli popolne vloge ter bodo
izpolnjevali pogoje tega razpisa.

Za obnovo pašnikov pa vlagatelji, ki bo-
do imeli pašnike starejše od 5 let in niso na
njivskih površinah in bodo njihove vloge po-
polne ter bodo izpolnjevali pogoje tega raz-
pisa.

Vloge bo obravnavala komisija, ki jo bo
imenoval župan s sklepom.

Vse dodatne informacije dobite na Obči-
ni Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerk-
nica, pri Otoničar Vincencu in pri Kmetijsko
svetovalni službi, Cesta 4. maja 50, 1380
Cerknica, Milena Mele-Petrič.

Občina Cerknica

Ob-6340
Občina Cerknica objavlja

javni razpis
za sofinanciranje sanacije kmetijskih

površin v zaraščanju
V proračunskem letu 1999 bo Občina

Cerknica zagotovila v ta namen 1,000.000
SIT.

Razpisni pogoji
Prijavijo se lahko občani Občine Cerkni-

ca, lastniki ali zakupniki kmetijskih zemljišč,
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo.

Za pridobitev nepovratnih sredstev se
štejejo tiste površine, ki niso bile pokošene
že najmanj 3 leta in se je začelo zaraščanje
z grmovno zarastjo.

Za dodelitev sredstev bodo upoštevane
le pokošene površine in posekana grmovna
podrast,ki so večje od 0,2 ha.

Zemljišča morajo biti pokošena do 30.
septembra 1999.

O upravičenosti do pridobitve nepovrat-
nih sredstev bo odločila komisija po izdela-
nih kriterijih, imenoval jo bo župan s skle-
pom po predhodnem ogledu skupaj z last-
nikom zemljišča ali zakupnikom.

Za ha obdelane površine po tem razpisu
dobi posameznik od 15.000 do 25.000
SIT/ha, glede na kriterije in ogled komisije.
Sredstva se bodo dodeljevala do izkorišče-
ne kvote tega razpisa.

Vloga mora vsebovati:
– mapno kopijo z označeno parcelo, za

katero bo vlagatelj kandidiral za sredstva,
– zemljiškoknjižni izpisek ali najemno ter

zakupno pogodbo,
– podatke o velikosti in opis parcele,
– izjavo, da bo to površino obdeloval še

nadaljnji 2 leti,

– podatke o obdelovalcu (vlagatelj, davč-
na številka in št. žiro računa).

Vloge lahko prosilci oddajo osebno ali
po pošti na Občino Cerknica, Cesta 4. maja
53, 1380 Cerknica (za razpis sofinancira-
nja sanacije kmetijskih površin v zarašča-
nju), do 30. julija 1999.

Obrazce za vloge dobite na Občini Cerk-
nica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica in
na Kmetijsko svetovalni službi, Cesta 4. ma-
ja 50, 1380 Cerknica.

Občina Cerknica

Ob-6433
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Visoka šola za upravljanje in poslova-
nje Novo mesto, Na Loko 2, 8000 Novo
mesto, telefaks 068 3930013.

2. (a) Kraj dobave: Visoka šola za uprav-
ljanje in poslovanje Novo mesto, Na Loko
2, 8000 Novo mesto.

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

2.1. 2 serverja,
2.2. 17 računalnikov (delovne postaje),
2.3. 1 tiskalnik - laserski,
2.4. 1 tiskalnik - pljuvalnik (barvni),
2.5. 1 skener,
2.6. programska oprema,
2.7. omrežna oprema,
2.8. računalniška mreža.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

5,500.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 10. septem-

ber 1999.
4. (a) Polni naslov zavoda, od katerega

se lahko zahteva dokumentacijo za ugotav-
ljanje sposobnosti: Visoka šola za upravlja-
nje in poslovanje Novo mesto, Na Loko 2,
8000 Novo mesto.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpi-
sno dokumentacijo: 15. 7. 1999 do 15. ure.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 7. 1999 do 15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Visoka šola za upravljanje in
poslovanje Novo mesto, Na Loko 2, 8000
Novo mesto, z oznako “Razpis za nabavo ra-
čunalniške opreme - ponudba - ne odpiraj”.

6. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
22. 7. 1999 ob 10. uri, Visoka šola za
upravljanje in poslovanje Novo mesto, Na
Loko 2, 8000 Novo mesto.

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

8. Glavni pogoji: ponudba velja v celoti
za vso dobavo.

9. Morebitne druge informacije o razpi-
su: dobavitelj dobi informacije na Visoki šoli
za upravljanje in poslovanje Novo mesto,
tel. 3930012.

Visoka šola za upravljanje in
poslovanje Novo mesto

Št. 13/99 Ob-6288
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za

stavbna zemljišča, Tomšičeva 6, Ljubljana
in Investplan, d.o.o., Pod hribom 55, Ljub-
ljana kot zastopnik Chema in Energoplana,
v sodelovanju z Inženirsko zbornico Slove-
nije, Matična sekcija arhitektov, urbanistov
in krajinskih arhitektov, Dunajska 104, Ljub-
ljana in strokovnimi društvi
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razpisuje
javni, anonimni, enostopenjski,

arhitektonski natečaj za pridobitev
idejnih rešitev objektov ob Masarykovi

cesti v delu med Kotnikovo in
Metelkovo ulico v ureditvenem

območju CO5/3 zdravstveni dom
Na natečaju lahko sodelujejo pravne in

fizične osebe, diplomirani inženirji arhitek-
ture, ki želijo ustvarjalno prispevati k čim-
boljši rešitvi natečajne naloge in so državlja-
ni Republike Slovenije.

Pravice do udeležbe na natečaju nimajo
člani ocenjevalne žirije, namestnik, poroče-
valci, skrbnik in izvedenci ter pripravljalci
natečajnih podlag ter njihovi bližnji sorodni-
ki in sodelavci iz ožje delovne skupine.

Natečaj je razpisan skladno s pravilni-
kom o izvajanju natečajev na področju arhi-
tekturne ustvarjalnosti, ZDAS 1996.

Natečajna naloga: izdelava idejnih arhi-
tektonskih rešitev objektov v ureditvenem
območju CO 5/3 ob upoštevanju danih ur-
banističnih izhodišč in predloženega poslov-
nega in stanovanjskega programa.

Ocenjevalna žirija:
predsednica: Zora Pavšek, univ. dipl.

inž. grad., Investplan, d.o.o.,
podpredsednik: Janez Vrhunc, univ. dipl.

inž. arh., IZS,
člani: Bojan Brecelj, univ. dipl. inž. grad.,

CHEMO, Milena Tržan, univ. dipl. ekon.,
MOL, dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews,
univ. dipl. inž. arh., IZS, Igor Recer, univ.
dipl. inž. arh., IZS, Mojca Švigelj Černigoj,
univ. dipl. inž. arh., IZS,

namestnica: Tatjana Capuder, univ. dipl.
inž. arh., IZS,

poročevalci: Jurij Megušar, univ. dipl.
inž. arh., IZS, mag. Andrej Vihtelič, univ.
dipl. inž. grad., Investplan, d.o.o.,

skrbnik: Biljana Fon, univ. dipl. inž. arh.,
IZS.

Roki: natečaj se začne z dnevom objave
v Uradnem listu RS in dnevniku Delo.

Natečajniki lahko dvignejo natečajno gra-
divo do 23. 7. 1999 v prostorih Inženirske
zbornice Slovenije, Dunajska 104, Ljublja-
na ali prejmejo po pošti, proti plačilu 10.000
SIT, ki jo nakažejo na žiro račun št.
50102-673-2813227 s pripisom: “Natečaj
Masarykova”.

Vprašanja v zvezi z natečajem lahko na-
tečajniki pošljejo na Inženirsko zbornico Slo-
venije, Matična sekcija arhitektov, urbani-
stov in krajinskih arhitektov, Dunajska 104,
Ljubljana, s pripisom: “Natečaj Masaryko-
va” do vključno 30. 7. 1999. Natečajnikom
bodo odgovori posredovani do 13. 8. 1999.

Rok za oddajo natečajnih del je do dne
22. 9. 1999 do 15. ure. Za dela, ki bodo
poslana po pošti ali železnici sta veljavna
datum in ura poštnega žiga. Udeleženci na-
tečaja, ki bodo dela pošiljali po pošti ali
železnici, morajo hkrati s telegramom obve-
stiti IZS o oddaji natečajnega dela. V tele-
gramu morajo navesti številko pošiljke.

Natečajna dela je treba oddati oziroma
poslati na naslov: Inženirska zbornica Slove-
nije, Matična sekcija arhitektov, urbanistov in
krajinskih arhitektov, Dunajska 104, Ljublja-
na, z oznako “Arhitektonski natečaj za ob-
močje CO5/3 – Masarykova – Ne odpiraj”.

Ocenjevalna žirija bo delo končala do
22. 10. 1999. Izidi natečaja bodo objavlje-

ni v dnevniku Delo, v 7 dneh po zaključku
dela ocenjevalne žirije. Nagrade in odškod-
nine bodo izplačane najkasneje v 30 dneh
po objavi izidov natečaja.

Kraj in čas razstave bosta objavljena
hkrati z izidi natečaja.

Nagrade:
1. nagrada: 2,500.000 SIT,
2. nagrada: 1,562.000 SIT,
3. nagrada: 937.000 SIT.
3 odkupi v višini največ 1,251.000 SIT.
Odškodnine v skupni vrednosti

2,850.000 SIT bodo poravnane vsem ude-
ležencem natečaja, katerih dela bodo izde-
lana skladno z natečajnimi pogoji.

Razpisovalec bo nagrade podelil v zgo-
raj navedenih zneskih le v primeru, da bo
prejel vsaj 10 del, ki bodo izdelana v skladu
z natečajnimi pogoji.

Ocenjevalna komisija ima pravico, da ce-
loten nagradni sklad in sklad odškodnin raz-
deli tudi v drugačnem razmerju.

Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za stavbna zemljišča,

Investplan, d.o.o., Ljubljana,
Inženirska zbornica Slovenije

Ob-6289

Javni razpis
za prodajo stavbnega zemljišča v

naselju Nozno za stanovanjsko gradnjo
1. Prodaja se ena zazidalna parcela, ki

jo sestavljata parc. št. 1642 in 1641, obe
k.o. Kožbana.

2. Izhodiščna cena za stavbno zemljiš-
če, ki ne vključuje stroškov komunalne opre-
me, je 1.047 SIT/m2 zemljišča v skupnem
znesku 1,256.400 SIT na dan 30. 5. 1999.

V gornji ceni ni zajeta odškodnina za
spremembo namembnosti kmetijskega zem-
ljišča, prav tako niso zajeti prispevki za pri-
ključitev na komunalne naprave.

3. Rok plačila zemljišča je 15 dni po
podpisu pogodbe o prodaji zemljišča.

4. Rok za sklenitev pogodbe v prodaji
stavbnega zemljišča je 15 dni po končanem
razpisu.

5. Vse stroške v zvezi z odkupom in zem-
ljiškoknjižnim vpisom ter druge stroške v
zvezi s prodajo in davek od prometa nepre-
mičnin nosi kupec.

6. Interesenti svoje pisne ponudbe do-
stavijo v zaprti ovojnici v 15 dneh po objavi
tega razpisa na naslov: Občina Brda, Trg
25. maja 2, 5212 Dobrovo, z oznako “Za
komisijo za prodajo stavbnih zemljišč”.

Ponudbi priložite:
a) Potrdilo o plačilu varščine, ki znaša

5% od izhodiščne cene in mora biti nakaza-
na na ŽR Občine Brda, št.
52000-630-7017.

Neuspelemu ponudniku bomo le-to vrnili
v 8 dneh po dokončanem javnem razpisu,
uspelemu pa poračunali pri plačilu cene za
stavbno zemljišče.

Če uspeli ponudnik ne sprejme pogod-
be, varščina zapade.

b) Potrdilo o državljanstvu za fizične ose-
be oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe.

7. Vse informacije v zvezi z razpisom do-
bite pri Tonki Simčič, tel. 065/135-10-35.

8. Pravočasno prispele in vsebinsko us-
trezne ponudbe bo obravnavala “Komisija

za prodajo stavbnih zemljišč v Občini Brda”
v roku 10 dni po preteku razpisnega roka
ter o izboru obvestila vse ponudnike, ki se
bodo nanj prijavili.

Občina Brda

Ob-6290

Javni razpis
za prodajo poslovnih prostorov v
objektu grad Kojsko, Kojsko 36

1. Predmet prodaje so poslovni prostori
v pritličju jugozahodnega dela pritličja gra-
du Kojsko, Kojsko 36, v obsegu: obstoječi
poslovni prostori trgovine – Enomarket v
izmeri 46,85 m2, obstoječi prostori frizer-
skega salona v izmeri 30,35 m2 in skladišče
v izmeri 45 m2, v skupni površini 140,70 m2

s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem po
skici, ki bo določena s posebno odločbo
po izvršeni parcelaciji.

Podhod v pritličju, ki povezuje javno pot
parc. št. 312/4 in dvorišče parc. št. 312/6
ostaja še nadalje v lasti Občine Brda. Ku-
pec nima pravice koristiti navedenega pre-
hoda v druge namene, razen za dostop v
svoje poslovne prostore, ne pa tudi za pre-
hod skozi objekt. Dostop do skladišča in
sedanjega frizerskega salona si mora ku-
pec urediti iz južne oziroma JZ smeri.

Kupec si mora sam urediti priključke na
komunalne naprave, električno, vodovod-
no, telefonsko omrežje in kanalizacijo me-
teornih in fekalnih voda.

2. Izhodiščna cena za nepremičnine v 1.
točki je 4,210.000 SIT na dan 30. 6. 1999.

3. Najemnik prostorov ima predkupno
pravico pod enakimi pogoji.

4. Kupec prevzema obveznosti najemo-
dajalca po najemni pogodbi za frizerski sa-
lon.

5. Plačilo je kupec dolžan izvršiti v rokih
in na način določen v pogodbi, vendar naj-
kasneje do 31. 12. 1999.

Kupec je dolžan takoj po sklenitvi po-
godbe pristopiti k popravilu strehe na ob-
jektu.

6. Pogodba bo sklenjena najkasneje v
roku 15 dni po zaključku razpisa.

7. Vse stroške v zvezi z odkupom in par-
celacijo, zemljiškoknjižnim vpisom ter dru-
ge stroške v zvezi s prodajo in davek od
prometa nepremičnin nosi kupec.

8. Interesenti svoje pisne ponudbe do-
stavijo v zaprti ovojnici v 15 dneh po objavi
tega razpisa na naslov: Občina Brda, Trg
25. maja 2, 5212 Dobrovo, z oznako “Za
komisijo za prodajo poslovnih prostorov v
pritličju JZ dela grad Kojsko”.

V primeru, da interesenti želijo ogled pro-
storov, naj se za ogled dogovorijo s Tonko
Simčič (tel. 065/135-10-35 na uradni dan
med 8. in 9. uro), ki daje tudi vse informaci-
je v zvezi z razpisom.

Ponudbi priložite:
a) Potrdilo o plačilu varščine, ki znaša

5% od izhodiščne cene in mora biti nakaza-
na na ŽR Občine Brda, št.
52000-630-7017.

Neuspelemu ponudniku bomo le-to vrnili
v 8 dneh po dokončanem javnem razpisu,
uspelemu pa poračunali pri plačilu cene po-
slovnih prostorov.

Če uspeli ponudnik ne sprejme pogoje,
varščina zapade.
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b) Potrdilo o državljanstvu za fizične ose-
be oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe.

9. Pravočasno prispele in vsebinsko us-
trezne ponudbe bo obravnavala “Komisija
za prodajo poslovnih prostorov v pritličju JZ
dela gradu Kojsko” v roku 10 dni po prete-
ku razpisnega roka ter o izboru obvestila
vse ponudnike, ki se bodo nanj prijavili.

Občina Brda

Št. 4566/99  Ob-6345
V skladu s pravili za promet z nepremič-

ninami, s katerimi gospodari Sklad kmetij-
skih zemljišč in gozdov Republike Sloveni-
je, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
objavlja

javni razpis za zbiranje ponudb
 za prodajo nezazidanega stavbnega

zemljišča
zaporedna št. 1- Kočevje (Kočevje):
parc.št. 878/1, k.o. Kočevje, v izmeri

465 m2 in 879/1 k.o. Kočevje, v izmeri
2.699 m2, ki se nahajata znotraj območja
P5-P1, ki je namenjeno proizvodnim dejav-
nostim, izklicna cena je 7,672.700 SIT,

zaporedna št. 2 – Kočevje (Kočevje):
parc.št. 2495 k.o. Kočevje, v izmeri
5.745 m2, ki se nahaja znotraj ureditvenega
območja mesta Kočevja v coni P5/S7, iz-
klicna cena je 11,280.000 SIT,

zaporedna št. 3 – Sora (Medvode):
parc.št. 10/6, k.o. Sora, v izmeri

3.128 m2, ki se nahaja v območju urejanja
ŠS 9/5-1, ki je namenjeno stanovanjski
gradnji in spremljajoči dejavnosti, izklicna
cena je 12,387.000 SIT;

Pogoji sodelovanja:
Na razpisu lahko sodelujejo domače fi-

zične in pravne osebe. Fizične osebe mora-
jo prijavi priložiti potrdilo o državljanstvu RS,
pravne pa izpis iz sodnega registra, ki ni
starejši od 30 dni.

Ponudbe z navedbo cene morajo pris-
peti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58,
Ljubljana, najkasneje do 23. julija 1999 do
11. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom
vidna (poudarjena) oznaka  »Ponudba za
nakup – zaporedna št. ... – Ne odpiraj!«.

Interesenti morajo v roku za oddajo po-
nudb vplačati varščino v višini 10% od izklic-
ne cene na žiro račun Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov RS, št.:
50102-603-44803, s sklicevanjem na št.
00 77-03-99 – za javni razpis. Ponudni-
kom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vpla-
čani znesek brezobrestno vrnjen v petih
dneh po odpiranju ponudb. Ponudb, ki bo-
do nižje od izklicne cene ali s pogoji v nas-
protju s tem razpisom in ponudb, za katere
ne bo vplačana varščina, prodajalec ne bo
upošteval.

Kupec nepremičnine bo tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno. V skladu z ured-
bo o določitvi objektov in okolišev objektov,
ki so posebnega pomena za obrambo in
ukrepih za njihovo varovanje (Ur. l. RS, št.
7/99), bo moral izbrani ponudnik pridobiti
tudi soglasje pristojne organizacijske enote
Ministrstva za obrambo, če je zemljišče v
katastrski občini, ki so navedene v uredbi.
Izbrani ponudnik mora podpisati notarski za-
pis najpozneje v 15 dneh po končani dražbi

oziroma po izstavljenem potrdilu Ministrstva
za obrambo, kupnino pa mora plačati v ce-
loti najkasneje v 8 dneh po podpisu notar-
skega zapisa, pri čemer se položena varšči-
na všteje v kupnino. Če kupec v zgoraj do-
ločenem roku ne podpiše notarskega zapi-
sa ali če ne plača celotne kupnine, varščina
zapade in velja, da je odstopil od pogodbe.

Stroške sestave notarskega zapisa,
stroške za vpis nepremičnine v zemljiško
knjigo, davek na promet nepremičnin in dru-
ge morebitne stroške plača kupec.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 27. julija 1999 ob 13. uri, na sedežu
Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko so-
delujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaš-
čenci s pisnim pooblastilom.

Interesenti lahko dobijo dodatne infor-
macije in si ogledajo razpoložljivo dokumen-
tacijo po predhodnem dogovoru (telefon
061/134-11-29).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

Ob-6372
Totra tekstil, d.d., Trpinčeva 39, 1001

Ljubljana, po sklepu nadzornega sveta druž-
be objavlja

javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo

nepremičnega premoženja
1. Predmet prodaje
Je kompleks nepremičnin, v lasti Totra

tekstil, d.d., Ljubljana, Trpinčeva 39, v skup-
ni površini 21,066 m2, ki ga sestavljajo par-
cele št. 1339/1 – dvorišče površine
10.215 m2 in stavbišče s funkcionalnim ob-
jektom 41 m2, št. 1339/2 – zgradba povr-
šine 1.606 m2 in hiša površine 113 m2, št.
1339/3 – trafo površine 23 m2, št. 1339/5
– zgradba površine 16 m2 in hiša površine
194 m2, št. 1339/8 – zgradba površine
3.825 m2, št. 1339/9 – zgradba površine
62 m2, št. 1339/10 – zgradba površine 58
m2, št. 1340/3 – travnik površine 335 m2,
št. 1341 – travnik površine 4.520 m2 in
stavbišče s funkcionalnim objektom 58 m2.

Nepremičnina v naravi predstavlja proi-
zvodni objekt z dvema pisarniškima etaža-
ma, barvarno, kotlovnico, zakloniščem,
skladiščem olja in goriv, delavnice z labo-
ratoriji, staro skladišče, TP, čistilno napra-
vo, vilo ter vratarnico s pripadajočimi zem-
ljišči in je vknjižena v k.o. Bizovik – vložna
št. 1356.

Nepremičnine so bremen proste.
2. Prodajna cena
Izhodiščna prodajna cena za predmetno

nepremičnino po cenitvenem poročilu za-
priseženega sodnega izvedenca je
5,000.000 DEM v tolarski protivrednosti.

Prometni davek, vse druge stroške in
dajatve plača kupec.

3. Plačilni pogoji
Kupec mora kupnino plačati v 30 dneh

po sklenitvi pogodbe. Pri plačilu kupnine v
roku, daljšem kot 15 dni po sklenitvi pogod-
be, mora kupec ob sklenitvi pogodbe pred-
ložiti nepreklicno bančno garancijo na prvi
poziv z veljavnostjo 10 dni po poteku plačil-
nega roka.

4. Drugi pogoji
Pri razpisu lahko sodelujejo pravne ose-

be s sedežem v RS in fizične osebe, držav-
ljani RS.

Ponudbe morajo biti dostavljene na se-
dež prodajalca, torej na naslov: Totra tek-
stil, d.d., 1001 Ljubljana, Trpinčeva 39, v
zapečatenem ovitku z oznako “Ponudba za
nakup nepremičnine – Ne odpiraj”, najka-
sneje do vključno torka, 20. 7. 1999. Po-
nudbe, ki bodo dospele po preteku tega
roka, se ne bodo upoštevale.

Pisna ponudba mora vsebovati:
– ponujeno ceno,
– plačilne pogoje,
– v primeru obročnega plačevanja nave-

sti višino obrokov in roke plačila le-teh,
– izpisek iz sodnega registra za pravno

osebo,
– potrdilo o državljanstvu (overjena foto-

kopija) za fizično osebo,
– pri notarju overjeno pooblastilo za za-

stopanje, če daje ponudbo fizična ali prav-
na oseba po pooblaščencu.

Prispele ponudbe bo ocenila šestčlan-
ska komisija, ki jo je imenoval nadzorni svet
družbe.

Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki
ponudi višjo ceno in boljše plačilne pogoje
oziroma jamstva za morebiti odložena pla-
čila.

Nepremičnine so naprodaj po načelu “vi-
deno-kupljeno”.

Ponudniki bodo o izboru pisno obveš-
čeni.

Ponudnik je dolžan pogodbo o prodaji
skleniti v 8 dneh po prejetem pisnem ob-
vestilu, da je izbran kot najugodnejši po-
nudnik.

Ponudniki si lahko nepremičnine in vso
razpoložljivo dokumentacijo ogledajo po
predhodni najavi pri Simoni Krajnčič, tel.
061/14-00-610.

Uprava družbe na podlagi tega javnega
razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o pro-
daji z nobenim od ponudnikov.

Totra tekstil, d.d., Ljubljana

Objave
delniških družb

Poziv

Št. 8/99 Ob-6308
Uprava delniške družbe Terme Kranj-

ska Gora, d.d., na podlagi 10. člena statu-
ta družbe s tem javnim naznanilom poziva
delničarje podjetja Perkolič, d.o.o., Koroš-
ka ul., 4280 Kranjska Gora; podjetje SIMP,
d.o.o., Triglavska 1, 4240 Radovljica; Jo-
že Kotnik, s.p., Vršiška c. 20, 4280 Kranj-
ska Gora; Mitja Ravnikar, s.p., Murova 12,
4270 Jesenice; Roman Branc, Naselje Sl.
Černeta 29, 4280 Kranjska Gora; Jože
Podboj, Maroltova 8, 1000 Ljubljana; pod-
jetje PMT Klima Commerce, d.o.o., Pot na
Lisice 8, 4260 Bled; Ana Perovšek, Ane
Ziherlove 6, 1000 Ljubljana; Radmila Ja-
kac, Titova 70, 4270 Jesenice in podjetje
Relax, d.o.o., Vršiška 23, 4280 Kranjska
Gora, da vplačajo zadnjo četrtino vložka v
denarju za prevzete delnice, in sicer v 14
dneh po objavi poziva ali najkasneje do 23.
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7. 1999. Vplačilo se izvede na način, kot
je bilo s posebnim dopisom naslovnikom
sporočeno.

Terme Kranjska Gora, d.d.,
uprava

Ob-6407
Na skupščini družbe LAMA, d.d., Deka-

ni, je bila pod sprejetim sklepom št. 2. in 3.,
ki se glasita kot sledi v nadaljevanju, s strani
delničarja Mirka Miklavčiča napovedana vlo-
žitev nične in izpodbojne tožbe.

2. Skupščina delniške družbe sprejme
letno poročilo o poslovanju družbe za leto
1998 z mnenjem nadzornega sveta in revi-
zorskim poročilom.

Zoper ta sklep je prisotni delničar Mirko
Miklavčič na skupščini najavil nično in iz-
podbojno tožbo.

3. Na predlog uprave in na podlagi mne-
nja nadzornega sveta skupščina razporedi
dobiček družbe iz leta 1998 v znesku
15,701.890 SIT v rezerve družbe.

Zoper ta sklep je prisotni delničar Mirko
Miklavčič na skupščini najavil nično in iz-
podbojno tožbo.

LAMA, d.d., Dekani
direktor Drago Jerman

Javne prodaje delnic

Št. 906/99 Ob-6234
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-

tutom objavlja naslednjo

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Hmezad, Kmetijska zadruga

Petrovče, z.o.o., Petrovče 1, 3301 Petrovče.
Predmet prodaje:
– 1.106 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime, po ceni 17.000 SIT za delnico,
– 53 prednostnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime, po ceni 17.000 SIT za delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z

določili statuta delničarji Banke Celje,
d.d., imetniki delnic na ime, ki s pisme-
nim sporočilom izjavijo, da sprejmejo po-
nudbo.

Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 28. 7. 1999. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Ce-
lje, Sektor zakladništva, Vodnikova 2,
3000 Celje.

Banka Celje, d.d.

Ob-6403
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 Gip
Beton Holding, d.o.o. – v stečaju.

Predmet prodaje je 16 navadnih delnic
Banke Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna sku-
pina Nove Ljubljanske banke po ceni
6.200 SIT za eno delnico. Rok plačila je
90 dni po objavi te ponudbe, na žiro račun
prodajalca.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta obstoječi delničarji Banke Za-
savje, d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, ki s pisnim sporočilom
izjavijo, da sprejmejo ponudbo. Ponudba za
prodajo velja do 29. 7. 1999, to je 30 dni
od predložitve ponudbe za prodajo banki.
Po tem roku bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Zasavje, d.d., Tr-
bovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Trg revolucije 25c, Trbovlje.

Banka Zasavje, d.d., Trbovlje

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-6312
Lesnina, trgovina s pohištvom, d.d., Par-

mova 53, Ljubljana, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
sprejet na 2. redni skupščini dne 15. 6.

1999:
osnovni kapital družbe, ki znaša

764,950.000 SIT, se zniža za
611,960.000 SIT, tako da znaša nova vred-
nost osnovnega kapitala 152,990.000 SIT.

Znižanje se izvede z znižanjem nominal-
ne vrednosti delnice z dosedanje vrednosti
10.000 SIT na 2.000 SIT.

Razlog zmanjšanja osnovnega kapitala
je prevelik obseg vseh oblik kapitala glede
na potrebe in obseg poslovanja družbe.

Upnikom bo zagotovljeno zavarovanje v
skladu z zakonom.

Na podlagi zmanjšanja osnovnega kapi-
tala se delničarjem, ki so vpisani v delniško
knjigo družbe na dan sprejetja tega sklepa,
izplača po delnici 8.000 SIT, v štirih letnih
obrokih. Dolg družbe do delničarjev se do
izpolnitve pogojev za plačilo (potek šestme-
sečnega roka od objave vpisa zmanjšanja v
sodni register in zagotovljeno poplačilo ali
zavarovanje upnikov) revalorizira, od tega
dne naprej pa se revalorizira in obrestuje do
višine neobdavčene obrestne mere (na dan
sprejema sklepa je to medbančna ponderi-
rana obrestna mera).

Prvi obrok se izplača v 30 dneh po izpol-
nitvi pogojev za plačilo, zadnji pa v letu
2002.

Upniki, ki to štejejo za potrebno, imajo
pravico v šestih mesecih po tej objavi prija-
viti svoje terjatve družbi zaradi zagotovitve
zavarovanja po 350. členu zakona o gospo-
darskih družbah.

Lesnina, d.d.,
uprava

Ob-6313
V skladu s 454. členom zakona o go-

spodarskih družbah objavlja družba Produk-
tivnost, Management consulting, d.o.o., Du-
najska 106, Ljubljana

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek

V sklicu 2. seje skupščine Postojnska
jama, turizem, d.d., Postojna, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 51-53 z dne 2. 7.
1999, Ob-6080, št. 74/99, se 3. in 4.
točka pravilno glasita:

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme letno poročilo družbe za leto
1998 v predlaganem besedilu.

4. Sprejem sklepa o delitvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme sklep o pokrivanju izgube ozi-
roma delitvi dobička v naslednjem besedilu:

Dobiček iz leta 1998 v višini
23,028.061,59 SIT ostane nerazporejen.
Iz nerazporejenega dobička iz leta 1994 se
v skladu s 6. sklepom 1. skupščine d.d. v
sklad lastnih delnic nameni 8,765.155,26
SIT. Ostali dobiček iz leta 1994, ki znaša
skupaj z revalorizacijo 31,953.665,37 SIT
se razporedi v proste rezerve.

Uredništvo

Popravek

Uprava delniške družbe Goriška, trgovi-
ne in storitve, d.d., Nova Gorica, Gregorči-
čeva 19, sklicuje

4. redno skupščino
delničarjev družbe Goriška, trgovina in

storitve, d.d., Nova Gorica,
ki bo dne 3. 8. 1999 ob 14. uri, na sede-

žu družbe v Novi Gorici, Gregorčičeva 19.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, imenovanje organov.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
Za predsednika skupščine se imenuje

Emila Pavšiča, za preštevalca glasov se ime-
nuje Prezelj Marijo in Ožbot Nadjo.

Notarka Eva Ločovnik bo nadzirala po-
tek skupščine in sestavila zapisnik o zase-
danju skupščine.

sklep
o zmanjšanju in povečanju kapitala

družbe,
sprejetega na skupščini dne 15. 9.

1998. Osnovni kapital družbe se zmanjša iz
57,810.000 SIT na 34,624.000 SIT in
hkrati poveča za 34,624.000 SIT, tako da
znaša vrednost osnovnega kapitala ob
zmanjšanju in hkratnem povečanju
57,810.000 SIT.

Uprava družbe poziva vse morebitne up-
nike družbe, katerih terjatve so nastale do
dneva sprejema sklepa o zmanjšanju kapi-
tala, da se v skladu s 454. členom ZGD,
zglasijo na sedežu družbe in podajo izjavo,
da soglašajo z zmanjšanjem kapitala.

Produktivnost, Management
consulting, d.o.o.,

Ljubljana
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2. Sprejem letnega poročila uprave o po-
slovanju družbe v letu 1998 z mnenjem nad-
zornega sveta in mnenjem revizijske hiše.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave o poslovanju družbe v letu 1998
z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem
revizijske hiše.

3. Sprejem predloga statuta delniške
družbe Mercator-Goriška, trgovina in stori-
tve, d.d.

Predlog sklepa: sprejme se statut del-
niške družbe Mercator-Goriška, trgovina in
storitve, d.d., v predlaganem besedilu.

4. Predlog delitve dobička iz razporedi-
tve nerazporejenega dobička.

Predlog sklepa: sprejme se predlog de-
litve dobička in razporeditve nerazporejene-
ga dobička v predlaganem besedilu:

1. nerazporejeni čisti dobiček iz pre-
teklih let v znesku 97,615.952,70 SIT
(82,598.993,30 SIT + 15,016.959,40 SIT)
ostane nerazporejen,

2. del čistega dobička, ustvarjenega
v letu 1998 v znesku 278,013.803,51 SIT
ostane nerazporejen,

3. del čistega dobička, ustvarjenega
v letu 1998 v znesku 1,818.450 SIT se
nameni za nagrade nadzornega sveta.

Del čistega dobička, ustvarjenega v
letu 1998 v znesku 2,515.000 SIT se na-
meni za nagrade upravi in delavcem družbe.

5. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: del čistega dobička v
znesku 1,818.450 SIT (bruto znesek z vse-
mi dajatvami) se nameni za nagrade članom
nadzornega sveta.

6. Določitev nagrade upravi in delavcem
družbe.

Predlog sklepa: del čistega dobička v
znesku 2,515.000 SIT (bruto znesek z vse-
mi dajatvami) se nameni za nagrade upravi
in delavcem družbe.

7. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

leto 1999 se imenuje Price Waterhouse
Coopers, d.d., Parmova 33, Ljubljana.

8. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev novih članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
a) razrešijo se člani nadzornega sveta

Edvard Abram, Dušan Jereb, Tomažič Franc
in Pavšič Emil,

b) izvolijo se člani nadzornega sveta Mar-
jan Sedej in Jelka Žekar.

9. Določitev višine sejnine članom nad-
zornega sveta za udeležbo na sejah nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: sejnina za predsednika
nadzornega sveta je 60.000 SIT (neto zne-
sek), za člana nadzornega sveta pa 40.000
SIT (neto znesek).

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog sklepa pod 1. je pripravila upra-

va.
Predloge sklepov pod 6., 7. in 8. je

pripravil nadzorni svet.
Predloge sklepov pod 2., 3., 4., 5. in 9.

sta pripravila skupaj uprava in nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

imetniki navadnih delnic sami ali njihovi
pooblaščenci, ki so na dan skupščine vpi-
sani v delniško knjigo pri KDD.

Glasovanje bo o vsaki točki dnevnega
reda javno z glasovnicami.

Delničarji morajo svojo udeležbo pisno
sporočiti na naslov družbe vsaj tri dni pred
sejo, to je najkasneje do 31. 7. 1999. Pi-
sna pooblastila pooblaščencev morajo biti
na sedežu družbe vsaj tri dni pred sejo, to je
31. 7. 1999. Če ob prvem sklicu ne bo
dosežena potrebna sklepčnost, bo ponovni
sklic skupščine 3. 8. 1999 ob 16. uri, v
istem prostoru, z enakim dnevnim redom.

Sejna soba, v kateri bo zasedanje, bo
odprta od 13. ure naprej. V tem času delni-
čarji lahko prevzamejo glasovnice.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda je na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu, vsak delovni dan od 12. do
14. ure.

Goriška, d.d., Nova Gorica
uprava družbe

Ob-6314
Na podlagi 7. poglavja statuta družbe

Hypos – Muta, podjetje za hidravliko, d.d.,
Koroška c. 57, Muta, uprava in nadzorni
svet sklicujeta

4. skupščino
delniške družbe Hypos – Muta, podjetje

za hidravliko in pnevmatiko, d.d.,
Koroška c. 57, 2366 Muta,

dne 27. 8. 1999, s pričetkom ob 11.
uri, v prostorih družbe Hypos – Muta, d.d.,
Koroška c. 57, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev zasedanja skupščine, ugo-
tovitev navzočnosti ter sklepčnosti in izvoli-
tev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina potrdi delovna
telesa v predlaganem sestavu, ugotovi
sklepčnost in sprejme predlagani dnevni red.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje
notarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za poslovno leto 1998 z revizijskim poro-
čilom in mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in z
mnenjem nadzornega sveta se sprejme let-
no poročilo družbe za leto 1998.

3. Razdelitev čistega dobička za leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in z
mnenjem nadzornega sveta ostane čisti do-
biček leta 1998 nerazporejen.

4. Imenovanje revizijske hiše za revidira-
nje poslovnih rezultatov za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za izvedbo revizije za leto 1999
imenuje revizijska hiša Loris, d.o.o., iz Dra-
vograda.

5. Informacija in obravnava poslovanja v
letu 1999.

Predlog sklepa: sprejme se informacija
o poslovanju družbe v letu 1999.

6. Vprašanja in pobude.
Udeležba na skupščini
Vsi delničarji, ki se nameravajo udeležiti

zasedanja skupščine, so dolžni svojo ude-
ležbo na skupščini sporočiti družbi tako, da
najkasneje deset dni pred sejo skupščine
shranijo delnice ali ustrezna potrdila o last-
ništvu delnic na sedežu družbe, oziroma naj-
kasneje tri delovne dni pred zasedanjem
skupščine v pisni obliki potrdijo svojo ude-
ležbo.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno
družbi 3 dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj 30 minut pred začetkom nje-
nega zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z
osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim
dokumentom ter prevzamejo glasovnice in
gradivo.

Gradivo za skupščino bo delničarjem na
vpogled 20 dni pred zasedanjem skupšči-
ne, vsak delovni dan od 9. do 14. ure, v
tajništvu na sedežu družbe, Koroška c. 57.

Delničarje pozivamo, da svoje morebitne
predloge pisno posredujejo upravi družbe v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi 30 minutni odmor, po ka-
terem se prične ponovno zasedanje skupš-
čine, v istih prostorih. Skupščina bo v tem
primeru veljavno odločala, ne glede na šte-
vilo zastopanega kapitala.

Hypos – Muta d.d.
uprava in nadzorni svet

Št. 5029 Ob-6315
Uprava družbe na podlagi 19. člena statu-

ta delniške družbe Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova ulica 30, Maribor, sklicuje

2. redno sejo skupščine
Cestnega podjetja Maribor, družbe za

gradnjo in vzdrževanje cest, d.d.,
Iztokova ulica 30, Maribor,

ki bo dne 10. 8. 1999 ob 10. uri, na
sedežu družbe, Iztokova ulica 30, Maribor
in skupaj z nadzornim svetom predlaga na-
slednji dnevni red in sklepe skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine v naslednji sestavi: za prešte-
valca glasov se imenujeta Olga Muhič in
Nada Bedrač iz Cestnega podjetja Maribor,
d.d. Za sestavo notarskega zapisa se potrdi
Breda Horvat iz Maribora, Vetrinjska 11.

2. Obravnava in odločanje o revidiranem
letnem poročilu za leto 1998 z načrtom po-
slovanja družbe za leto 1999 v predlože-
nem besedilu.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta predlog sklepa uprave: sprejme se revidi-
rano letno poročilo za leto 1998 z načrtom
poslovanja za leto 1999 v predloženem be-
sedilu.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
čistega dobička za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave in nadzornega sveta o delitvi čistega
dobička, ustvarjenega v letu 1998 v predlo-
ženem besedilu.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizorja Au-

ditor, revizijska družba, d.o.o., iz Ptuja, Ro-
gozniška c. 4, za revizijo računovodskih iz-
kazov družbe za leto 1999.

5. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Skupščine se seznani z odstopno izjavo Ja-
sne Šegan, članice nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina izvoli Jureta Ko-
sa za člana nadzornega sveta kot predstavni-
ka delničarjev do poteka mandata članom nad-
zornega sveta predstavnikov delničarjev.
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Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi

sklepov je delničarjem na vpogled na sede-
žu družbe Cestnega podjetja Maribor, d.d.,
Maribor, Iztokova ulica 30 – v sektorju za
ekonomiko in finance pri mag. Lidiji Robnik,
univ. dipl. ekon., vsak delovni dan od 12.
do 14. ure, od dneva objave do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi na dan 31. 7. 1999 oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasu-
je se osebno ali po pooblaščencu oziroma
zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki
jih prejmejo delničarji ob vstopu v dvorano.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mo-
ra biti pisno in deponirano na sedežu druž-
be najkasneje do 3. 8. 1999 zaradi tehnič-
nih priprav in obdelav podatkov.

Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in za-

stopnike, da udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice prijavijo upravi
najkasneje tri dni pred pričetkom zasedanja
skupščine, to je do 7. 8. 1999 do 13. ure.

Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu

prisotnih vsaj 50% vseh glasov. Če skupšči-
na ob času sklica ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje skupščine z istim dnevnim
redom istega dne ob 12. uri, na mestu pr-
vega sklica. Ob ponovljenem sklicu bo
skupščina veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja
skupščine eno uro pred začetkom skupščine.

Cestno podjetje Maribor, d.d.
uprava

Št. 65 Ob-6316
Na podlagi 19. člena statuta Korotan,

Trgovska družba, d.d., Ravne na Koroškem
in skladno z določbami zakona o gospodar-
skih družbah sklicujem

2. skupščino delničarjev
Korotan, Trgovska družba, d.d., Ravne

na Koroškem,
ki bo dne 9. 8. 1999 ob 12. uri, v sejni

sobi družbe Čečovje 6, Ravne na Koroš-
kem, s predlaganim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupš-
čine in imenovanje notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsednika skupšči-
ne, dva preštevalca glasov, ter potrdi notar-
ja za sestavo notarskega zapisnika po pred-
logu uprave.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila o poslovanju za leto 1998 s finanč-
nim rezultatom in poročilo o reviziji računo-
vodskih izkazov za poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo o poslovanju za leto 1998 s finanč-
nim rezultatom in poročilo o reviziji računo-
vodskih izkazov za poslovno leto 1998.

3. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta se izguba iz leta 1998 pokriva:

– delno z nerazporejenim dobičkom iz
leta 1998 s pripadajočo revalorizacijo v zne-
sku 852.583,31 SIT,

– delno pa se pokrije na podlagi 8.6.
točke SRS v breme rezerv 11,674.752,07
SIT.

4. Menjava članstva v nadzornem svetu.
Predlog sklepa: razrešita se dva dose-

danja člana nadzornega sveta in imenujeta
dva nova člana.

5. Imenovanje revizorske družbe za revi-
diranje računovodskih izkazov za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta imenuje skupščina revi-
zijsko družbo Abeceda Ptuj, d.o.o., Osojni-
kova 3, Ptuj, za revidiranje računovodskih
izkazov za leto 1999.

6. Obravnava poslovne politike družbe
za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila s poslovno politiko družbe za poslovno
leto 1999.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki in pooblaščenci, če svojo
udeležbo na skupščini prijavijo tri dni pred
zasedanjem skupščine na sedežu družbe
Čečovje 6, Ravne na Koroškem.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Navodilo za glasovanje
Po vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno. Sklepi se sprejmejo z navadno
večino glasov.

Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu

na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar
ob vstopu na skupščino. Pooblastilo mora
biti pisno in bo ves čas pooblastilnega raz-
merja shranjeno na sedežu družbe. Za fizič-
ne osebe mora vsebovati priimek in ime ter
naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, katerih želijo, da so o njih
pravočasno obveščeni vsi delničarji, pisno
sporočijo začasni upravi v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine. Predloženi nas-
protni predlogi morajo biti pisno obrazlo-
ženi.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
družbe, Čečovje 6, Ravne na Koroškem, in
sicer vse delovne dni od 9. do 12. ure, od
dneva objave.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje pol ure za
prvim sklicem, z istim dnevnim redom. V
tem primeru bo skupščina veljavno odloča-
la, ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Prostor, v katerem bo potekala skupšči-
na, bo odprt pol ure pred uradnim začet-
kom. V tem času se bodo delile glasovnice.

Korotan TD, d.d., Ravne
uprava – direktor

Št. 3397 Ob-6317
Na podlagi 7. člena statuta delniške

družbe Ljubečna Celje, d.d., Ljubečna,
Kocbekova cesta 30, Škofja vas, uprava
sklicuje

skupščino,

ki bo v torek, 31. 8. 1999 ob 11. uri, v
dvorani Krajevne skupnosti Ljubečna, Koc-
bekova 43, Ljubečna, Škofja vas, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: izvoli se pred-
sednik skupščine, dva preštevalca glasov in
ugotovitev sklepčnosti skupščine. Seji bo
prisostvoval vabljeni notar.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998 z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa uprave: sprejme se letno
poročilo družbe za leto 1998 po predlogu
uprave in pozitivnem mnenju nadzornega
sveta ter mnenjem revizijske družbe za leto
1998.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka iz poslovanja za leto 1998.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: dobiček iz leta
1998 v višini 3,805.506,83 SIT ostane ne-
razporejen.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizijo poslovnega leta 1999 se imenuje revi-
zijsko hišo Pricewaterhousecoopers iz Ljub-
ljane.

Gradivo, o katerem odloča skupščina, je
na vpogled na sedežu družbe vsak delovnik
od 9. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v 7 dneh
po objavi tega sklica na sedežu družbe.
Uprava in nadzorni svet bosta o predlogih
sprejela svoja stališča najkasneje 12 dni po
sklicu skupščine in obvestila delničarje z
objavo v Uradnem listu RS.

Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi na
dan 31. 7. 1999.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
navadnih delnic oznake A, B, C, D in G,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo
na skupščini.

Člani uprave in nadzornega sveta se
lahko udeležijo skupščine tudi, če niso
delničarji in ne glede na predhodno pisno
prijavo.

Glasuje se osebno oziroma po poob-
laščencu ali zastopniku na podlagi gla-
sovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
na skupščino.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 12. uri, v
istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo
skupščina veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Ljubečna Celje, d.d.
uprava



Stran 3718 / Št. 54-55 / 9. 7. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Ob-6318
Na podlagi določil statuta IMP TEN, d.d.,

Ljubljana in določil zakona o gospodarskih
družbah sklicuje začasni direktor

1. redno letno skupščino
družbe IMP TEN, d.d., Ljubljana,

ki bo v torek, 10. 8. 1999 ob 14. uri, v
prostorih jedilnice podjetja Prelest, d.o.o.,
na Vojkovi 58 v Ljubljani, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednika skupščine
in verifikacijsko komisijo po predlogu zača-
sne uprave. Seji bo prisostvovala vabljena
notarka.

2. Obravnava in sprejem poslovnika
skupščine.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave skupščina sprejme poslovnik o delu
skupščine v predlaganem besedilu.

3. Obravnava poročila o lastninskem
preoblikovanju.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom začasne uprave o lastninskem
preoblikovanju podjetja.

4. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave se sprejme letno poročilo za po-
slovno leto 1998 v predloženem besedi-
lu skupaj z mnenjem pooblaščenega re-
vizorja in mnenjem začasnega nadzorne-
ga sveta.

5. Razporeditev izgube iz prejšnjih let in
iz poslovnega leta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave se sprejme sklep o pokrivanju izgu-
be za obdobje 1993–1998 v predloženem
besedilu skupaj z mnenjem začasnega nad-
zornega sveta.

6. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta IMP TEN, d.d., v
predloženem besedilu.

7. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa: razrešijo se člani zača-
snega nadzornega sveta. Na predlog zača-
snega nadzornega sveta se izvolita člana
nadzornega sveta predstavnika delničarjev.
Skupščina se seznani s članom nadzornega
sveta predstavnikom delavcev.

8. Sprejem sklepa o določitvi sejnine za
udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave se sprejme sklep o višini sejnine za
udeležbo na sejah nadzornega sveta.

9. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: imenuje se pooblašče-
no revizijsko družbo za poslovno leto 1999
v skladu s predlogom začasnega nadzorne-
ga sveta.

10. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniški knjigi,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo

udeležbo pisno prijavijo tako, da njihova pri-
java prispe na sedež družbe do vključno
6. 8. 1999. Delničarji se izkažejo z oseb-
nim dokumentom, pooblaščenci s pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Prevzem glasovnic bo pol ure pred za-
četkom skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki z obrazložitvijo vloženi v 7 dneh
po objavi tega sklica v tajništvu družbe v
Ljubljani, Vojkova ulica 58.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe, vsak delovnik od 9. do 12. ure, v
času od dneva objave tega sklica do 9. 8.
1999.

Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% vseh glasov. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepč-
na, bo skupščina ponovno zasedala istega
dne ob 15. uri, v istih prostorih, z istim
dnevnim redom. Na ponovnem zasedanju
se veljavno odloča, ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

IMP TEN, d.d.
začasna uprava

Št. 53 Ob-6344
Napredek Trgovina d.d. Domžale, up-

rava družbe na podlagi 283. člena ZGD
sklicuje

6. skupščino družbe
v sredo dne 11. 8. 1999 ob 16. uri na

sedežu družbe v Domžalah, Ljubljanska 64.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine in imenovanje de-

lovnih teles.
Uprava družbe predlaga sprejem nasled-

njega sklepa: za predsednika skupščine se
izvoli Dušana Kecmana, odvetnika iz Ljub-
ljane, za sestavo notarskega zapisa se poob-
lasti Majdo Lokošek, notarko v Domžalah.
Za preštevalki glasov se določi Emo Kokalj
Prelc in Vilmo Žirovnik.

2. Sprejem poslovnega poročila za leto
1998.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa: sprejme se poslov-
no poročilo za leto 1998.

3. Sklepanje o uporabi dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata spre-

jem sklepa: sprejme se sklep o uporabi do-
bička po predlogu uprave.

4. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:

za revizorja se imenuje Jakob Mavsar, v
okviru revizijske hiše Texima Konta.

5. Sprejem gospodarskega načrta za le-
to 1999

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem sklepa: sprejme se gospodarski načrt
za leto 1999.

6. Sklepanje o pogojnem povečanju ka-
pitala (za združitev z družbo Kočna, d.d.).

Uprava družbe predlaga sprejem skle-
pa: sprejme se sklep o pogojnem poveča-
nju kapitala za izvedbo združitve z družbo
Kočna d.d. v predlaganem besedilu.

7. Sklepanje o združitvi z družbo Kočna
d.d. Kamnik.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa: potrdi se pogodba

o združitvi družbe Napredek Trgovina d.d.
Domžale z družbo Kočna d.d Kamnik v pred-
laganem besedilu.

8. Sklepanje o pogojnem povečanju ka-
pitala (za združitev z družbo ABC Tabor d.d.).

Uprava predlaga sprejem sklepa: sprej-
me se sklep o pogojnem povečanju kapitala
za izvedbo združitve z družbo ABC Tabor
d.d. v predlaganem besedilu.

9. Sklepanje o združitvi z družbo ABC
Tabor d.d.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa: potrdi se pogodba
o združitvi družbe Napredek Trgovina d.d.
Domžale z družbo ABC Tabor d.d. v predla-
ganem besedilu.

10. Sklepanja o spremembi firme, spre-
membi dejavnosti in spremembi statuta.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem sklepa: sprejme se sklep o spremembi
firme družbe, spremembi dejavnosti in spre-
membi statuta, kot je navedeno v predlogu
uprave.

11. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:

razrešijo se člani sedanjega nadzornega
sveta.

12. Izvolitev članov nadzornega sveta.
V nadzorni svet se izvolijo naslednji trije

člani: Ivanka Zajc Černe, Ivica Gognjavec,
Maja Legat.

Gradivo za skupščino, ki vsebuje tudi pred-
log za spremembo firme, predlog za spre-
membo dejavnosti, predlog za spremembo
statuta, pogodbi o združitvi, letne obračune in
poročila o stanju družb, ki se združujejo, za
zadnja tri poslovna leta, poročila uprav družb,
ki se združujejo, in revizijska poročila, je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v Dom-
žalah, Ljubljanska 64, in sicer vse delavnike,
razen sobot, od 9. do 12. ure.

Udeležba na skupščini in glasovalna pra-
vica

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
delnic Napredka d.d. (in njihovi pooblaščen-
ci in zastopniki), ki so vpisani v centralni
register pri KDD. Glasovalno pravico na
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
centralni register, in ki najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo
upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Člani uprave in člani nadzornega sveta

se lahko udeležijo skupščine tudi če niso
delničarji.

Prostor v katerem bo skupščina bo od-
prt 30 minut pred pričetkom zasedanja. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje čez eno uro v istem
prostoru. Ob ponovnem sklicu bo skupšči-
na sklepala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Navodila za glasovanje
O vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno.
Predlagane sklepe od točke 1. do 5. ter

pri 12. točki sprejemajo delničarji z navad-
no večino oddanih glasov, predlagane skle-
pe od točke 6. do 10. sprejemajo delničarji
s tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopa-
nega osnovnega kapitala. Predlagani sklep
pri 11. točki sprejemajo delničarji s tričetr-
tinsko večino oddanih glasov.

Napredek Trgovina, d.d., Domžale
uprava družbe
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Št. 528 Ob-6354
Na podlagi določbe 20. člena statuta

družbe Gramiz, d.d., Kočevje sklicujem

4. zasedanje skupščine
družbe Gramiz, d.d., Kočevje

ki bo v petek, dne 27. 8. 1999, s pričet-
kom ob 14. uri na sedežu družbe, Ob Ma-
hovniški c. 11, Kočevje, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-
ni skupščine - predsednik, verifikacijska ko-
misija, komisija za izvedbo glasovanja. Seji
prisostvuje izbrani notar.

2. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
3. Letno poročilo za l. 1998 z razpore-

ditvijo dobička in načrtom delovanja druž-
be za l. 1999.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo za l. 1998, predlagana razporeditev
dobička za l. 1998 in načrt delovanja druž-
be v l. 1999.

4. Obravnava poročila revizorja za po-
slovno l. 1998.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo re-
vizorja za poslovno l. 1998.

5. Imenovanje revizorja za poslovno l.
1999.

Predlog sklepa: za revizorja družbe se
imenuje predlagana revizijska hiša.

6. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

sprememba statuta družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled v splošni službi druž-
be vsak delavnik v času od 13. do 14. ure.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki 3 dni
pred skupščino pisno prijavijo svojo udelež-
bo. Udeležba se prijavi v splošni službi druž-
be v Kočevju, Ob Mahovniški c. 11.

O vseh točkah dnevnega reda se glasu-
je javno z dvigom rok.

Pozivamo udeležence, naj se javijo na
sedežu družbe najmanj pol ure pred pričet-
kom skupščine. Udeležence skupščine se
vpiše v seznam udeležencev.

Vabljene prosimo, da svoje pripombe in
spreminjevalne predloge pisno in s priporo-
čeno pošiljko pošljejo v 7 dneh od dne objave
sklica ter s tem omogočijo upravi in nadzorne-
mu svetu pravočasno pripravo njunih stališč.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina zopet sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Gramiz, d.d., Kočevje
upravo družbe: Branko Oberč

Ob-6373
Na podlagi 35. člena statuta Alprem, in-

dustrijsko podjetje, d.d., Kamnik, Usnjar-
ska c. 9, sklicujem

2. sejo skupščine
Alprem, industrijsko podjetje, d.d.,

Kamnik,
ki bo 15. septembra 1999 ob 17. uri v

poslovnih prostorih v Kamniku, Ljubljanska
c. 15, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa direktorja: ugotovi se
sklepčnost skupščine.

Za predsedujočo skupščini se izvoli
Branko Neffat.

Izvoli se dva preštevalca glasov v sesta-
vi: Loboda Matjaž in Kranjec Drago.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.

2. Obravnava in sprejem zaključnega ra-
čuna za leto 1998.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta sprejme skupšči-
na zaključni račun za leto 1998.

3. Sprejem predloga ukrepov za zaščito
interesov upnikov.

Predlog sklepa: po mnenju uprave in
nadzornega sveta družbe se sprejmejo
predlagani ukrepi.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem so na voljo na sedežu uprave,
Ljubljanska 15, Kamnik, vsak delovnik od
9. do 12. ure, od 15. 8. 1999 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 gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci,
ki tri dni pred zasedanjem skupščine v
upravi 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
izpitom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Alprem, d.d., Kamnik
direktor

Št. 93/99 Ob-6374
Na podlagi 49. člena statuta delniške

družbe LIKO, d.d., Liboje, uprava sklicuje

5. skupščino
delniške družbe LIKO, d.d., Liboje,
v sredo, 11. avgusta 1999 ob 17. uri,

na sedežu družbe v Libojah 26a, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, predhodna ugo-
tovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih
teles skupščine.

Predlog sklepa sklicatelja: izvoli se pred-
sednika skupščine, preštevalca glasov in ugo-
tovi prisotnost notarja po predlogu sklicatelja.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: na podlagi poročila o

prisotnosti se ugotovi sklepčnost skupš-
čine.

3. Sprejem poslovnega poročila za leto
1998 in revidiranega zaključnega računa za
leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo in revidiran zaključni račun za leto
1998 po predlogu uprave in soglasjem nad-
zornega sveta.

4. Informacija o planu za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se informacija

o planu družbe za leto 1999 po predlogu
uprave in soglasjem nadzornega sveta.

5. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme deli-

tev dobička za leto 1998 v višini
139,881.927,58 SIT po predlogu uprave
in soglasjem nadzornega sveta na:

– oblikovanje sklada lastnih delnic –
30,000.000 SIT,

– nerazporejen dobiček –
109,881.927,58 SIT.

Za dividende se razporedi nerazporejeni
dobiček iz prejšnjih let v višini 48,205.000
SIT, in sicer:

– iz leta 1996 = 14,942.160,20 SIT,
– iz leta 1997 = 33,262.839,80 SIT.
Vrednost bruto dividende: 500 SIT.
Vrednost neto dividende: 375 SIT.
Do izplačila dividende so upravičeni del-

ničarji, ki so na dan zasedanja skupščine
vpisani v delniško knjigo.

Dividende se izplačajo v roku 60 dni od
dneva zasedanja skupščine.

6. Odkup lastnih delnic zaradi umika last-
nih delnic po določbah o zmanjšanju osnov-
nega kapitala in zmanjšanje osnovnega ka-
pitala.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

a) Na podlagi sedme alinee 1. točke
240. člena zakona o gospodarskih družbah
družba LIKO, d.d., Liboje, odkupi lastne del-
nice zaradi umika lastnih delnic po določ-
bah o zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi
prevelikega obsega osnovnega kapitala gle-
de na dejavnost družbe, in sicer:

– 9.687 delnic od Slovenskega odškod-
ninskega sklada po ceni 7.250 SIT,

– 9.687 delnic od Kapitalskega sklada
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
po ceni 7.250 SIT,

– 21.724 delnic od Arkada Ena, d.d.,
po ceni 7.250 SIT.

b) Po pridobitvi lastnih delnic iz točke
6.a se na podlagi 356. člena zakona o gos-
podarskih družbah osnovni kapital družbe
LIKO, d.d., Liboje, zmanjša iz 96,871.000
SIT na 55,773.000 SIT, to je za 41.098
delnic.

7. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

a) Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: dopolni se 13. člen statuta – doda se
šest alinej:

– G/51.54 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje,

– G/54.70 Druga trgovina na debelo,
– G/52.461 Trgovina na drobno s ko-

vinskimi izdelki,
– G/52.462 Trgovina na drobno z bar-

vami in laki,
– G/52.463 Trgovina na drobno z grad-

benim materialom,
– G/52.63 Druga trgovina na drobno zu-

naj prodajaln.
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b) Po pridobitvi lastnih delnic iz točke
6.a se osnovni kapital družbe LIKO, d.d.,
Liboje, zmanjša.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: spremeni se prvi odstavek 14. člena
statuta in glasi:

Osnovni kapital družbe znaša
55,773.000 SIT in je razdeljen na 55.773
navadnih prosto prenosljivih imenskih del-
nic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga

v potrditev skupščini za naslednja štiri leta
Revizijsko hišo RFR – Ernst & Young, ki je
že do sedaj opravljala revizijo poslovanja v
družbi.

9. Imenovanje dveh članov nadzornega
sveta in seznanitev skupščine o članu nad-
zornega sveta, predstavnika zaposlenih.

Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se zaradi izteka mandata dosedanja
člana, mag. Milan Škof in Mateja Lovšin-He-
rič, razrešita funkcije člana nadzornega sve-
ta. Za novo štiriletno mandatno obdobje se
izvolita Roman Jordan in mag. Milan Škof.

10. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad za last-

ne delnice za naslednje namene:
– če je pridobitev nujna, da bi družba

preprečila hudo, neposredno škodo,
– če naj se delnice ponudijo v odkup

delavcem družbe ali z njo povezane družbe,
– če delnice pridobi zato, da bi delničar-

jem zagotovila odpravnino po določbah za-
kona o gospodarskih družbah,

do zneska 40,000.000 SIT.
Pooblasti se upravo, da kot dober gos-

podar lahko pridobi največ 10% delnic os-
novnega kapitala v okviru oblikovanega skla-
da.

Za oblikovanje sklada lastnih delnic se
najprej uporabi proste rezerve, oblikovane
nad zakonskimi in revalorizacijski popravek
rezerv v višini 10,000.000 SIT ter del čiste-
ga dobička leta 1998 v višini 30,000.000
SIT.

Gradivo za odločanje na skupščini je del-
ničarjem na vpogled na sedežu družbe, v
času od sklica do 3 dni pred skupščino,
med 12. in 14. uro, pri Magdi Mesec.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, utemeljeno obrazložen in vlo-
žen v roku 7 dni po objavi tega sklica.

Pravico sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo delničarji sami ali po svojih
pooblaščenih in zakonitih zastopnikih, ki
morajo k prijavi priložiti pisno pooblastilo.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, če najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine udeležbo
pisno prijavijo upravi družbe.

Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti oddana v hrambo na sedežu
družbe vsaj tri dni pred zasedanjem skupš-
čine.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

O 1. točki se glasuje javno, o ostalih
točkah pa z glasovnicami, ki jih delničarji ali
njihovi zastopniki prejmejo ob vstopu v pro-
stor, kjer bo skupščina.

V skladu z dogovorom na skupščini pa
se lahko o vseh točkah dnevnega reda gla-
suje javno z dvigom rok.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, tj. 11. 8. 1999
ob 18. uri, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega kapitala.

LIKO, d.d., Liboje
direktorica

Ob-6375
Uprava ABC Tabor, d.d., iz Grosuplja,

sklicuje na podlagi 283. člena ZGD in v
smislu 14. in 17. člena statuta družbe

3. redno skupščino delničarjev,
ki bo v sredo, 11. 8. 1999 ob 12. uri, v

poslovni sobi gostilne Krpan, Cesta na Krko
30 v Grosuplju.

Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Imenovanje organov skupščine.
Uprava družbe predlaga sprejem nasled-

njega sklepa: za predsednika skupščine se
izvoli Dušana Kecmana, odvetnika iz Ljub-
ljane, za sestavo notarskega zapisa se poob-
lasti Majdo Lokošek, notarko v Domžalah,
za preštevalki glasov se določi Mileno Zu-
pančič in Anito Zavodnik.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila uprave skupaj z mnenjem pooblašče-
nega revizorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme poslovno poročilo za leto 1998.

3. Sklepanje o uporabi dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata sk-

lep: sprejme se sklep o uporabi dobička po
predlogu uprave.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja imenuje Start, revizij-
ska hiša, d.o.o., Ljubljana.

5. Razrešitev in imenovanje člana nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se iz statutarnih razlogov razreši člani-
co nadzornega sveta Matejo Ceglar in se za
članico nadzornega sveta imenuje Majdo
Grm, z mandatom do izteka mandata osta-
lim članom nadzornega sveta.

6. Sklepanje o združitvi z družbo Napre-
dek Trgovina, d.d., Domžale.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa: potrdi se pogodba
o združitvi družbe ABC Tabor, d.d., Gro-
suplje, z družbo Napredek Trgovina, d.d.,
Domžale, v predlaganem besedilu.

Gradivo za skupščino in predlogi skle-
pov za vse točke dnevnega reda so delni-
čarjem na vpogled v Grosuplju, Adamičeva
14, v splošno kadrovskem oddelku, vsak
delovni dan od 12. do 14. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci in zastopniki navad-
nih delnic, ki so vpisani v centralnem regi-
stru pri KDD, po stanju 7 dni pred zaseda-
njem skupščine.

Glasovalno pravico imajo na skupščini
delničarji, ki najkasneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine pisno prijavijo svojo udelež-
bo in so vpisani v centralnem registru. O
vseh točkah dnevnega reda je glasovanje
javno.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Člani uprave in člani nadzornega sveta

se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso
delničarji.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje uro kasneje. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

ABC Tabor, d.d., Grosuplje
uprava družbe

Št. 009/99 Ob-6376
Uprava RD, d.d., Ljubljana, Tomšičeva

3, v skladu z 31. členom statuta družbe
sklicuje

redno skupščino
RD, d.d.,

ki bo v sredo, 30. 8. 1999 ob 13. uri, na
sedežu družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, 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. Imenovanje predsedstva skupščine in
predstavitev notarja.

Predlog sklepa: v skladu z 38. členom
statuta predsedujočega skupščine določi
nadzorni svet. Sprejme se predlog nadzor-
nega sveta o imenovanju dveh preštevalcev
glasov.

3. Letno poročilo o poslovanju družbe v
letu 1998.

Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave sprejme poročilo o poslovanju druž-
be v letu 1998 z mnenjem nadzornega sve-
ta in mnenjem revizorja.

4. Poročilo nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

ročilo o delu nadzornega sveta.
5. Delitev dobička.
Predlog sklepa: ustvarjeni dobiček v letu

1998 ostane v celoti nerazporejen.
6. Imenovanje revizorja družbe za po-

slovno leto 1999.
Predlog sklepa: za revidiranje računo-

vodskih izkazov družbe za leto 1999 na
predlog nadzornega sveta skupščina ime-
nuje revizijsko družbo Constantia MT & D,
d.o.o.

7. Spremembe sestave nadzornega sve-
ta družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme na
znanje razrešitev Ksenije Gašperšič in ime-
novanje Marjana Ravnika za člana nadzor-
nega sveta s strani zaposlenih družbe.

8. Določitev višine sredstev za delo nad-
zornega sveta družbe v letu 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave
skupščina določi sejnino za seje nadzorne-
ga sveta v letu 1999 na ravni (neto) 45.000
SIT in 62.000 SIT za predsednika.

V skladu z določili 68. člena ZNVP in 36.
člena statuta družbe se skupščine lahko
udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenci,
ki bodo svojo udeležbo pisno najavili (s pri-
poročeno pošto) tako, da bo na naslov RD,
d.d., prispela najpozneje do 27. 8. 1999.

Prijavi je potrebno priložiti:
– potrdilo KDD o vknjižbi delnic po sta-

nju na dan 20. 8. 1999;
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– v primeru, da so delnice na depoju
borznoposredniške družbe pri KDD, potrdi-
lo KDD o številu delnic RD, d.d., na depoju
borznoposredniške hiše po stanju na dan
20. 8. 1999 in potrdilo oziroma izjavo borz-
noposredniške družbe, da je določena ose-
ba lastnik določenega števila delnic RD,
d.d., ki so sicer na njenem depoju pri KDD.

Ob priglasitvi na skupščino se delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki so najavili svojo
udeležbo, izkažejo z osebnim identifikacij-
skim dokumentom. Kolikor gre za zastopa-
nje drugih delničarjev ali pravnih oseb, s
pooblastilom za zastopanje.

Gradivo za zasedanje skupščine bo na
sedežu družbe na vpogled delničarjem ali
njihovim pooblaščencem, ki se izkažejo s
potrdilom KDD in z osebnim dokumentom,
vsak delovnik od 13. 8. 1999 dalje, med
12. in 14. uro.

Zaradi nemotenega registriranja udele-
žencev skupščine bo zagotovljena možnost
priglasitve na skupščino eno uro pred za-
četkom njenega dela.

Kolikor bi se izkazalo, da skupščina ne
bi bila sklepčna, bo zasedanje ponovljeno
v skladu z določili 42. člena statuta RD,
d.d., in sicer 2. 9. 1999 ob 13. uri, na isti
lokaciji.

Razvojna družba, d.d., Ljubljana
direktor mag. Mitre Koliševski

Ob-6404
Na osnovi točke B. - sedmega poglavja

Statuta delniške družbe Koroške pekarne,
d.d., in v skladu z določbami zakona o gos-
podarskih družbah sklicujem

IV. skupščino
delniške družbe Koroške pekarne, d.d.,

ki bo v četrtek, dne 12. avgusta 1999
ob 12. uri na sedežu družbe, Koroška ce-
sta 2, Dravograd.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine. Skupščino bo vodil izvoljeni
predsednik Avgust Črešnik iz Dravograda.
Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi
notarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca. Za
preštevalca glasov se imenujeta Tone Lev-
stek iz Ljubljane in Bojana Lužnic iz Dravo-
grada.

2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem
dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina ugotovi
sklepčnost ter sprejme predlagani dnevni
red.

3. Obravnava poročila o poslovanju druž-
be za leto 1998 z mnenjem nadzornega
Sveta ter pooblaščenega revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o poslovanju družbe Koroške pekar-
ne, d.d., v letu 1998 z mnenjem nadzorne-
ga sveta in revizijskim poročilom revizijske
hiše Abeceda, d.o.o.

4. Obravnava in sklepanje o uporabi či-
stega dobička za leto 1998.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta ostane čisti dobiček za
leto 1998 v višini 23,742.340,79 SIT ne-
razporejen.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za izvedbo revizije računovodskih
izkazov družbe za poslovno leto 1999 ime-
nuje revizijska družba Abeceda, d.o.o., Ptuj,
Mlinska 6/a.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastil-
nega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščino in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki
so vpisani v delniški knjigi pri KD. Delničarji,
pooblaščenci in zastopniki delničarjev mora-
jo pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko dostaviti družbi tako, da jo ta prejme
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 1 uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli ustrezno
gradivo.

Gradivo
Gradivo za skupščino z vsemi predlogi

sklepov bo na vpogled vsak delovni dan v
upravi družbe od 10. do 12. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi druž-
be v sedmih dneh od objave sklica.

Ponovno zasedanje skupščine: če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepč-
na, nastopi polurni odmor, po katerem se
skupščina zopet sestane. V tem primeru je
skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Koroške pekarne, d.d., Dravograd
uprava družbe

Ob-6406
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in sklepa uprave družbe
sklicujem

zasedanje skupščine

delniške družbe Smelt International,
d.d., Ljubljana,

ki bo dne 23. avgusta 1999 ob 12.30 v
sejni sobi št. 1 v XV. nadstropju poslovne
stavbe WTC Ljubljana, v Ljubljani, Dunajska
156.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov ter imenovanje notarja.
Predlog sklepa: po predlogu uprave se

izvoli predsednik skupščine, imenujeta se
preštevalca glasov ter notar.

2. Sklepanje o letnem poročilu družbe
Smelt International, d.d., Ljubljana za leto
1998.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
na podlagi mnenja nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo delniške družbe
Smelt International, d.d., Ljubljana za leto
1998 ter revizorjevo poročilo o revidiranju
računovodskih izkazov za leto 1998.

3. Obravnava in sprejem plana pokriva-
nja izgube, ugotovljene za leto 1998.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
na podlagi mnenja nadzornega sveta se
sprejme plan pokrivanja izgube, ugotovlje-
ne za leto 1998.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-
ga sveta se za revizorja računovodskih izka-
zov za leto 1999 imenuje Deloitte & Touc-
he, d.o.o., iz Ljubljane.

Pri prvi točki dnevnega reda se glasuje z
dvigom rok, pri ostalih točkah pa z glasovni-
cami.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na bo ponovno zasedanje v istih prostorih
istega dne ob 13.30 uri in skupščina bo
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Smelt International, d.d., Ljubljana
uprava

Št. 52 Ob-6408
Na podlagi 7.2. točke statuta družbe Bi-

rostroj Computers, d.d., Maribor, Mladin-
ska 3, sklicuje uprava - direktorica družbe

3. redno skupščino
družbe Birostroj Computers, d.d.,

Maribor,
ki bo dne 12. 8. 1999 v poslovnih pro-

storih družbe v Mariboru, Glavni trg 17/b
pisarna št. 121/3 v I. nadstropju s pričet-
kom ob 13. uri, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Na predlog uprave se izvolijo: za pred-

sedujočo skupščine Stanka Čurin, v verifi-
kacijsko komisijo pa: Mikuž Peter kot pred-
sednik, kot preštevalca glasov pa Androvič
Irena in Šmirmaul Bojana. Seji bo prisostvo-
val vabljeni notar Friderik Bukovič.

Predlog sklepa 1: skupščina izvoli pred-
lagane organe skupščine.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 1998.

Predlog sklepa 2: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano letno poročilo družbe Bi-
rostroj Computers, d.d., Maribor za leto
1998.

3. Pokrivanje izgube za leto 1998:
Predlog sklepa 3: na predlog uprave in

ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
nastala izguba iz leta 1998 v znesku
217,492.564,36 SIT pokrije iz revaloriza-
cijskega popravka osnovnega kapitala s 1.
1. 1999.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-
še za leto 1999.

Predlog sklepa 4: na predlog nadzorne-
ga sveta se za pooblaščenega revizorja za
leto 1999 imenuje revizijska hiša Valuta
družba za revizijo, d.o.o., iz Maribora.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki, poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe in glasovalno pravico

lahko uresničujejo delničarji, v korist kate-
rih bodo tri dni pred izvedbo skupščine
delnice delniške družbe Birostroj Compu-
ters, d.d., Maribor vknjižene v Delniški knji-
gi družbe.
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Skupščine se lahko udeležijo:
Delničarji, njihovi zastopniki in pooblaš-

čenci, ki najkasneje tri dni pred pričetkom
skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo.
Zastopniki in pooblaščenci delničarjev mo-
rajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblasti-
lo, ki ostane shranjeno v družbi.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak

delovni dan v tajništvu na sedežu družbe
Mladinska 3 v Mariboru in sicer vsak delav-
nik od dneva objave sklica skupščine do
zasedanja skupščine med 10. in 12. uro.

Delničarji lahko sporočijo svoje morebit-
ne nasprotne predloge v roku 7 dni od dne-
va objave sklica skupščine. Predlogi morajo
biti pisni, obrazloženi in poslani na sedež
družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne v istih prostorih ob 14. uri. V
tem primeru bo skupščina sklepčna ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

Birostroj Computers, d.d.
uprava

direktorica družbe Sonja Gerič, dipl,
iur.

Ob-6441
Delničarji družbe Magistrat International,

d.d., France Mojca, Ivanovič Aleksandra in
Jagarinec Stanislav, vlagajo

nasprotne predloge:

k 3. točki dnevnega reda
Dobiček poslovnega leta 1998 v višini

480.538 tisoč SIT se razporedi:
– 50% dobička se razporedi za izplačilo

dividend delničarjem,
– iz preostalega dela dobička se v skla-

du s 83. členom in 89. členom statuta druž-
be izplača:

– nagrada članom nadzornega sveta,
in sicer predsedniku nadzornega sveta v
višini dveh bruto plač uprave (direktorja)
družbe, članom pa v višini ene bruto plače;
nagrada se izplača v denarju,

– upravi (direktorju) družbe se izplača
nagrada v višini 1% dobička, ki se razporedi
za izplačilo dividend delničarjem;

– preostali del dobička ostane nerazpo-
rejen.

Dividende in nagrade se izplačajo najka-
sneje do 15. 8. 1999.

k 4. točki dnevnega reda
V 19. členu se za tretjim odstavkom do-

da nov četrti odstavek, ki se glasi:
Podrobnejša navodila za prodajo in ods-

vojitev delnic določi skupščina.
V drugem odstavku 73. člena se črta

beseda “overjena”.
V predzadnji alineji 77. člena se število

“20%” nadomesti s številom “50%”.
V 89. členu se za besedama “ki znaša”

doda novo besedilo, ki se glasi:
... največ do 4% dobička, ki se nameni

za izplačilo dividend delničarjem. O ude-
ležbi uprave pri dobičku odloča skupšči-
na na predlog nadzornega sveta ali delni-
čarjev.

Razne objave

Št. 80/99 Ob-6300
Na podlagi 105. člena statuta IZS (Ur. l.

RS, št. 7/97) objavlja Inženirska zbornica
Slovenije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS,
ki so že prejeli sklepe:

ES PI
A-0578 Andrej Matjaž Stegu, univ. dipl.

inž. arh.
A-0830 Štefan Šček, univ. dipl. inž. arh.
A-0831 Bojan Leva, univ. dipl. inž. arh.
A-0832 Karl Filipčič, univ. dipl. inž. arh.
A-0833 Alenka Dešman, univ. dipl. inž.

arh.
A-0838 Majda Bodlaj, univ. dipl. inž. arh.
A-0839 Marko Segulin, univ. dipl. inž.

arh.
A-0840 Majda Skrinar, univ. dipl. inž.

arh.
A-0842 dr. Alojz Muhič, univ. dipl. inž.

arh.
A-0845 Heri Kopše, univ. dipl. inž. arh.
AK-0834 Radovan Romih, univ. dipl. inž.

ur. kraj.
AK-0835 dr. Davorin Gazvoda, univ. dipl.

inž. krajin. arh.
AK-0836 Mojca Novak, univ. dipl. inž. kra-

jin. arh.
AK-0837 Saša Draksler, univ. dipl. inž.

krajin. arh.
G-1296 Sonja Gračanić, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1365 Jožef Murko, inž. gradb.
G-1445 Martin Urleb, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1473 dr. Srečko Vratuša, univ. dipl.

inž. gradb.
G-1571 Miran Švarc, inž. gradb.
G-1745 Matej Magister, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1746 Bogdan Žnidar, inž. gradb.
G-1747 Andrej Oražem, inž. gradb.
G-1748 Darko Kolar, inž. gradb.
G-1749 Silvo Plesnik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1750 Saša Remec, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1751 Peter Kovačič, inž. gradb.
G-1752 Stojan Ložar, inž. gradb.
G-1753 Marija Kastelic, inž. gradb.
G-1754 Marjan Jurkovič, inž. gradb.
G-1755 Mojca Šmid, univ. dipl. inž. gradb.
G-1756 Vojko Koren, inž. gradb.
G-1757 mag. Darko Lukan, univ. dipl.

inž. gradb.
G-1758 Aleš Stele, univ. dipl. inž. gradb.
G-1759 Branko Petrič, univ. dipl. inž.

gradb.

G-1760 Slavko Šketa, univ. dipl. inž.
gradb.

G-1761 Anđelko Čakarun, inž. gradb.
G-1763 Darko Zalokar, inž. gradb.
G-1766 Matjaž Brezavšček, univ. dipl.

inž. gradb.
G-1767 dr. Vojko Kilar, univ. dipl. inž.

gradb.
S-0665 Emil Kovše, inž. strojn.
S-0906 Sandi Klemenčič, inž. strojn.
S-0907 Sašo Žist, univ. dipl. inž. strojn.
S-0908 Marjan Grilc, univ. dipl. inž. strojn.
S-0909 Igor Anžiček, univ. dipl. inž. stro-

jn.
S-0910 Peter Burkeljca, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0911 Tomaž Porenta, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0912 Ram Bharos Sah, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0913 Aleš Stražar, univ. dipl. inž. stro-

jn.
S-0914 Ljubomir Babić, inž. strojn.
S-0918 Ante Grgić, inž. lad. strojn.
E-0867 Vid Mandelj, univ. dipl. inž. ele-

ktr.
E-0871 Zvonko Kutin, univ. dipl. inž. ele-

ktr.
E-1064 Boštjan Fele, univ. dipl. inž. ele-

ktr.
E-1065 Dejan Žohar, univ. dipl. inž. ele-

ktr.
E-1066 Edvard Paulič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-1067 Franjo Štampar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-1068 Jozo Slejko, univ. dipl. inž. ele-

ktr.
E-1069 Boris Paternost, univ. dipl. inž.

elektr.
E-1070 mag. Martin Tomšič, univ. dipl.

inž. elektr.
E-1071 Josip Gregorčič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-1072 Marko Jeraj, inž. elektr.
E-1073 Ferdo Kolar, univ. dipl. inž. elektr.
E-1074 Anton Urankar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-1075 Jože Ramšak, univ. dipl. inž.

elektr.
E-1076 Roman Modic, univ. dipl. inž.

elektr.
E-1077 Vladimir Vrečko, univ. dipl. inž.

elektr.
E-1079 Matej Pintar, univ. dipl. inž. rač.
T-0365 Melita Varga - Lemut, univ. dipl.

inž. bioteh.
T-0431 Enisa Rojnik, univ. dipl. inž.

kem. tehn.
T-0432 Dušan Jug, univ. dipl. inž. kem.

tehn.
T-0551 Viktor Primožič, inž. kem. tehn.
T-0552 Irena Meglič, univ. dipl. inž.

kem. tehn.
T-0553 Irena Stare, univ. dipl. inž. ekon.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inže-

nirjev,

Utemeljitev nasprotnega predloga je del-
ničarjem na vpogled v tajništvu družbe, Kot-
nikova 28, Ljubljana.

Uprava Magistrata International, d.d., se
z nasprotnimi predlogi ne strinja.

Magistrat International, d.d., Ljubljana
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E - številka v matični sekciji elektro inže-
nirjev,

T - številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,

PI – seznam pooblaščenih inženirjev,
ime in priimek, strokovni naziv,

Inženirska zbornica Slovenije

Št. 706/99 Ob-6217
GIM, d.o.o., Maribor po pooblastilu Jav-

nega podjetja Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., na podlagi sklepa 9. redne seje nad-
zornega sveta z dne 23. 3. 1998 in 19. red-
ne seje nadzornega sveta z dne 15. 6. 1999
o prodaji nepremičnin, razpisuje

zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Predmet prodaje in vrednost:
– poslovni prostor, lokal št. 1 v pritličju v

izmeri 55,06 m2 in visokem pritličju v izmeri
60,94 m2 poslovno-stanovanjskega objekta
Slovenska ul. 31, Maribor, pripisan vl. št.
E-28/B-6, k.o. Maribor-grad. Valorizirana
ocenjena vrednost nepremičnine na dan
30. 4. 1999 znaša 15,426.264 SIT,

– poslovni prostor, lokal št. 7 v pritličju
v izmeri 79.01 m2 in visokem pritličju v
izmeri 51,06 m2 poslovno-stanovanjske-
ga objekta Gospejna ul. 16, Maribor, pri-
pisan v. št. E-27/B-2, k.o. Maribor-grad.
Valorizirana ocenjena vrednost nepremič-
nine na dan 30. 4. 1999 zaša
19,890.835 SIT,

– nezazidano stavbno zemljišče parc. št.
331/36 v izmeri 675 m2, pripisano vl. št.
273, k.o. Bresternica. Valorizirana ocenje-
na vrednost nepremičnine na dan 30. 5.
1999 znaša 2,485.404 SIT,

– nezazidano stavbno zemljišče parc. št.
331/51 v izmeri 437 m2, pripisano vl. št.
273, k. o. Bresternica. Valorizirana ocenje-
na vrednost nepremičnine na dan 30. 5.
1999 znaša 1,609.069 SIT.

2. Pogoji zbiranja ponudb
Prijavo za razpis lahko pošljejo fizične

osebe, ki predložijo potrdilo o državljans-
tvu Republike Slovenije in pravne osebe,
ki so registrirane in imajo sedež v Repub-
liki Sloveniji in predložijo registracijo pod-
jetja.

Prijavi na razpis je potrebno priložiti
potrdilo o plačani varščini, ki znaša 10%
od navedene izklicne cene. Varščino je
treba plačati na žiro račun GIM, d.o.o.,
Maribor, št.: 51800-601-53888. Varšči-
no je treba vplačati najkasneje do zaključ-
ka zbiranja ponudb, s pripisom “varščina
za ponudbo”.

3. Rok za predložitev ponudb je 19. 7.
1999.

Ponudbe morajo prispeti istega dne, naj-
kasneje do 10. ure, na naslov GIM, d.o.o.,
Miklošičeva ul. 4, 2000 Maribor.

4. Pisna ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov;
– ponujeno ceno preračunano tudi v

nemške marke po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan ponudbe;

– plačilne pogoje, pri čemer je treba
upoštevati, da mora biti celotna kupnina
plačana v roku 15 dni po obojestranskem
podpisu kupoprodajne pogodbe, pri tem
pa se nemška marka preračuna v tolarsko
protivrednost po srednjem tečaju Banke
Slovenije;

– fotokopijo potrdila o državljanstvu za fi-
zične osebe oziroma izpis iz sodnega registra
za pravne osebe, ki pa ne sme biti starejši od
treh mesecev na dan odpiranja ponudb,

– potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena

oseba.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe ne

bodo upoštevane.
5. Odpiranje ponudb bo 19. 7. 1999 ob

10.30 na sedežu agencije GIM, d.o.o., Ma-
ribor, Miklošičeva ul. 4.

Predstavniki ponudnikov pravnih oseb
morajo predložiti pooblastilo o zastopanju.

6. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po končanem roku za odpiranje.

7. Prodajalec si pridržuje pravico, da po
lastni presoji ne sklene prodajne pogodbe s
ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno oziroma
ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom.

8. Davek na promet nepremičnin in stroš-
ke v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.

9. Varščina bo najugodnejšemu ponud-
niku vračunana v kupnino, drugim ponudni-
kom pa brez obresti vrnjena v 15 dneh po
končani izbiri.

10. Izbrani ponudnik mora skleniti po-
godbo o nakupu nepremičnine v 8 dneh po
prejemu povabila za sklenitev pogodbe,
kupnino pa vplačati v pogodbenem roku,
sicer bo pogodba razveljavljena, varščina
pa zadržana.

11. Kupec pridobi lastninsko pravico na
kupljeni nepremičnini šele po vplačilu celot-
ne kupnine.

12. Ponudbe morajo prispeti v zaprtih
ovojnicah ter biti označene: “Ponudba DEM,
d.o.o. – Ne odpiraj!”

GIM, d.o.o., Maribor

Št. 391 Ob-6368
INDE, d.d., Koper, Ul. 15. maja 6, ob-

javlja

oglas
za pridobivanje pisnih ponudb za

nakup poslovnega prostora
1. Poslovni prostor trgovina se nahaja v

Kopru na Ljubljanski cesti 2/a v izmeri 36 m2.
Izklicna cena je 9,000.000 SIT.
2. Vse medsebojne odnose z izbranim

ponudnikom se urejuje s kupoprodajno po-
godbo.

3. Izbrani kupec plača davek in vse dru-
ge dajatve, ki se nanašajo na izvedbo kupo-
prodajne pogodbe.

4. Rok za dostavo ponudb je 8 dni od
objave oglasa.

5. Trgovina je trenutno v najemu.
6. Vse informacije v zvezi z oglasom lah-

ko dobite na sedežu družbe, tel. 066/31-
541, g. Burič, vsak dan med 9. in 13. uro.

Vse ponudbe pošljite v zaprti ovojnici s pri-
pisom za oglas “Ne odpirati” na naslov INDE –
Invalidske delavnice, Predelava termoplastov,
d.d., Koper, Ul. 15. maja 6, 6000 Koper.

INDE – Invalidske delavnice
Predelava termoplastov, d.d., Koper

Št. 2 Ob-6309
ELMO, Elektromontažno podjetje, d.d.,

Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, preklicu-
je licenco za opravljanje prevozov št.
0001051/25, za vozilo Citroen Jumper 2,5
D z regist. št. LJ C7-49M.

Ob-6310
Nafta Lendava, proizvodnja naftnih deri-

vatov, d.o.o., Rudarska cesta 1, Lendava,
preklicuje originalno žigosane kopije licen-
ce št. 0000932, izdane dne 14. 1. 1998 s
strani Gospodarske zbornice Slovenije, za
vozilo znamke TAM, reg. št. MS B5-862.

Nafta Lendava, d.o.o.

Ob- 6311
Adriatic zavarovalna družba, PE Ljublja-

na, Dunajska c. 63, preklicuje naslednje
dokumente: 1-AO-01: od št. 00652327 do
00652330; 1-KOP: št. 006312; O: št.
03702, 03713, 03722, 03778, 03785;
PV-1 št. 96000533, 96000534; Z-3: od
št. 28504 do 28506; zelene karte: od št.
212947 do 212970, 421719 in 498061.

Št. 966 Ob-6437
Velo, d.d., trgovina na veliko in malo,

Celovška 150, preklicuje izjavo o ustrezno-
sti vozila, in sicer za moped Tomos A 5 -
Colibri, s številko motorja 978243.

Št. 48/99 Ob-6438
Revoz, d.d., Belokranjska 4, 8000 No-

vo mesto, preklicuje izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila št. A 1110741.

Bezjak Zoran, Fram 110, Fram, preklicuje
priglasitveni list, opravilna št. 064/3159/95,
izdan pri UE Maribor DURS. m-1023

Blažun Marija, Mersijeva 11, Rogatec,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
54-0343/94. GNJ-437

Blažun Zvonimir, Rogatec 75, Roga-
tec, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 054-329-94. GNV-550

Jeraj Jela, Srebrničeva 53, Ljubljana, pre-
klicuje obrtno dovoljenje, št. reprezentativno,
št. 028696/0322/00-35/1995. GNY-272

Jerončič Darinka, Zdravkova 16, Mari-
bor, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 064/4642. m-1101

Kokalj Štefan, Goličnikova 5, Mozirje, prek-
licuje obrtno dovoljenje, št. 9275. GNO-432

Kolarič Franci, Žikarce 17, Zgornja Ko-
rena, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 064-4318/95. m-1027

Lah Milan, Ptujska 32, Maribor, prek-
licuje priglasitveni list, opravilna št.
50-1044/95. m-1102

Modic Dušan, Ratež 9b, Brusnice,
preklicuje obrtno dovoljenje, št.
12513/1478-00-48-1995. GNV-50

Rijavec Danijel, Linhartova cesta 15 15,
Ljubljana, preklicuje priglasitveni list, opravi-
lna št. 01100935-original. GNS-203

Škrabl Edvard, Sp. Boč 27, Selnica
ob Dravi, preklicuje priglasitveni list, opra-
vilna št. 068-0352/94. m-992

Tischler Venčeslav, V klancu 7, Mari-
bor, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 064-3786/95. GNQ-255

Valenčak Zvonko, Sedlarjeva 19, Buče,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
540905-95, izdan dne 1. 1. 1995. GNT-227

Žensko frizerstvo Kos Gruber Marga-
reta s.p., Glinškova ploščad   2, Ljublja-
na, preklicuje štampiljko pravokotne oblike
z napisom Žensko frizerstvo Kos-Gruber
Margareta s.p. Glinškova ploščad 2,Lju-
bljana. GNB-320
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Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine in osebne izkaznice

Antolović Vanić Uljana, Malija 102, Izola
– Isola, osebno izkazico, št. 19445. GNF-91

Bajdak Andrej, Jakčeva 31, Ljubljana,
potni list, št. BA 520651, izdala UE Ljublja-
na. GND-393

Benko Anton, Lendavska ulica 17/c,
Murska Sobota, potni list, št. AA 415988,
izdala UE Murska Sobota. GNG-215

Berčič Borut, Ljubljanska 21e, Begunje
na Gorenjskem, potni list, št. BA 122415,
izdala UE Kamnik. GNG-90

Brodnik Darko, Izletniška ul. 13, Roga-
ška Slatina, potni list, št. BA 306029, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. GNT-502

Brvar Damjan, Draga 46, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 975280, izdala UE Ljubljana.
GNV-300

Bubanjam Radivoje, Scopolijeva 3, Lju-
bljana, osebno izkazico, št. 205960.
GNR-154

Bujanić Karmen, Ul. Matije Blejca 14,
Kamnik, potni list, št. BA 363164, izdala
UE Kamnik. GNU-501

Bukovec Lidija, Na terasi 11, Prebold,
osebno izkazico, št. 135751. GNH-189

Bulc Janja, Pot v smrečje 3, Ljubljana,
potni list, št. BA 773293, izdala UE Ljublja-
na. GNI-463

Camlek Berto, Podkraj 46 b, Velenje,
potni list, št. AA 138010, izdala UE Velenje.
GNE-117

Cigoj Mara, Borjani 58, Breginj, potni list,
št. BA 671083, izdala UE Tolmin. GNW-99

Čamdžić Tomaž, Pivška ul. 3, Postojna,
potni list, št. BA 244321, izdala UE Posto-
jna. GNE-192

Čermelj Jožef, Vitovlje 7 B, Šempas, po-
tni list, št. AA 985141, izdala UE Nova Gori-
ca. GNX-498

Čermelj Jožef, Vitovlje 7 B, Šempas, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 33538, izda-
la UE Nova Gorica. GNZ-496

Čermelj Jožica, Vitovlje 7 B, Šempas,
potni list, št. AA 843926, izdala UE Nova
Gorica. GNC-494

Čermelj Jožica, Vitovlje 7 B, Šempas,
maloobmejno prepustnico, št. AI 81278,
izdala UE Nova Gorica. GNE-492

Djuragič Veseljko, Beblerjev trg 1, Lju-
bljana, potni list, št. AA 822992, izdala UE
Ljubljana. GNP-81

Dolenc Edi, Ul. J. Kopitarja 17, Brezovi-
ca pri Ljubljani, potni list, št. AA 826218,
izdala UE Ljubljana. GNI-313

Duh Zoran, Čopova 1, Lenart v Slov.go-
ricah, potni list, št. BA 780800, izdala UE
Lenart. GNY-497

Flis Iztok, Čečovje 33, Ravne na Koroškem,
osebno izkazico, št. 150838. GNC-519

Fornazarič Rajmond, Gradnikove briga-
de 57, Nova Gorica, potni list, št. BA
329602, izdala UE Nova Gorica. GNF-491

Fornazarič Tadej, Renče 40, Renče, po-
tni list, št. BA 531386, izdala UE Nova Gori-
ca. GNJ-512

Fornazarič Tadej, Renče 40, Renče, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 43915, izda-
la UE Nova gorica. GNI-513

Francelj Ivana, Zoisova ul. 44, Kranj, po-
tni list, št. BA 276631, izdala UE Kranj.
GNH-514

Ftičar Kristjan, Dolnji Lakoš 20, Lendava
– Lendva, potni list, št. AA 822718, izdala
UE Lendava. GNU-126

Gaber  Klavdija, Tolsti vrh 5, Loče pri
Poljčanah, potni list, št. BA 204124, izdala
UE Slovenske Konjice. GNB-545

Gabor Peter, Mlajtinci 22, Moravske To-
plice, potni list, št. BA 692672, izdala UE
Murska Sobota. GNJ-337

Gabrijelčič Petra, Lig 14, Kanal, maloo-
bmejno prepustnico, št. AI 43536, izdala
UE Nova Gorica. GND-93

Gašparič Tjaša, Cankarjeva 52, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
126852, izdala UE Nova Gorica. GNB-495

Gerenčer Dorjan, Raičeva ulica 9, Ljublja-
na, osebno izkazico, št. 181387. GNV-525

Godnič Luka, Gogalova 9, Kranj, potni
list, št. AA 708775, izdala UE Kranj.
GND-543

Golob Miha, Seča 55, Portorož – Porto-
rose, potni list, izdala UE AA 533531.
GNE-317

Golob Terezija, Slomi 7, Polenšak, potni
list, št. AA 439816, izdala UE Ptuj.
GNX-123

Golob Urška, Stari trg 15, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 617406, izdala UE Ljubljana.
GNW-324

Grdadolnik Marija, Šentjošt 5, Horjul,
osebno izkazico, št. 107494. GNM-384

Gregorič Edvard, Tugomerjeva 32, Lju-
bljana, potni list, št. AA 44669, izdala UE
Ljubljana. GNQ-80

Grilc Robert, Zoisova ulica 6, Kranj, po-
tni list, št. AA 056182, izdala UE Kranj.
GNL-85

Gunder Igor, Skopska ulica 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 521613, izdala UE Ljublja-
na. GNF-241

Guštin Andrej, Bidovčeva 14, Koper –
Capodistria, potni list, št. AA 483968, izda-
la UE Koper. GNL-89

Guštin Nives, Bidovčeva 14, Koper –
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 61194, izdala UE Koper. GNX-98

Hajdinjak Alojz, Vrbanska 18, Maribor,
potni list, št. AA 66611, izdala UE Maribor.
GNQ-130

Hawlina Nace, Lipica 7, Škofja Loka,
potni list, št. BA 631771, izdala UE Škofja
Loka. GNQ-230

Hofman Leonida, Črešnjevci 45, Gornja
Radgona, potni list, št. AA 734577, izdala
UE Gornja Radgona. GNJ-187

Horvat Mihael, Borejci 57, Tišina, potni
list, št. BA 532777, izdala UE Murska So-
bota. GNH-214

Ikić Ginera, Groblje 2, Domžale, potni
list, št. AA 579253, izdala UE Domžale.
GNY-322

Jeklic Suzana, Vrtača 9a, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 312387, izdala UE Ljubljana.
GNY-22

Jevšnik Katarina, Naselje nuklearne ele-
ktrarne 16, Krško, osebno izkazico, št.
10558. GNT-202

Josić Marko, Mariborska cesta 80, Ce-
lje, potni list, št. BA 897061, izdala UE
Celje. GNK-461

Juvan Miloš, Hafnerjevo naselje 99, Ško-
fja Loka, potni list, št. BA 794484, izdala
UE Škofja Loka. GNQ-280

Kitek Kuzman Manja, Posavskega ulica
29, Ljubljana, potni list, št. BA 587710,
izdala UE Ljubljana. GNG-140

Klanjšek Maruša, Iška vas 93, Ig, potni
list, št. BA 662984, izdala UE Ljubljana.
GNC-144

Klemenc Iztok, Rožičeva ulica 7, Do-
mžale, potni list, št. BA 766701, izdala UE
Domžale. GNC-319

Klemenčič Neža, Zvirče 50, Tržič, potni
list, št. BA 781660, izdala UE Tržič.
GNJ-212

Klemenčič Tina, Podpeška cesta 423,
Notranje Gorice, potni list, št. BA 625969,
izdala UE Ljubljana. GNP-206

Koca Jašar, Clevelandska 25, Ljubljana,
osebno izkazico, št. 115417. GNT-477

Kocjančič Jordan, Erjavčeva 14, Koper
– Capodistria, potni list, št. AA 205997,
izdala UE Koper. GNK-211

Kocuvan Silvija, Cenkova 16, Cerkve-
njak, potni list, št. AA 940415, izdala UE
Lenart. GNP-506

Kodrič Anila, Benčičeva ul. 13, Sežana,
maloobmejno prepustnico, št. AI 141154,
izdala UE Sežana. GNR-554

Kovačič Božica, Vodovodna pot 30, Ra-
kek, potni list, št. AA 806099, izdala UE
Cerknica. GNI-438

Kožuh Novak Mateja, Rakovnik 102, Me-
dvode, potni list, št. BA 888450, izdala UE
Ljubljana. GNO-382

Kralj Gosnik Tanja, Javornik 60, Ra-
vne na Koroškem, potni list, št. AA
423916, izdala UE Ravne na Koroškem.
GNV-500
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Kravanja Ivan, Brdo 68, Bovec, potni
list, št. AA 848805, izdala UE Tolmin.
GNM-209

Kryezi Fehim, Lončarska steza 12, Lju-
bljana, potni list, št. AA 593390, izdala UE
Ljubljana. GNB-420

Kumše Marijan, Šmartinska c. 251, Lju-
bljana, osebno izkazico, št. 211760.
GNO-57

Kurtović Mehmed, Ul. I. tankovske bri-
gade št. 6, Sežana, maloobmejno prepu-
stnico, št. AI 39022, izdala UE Sežana.
GNR-329

Kužnik Aljaž, Pot v Močilnik 7, Vrhnika,
potni list, št. BA 847282, izdala UE Vrhni-
ka. GNL-110

Kužnik Marjetka, Pot v Močilnik 7, Vrhni-
ka, potni list, št. BA 387661, izdala UE
Vrhnika. GNN-108

Kužnik Robert, Pot v Močilnik 7, Vrhni-
ka, potni list, št. AA 433215, izdala UE
Vrhnika. GNK-111

Lešnik Jakob, Igriška 9, Maribor, ose-
bno izkazico, št. 46756. GNV-200

Lumir Tatjana, Streliška ulica 34, Ljublja-
na, osebno izkazico, št. 15001. GNI-388

Lunder Zoran, Škrilje 20, Ig, osebno
izkazico, št. 208617. GNE-417

Majerle Marko, Cankarjeva ul. 7, Koče-
vje, potni list, št. BA 243461, izdala UE
Kočevje. GNB-470

Mastnak Tepej Mihaela, Cesta na Roglo
11/d, Zreče, potni list, št. AA 407869, izda-
la UE Slovenske Konjice. GNI-338

Mastnak Tinkara, Cesta na Roglo 11/d,
Zreče, potni list, št. BA 513603, izdala UE
Slovenske Konjice. GNH-339

Mastnak Valerija, Dobrna 34b, Dobrna,
osebno izkazico, št. 191257. GNS-328

Mitrović Jevrem, Dunajska cesta 101,
Ljubljana, osebno izkazico, št. 95955.
GNS-453

Mlekuž Tina, Preglov trg 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 413406, izdala UE Ljublja-
na. GNK-161

Modic Martin, Hrašče 99a, Postojna, po-
tni list, št. BA 695929, izdala UE Postojna.
GNH-564

Mušič Anže, Testenova 19, Mengeš, po-
tni list, št. AA 693962, izdala UE Domžale.
GNK-36

Nakrst Neven, Vodnikova 2, Domžale,
potni list, št. BA 780187, izdala UE Domža-
le. GNW-499

Novak Janez, Strma pot 4/a, Koper –
Capodistria, potni list, št. AA 85848, izdala
UE Koper. GNQ-330

Oberstar Klavdija, Sosterska cesta 43,
Ljubljana-Dobrunje, potni list, št. Aa 87630,
izdala UE Ljubljana. GNI-288

Obrenović Divna, Ziherlova 4, Ljubljana,
potni list, št. AA 308295, izdala UE Ljublja-
na. GNG-490

Očkerl Karolina, Spodnji stari Grad 6,
Krško, potni list, št. BA 510120, izdala UE
Krško. GNN-333

Ogrin Ana, Pot na Drenikov vrh 4, Lju-
bljana, osebno izkazico, št. 222581.
GNZ-171

Omanović Šefika, Groharjeva 5, Mari-
bor, osebno izkazico, št. 154852.
GNX-223

Peterka Bojan, Petrovičeva ul. 5, Lju-
bljana, potni list, št. BA 663588, izdala UE
Ljubljana. GNT-452

Petrič Radunka, Oljčna pot 29 a, Koper
– Capodistria, potni list, št. AA 5057, izdala
UE Koper. GNC-294

Podstenšek Milan, Vrunčeva 6, Slovenj
Gradec, potni list, št. AA 373090, izdala UE
Slovenj Gradec. GNK-511

Pogačar Alenka, Bohinjska Bela 3, Bo-
hinjska Bela, potni list, št. BA 687004, izda-
la UE Radovljica. GNY-97

Polše Alen, Sokolska 17, Maribor, potni
list, št. BA 371202, izdala UE Maribor.
GNB-220

Purgaj Jožefa, Zg. Žerjavci 80, Lenart v
Slov.goricah, osebno izkazico, št. 162033.
m-1005

Purgaj Jožefa 80, Zg. Žerjavci 80Lenart,
Lenart v Slov.goricah, osebno izkazico, št.
162033. m-1005

Radić Zlatko, Zoisova ul. 1, Celje, potni
list, št. BA 564919, izdala UE Celje.
GNG-540

Rakuša Anže, Ižanska 69a, Ljubljana,
osebno izkazico, št. 187948. GNS-228

Rebernik Ula, Zagrebška 5, Ljubljana,
potni list, št. BA 626359, izdala UE Ljublja-
na. GNJ-287

RemšeJanez, Levstikova 19, Šoštanj,
potni list, št. AA 264333, izdala UE Velenje.
GND-193

Rifelj Matjaž, Attemsov trg 9, Gornji grad,
potni list, št. BA 593375, izdala UE Mozi-
rje. GNB-445

Rifelj Matjaž, Attemsov trg 9, Gornji grad,
osebno izkazico, št. 128635. GNC-444

Rifelj Tomaž, Attemsov trg 9, Gornji grad,
potni list, št. BA 593374, izdala UE Mozi-
rje. GND-443

Rodič Josip, Adamičeva cesta 27 A, Gro-
suplje, potni list, št. AA 101931, izdala UE
Grosuplje. GNF-516

Rodič Maruša, Vandotova 55, Ljubljana,
potni list, št. BA 814968, izdala UE Ljublja-
na. GNG-515

Rogelj Aleksandra, Preserje 48b, Pre-
serje, osebno izkazico, št. 9446. GNM-534

Rop Blaž, Bratovševa ploščad 38, Lju-
bljana, potni list, št. BA 376010, izdala UE
Ljubljana. GNL-485

Salobir Margareta, Jakob pri Šentjurju
19, Šentjur, potni list, št. BA 122134, izda-
la UE Šentjur pri Celju. GNJ-112

Serdoner Matija, Okrogarjeva ul. 3,
Celje, osebno izkazico, št. 27051.
GNF-566

Shilds Marc, Martina Krpana 7, Ljublja-
na, potni list, št. BA 737910, izdala UE
Ljubljana. GNK-86

Simanič Danijela, Šišenska cesta 82,
Ljubljana, potni list, št. BA 814827, izdala
UE Ljubljana. GNK-486

Simeunovič Nebojša, C. v Pečale 40,
Ljubljana, potni list, št. BA 886052, izdala
UE Ljubljana. GNZ-521

Smajić Ferida, Gašperšičeva 6, Ljublja-
na, potni list, št. AA 448725, izdala UE
Ljubljana. GNS-478

Spindler Mitja, Stjenkova 19, Koper –
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 141461, izdala UE Koper. GNY-547

Stibilj Andrej, Idrijska 18, Ajdovščina,
osebno izkazico, št. 105397. GNX-423

Stropnik Lidija, Koroška cesta 3, Šošta-
nj, potni list, št. BA 366398, izdala UE Ve-
lenje. GNK-186

Šabić Ajna, Kolonija 1. maj 26, Trbovlje,
potni list, št. AA 921669, izdala UE Trbo-
vlje. GNX-148

Šinko Zdravko, Cesta v Zgornji log 57,
Ljubljana, potni list, št. BA 590427, izdala
UE Ljubljana. GNB-145

Špec Andrej, Hrušica 179, Hrušica, po-
tni list, št. AA 905885, izdala UE Jesenice.
GNL-210

Štemberger Vlado, Kovačičeva 2, Koper
– Capodistria, potni list, št. BA 576965,
izdala UE Koper. GND-493

Tadžidin Zećiri, Partizanska c. 7, Gornja
Radgona, potni list, št. AA 130393, izdala
UE Gornja Radgona. GNF-541

Terbovšek Anton, Krnica 27, Luče, po-
tni list, št. AA 641631, izdala UE Mozirje.
GNE-217

Tonejec Rok, Bohinjska bela 129, Bohi-
njska Bela, potni list, št. BA 819521, izdala
UE Radovljica. GND-418

Trkov Matjaž, Sosterka cesta 43u, Lju-
bljana-Dobrunje, potni list, št. AA 709414,
izdala UE Ljubljana. GNH-289

Trstenjak Đurđica, Kovinarska 11, Ce-
lje, potni list, št. BA 524984, izdala UE
Celje. GNJ-137

Tul Iva, Rozmanova 34, Piran – Pirano,
potni list, št. BA 105497, izdala UE Piran.
GNN-508

Urbanič Milan, Ploderšnica 8, Jakobski
Dol, osebno izkazico, št. 205112. m-1074

Vajdič Zdravko, Gostičeva ul. 24, Do-
mžale, potni list, št. AA 42228, izdala UE
Domžale. GNP-281

Vanić Ana Marija, Malija 102, Izola –
Isola, osebno izkazico, št. 19467. GNJ-87

Verdej Brigita, Šalek 14, Velenje, potni
list, št. BA 614041, izdala UE Velenje.
GNC-194
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Vičič Borut, Brilejeva 22, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 592587, izdala UE Ljubljana.
GNE-42

Virant Klun Irma, Vodnikova 280 c, Lju-
bljana, osebno izkazico, št. 70059.
GNB-520

Volk Antonija Marjana, Ul. Ane Ziherlove
2, Ljubljana, potni list, št. AA 767057, izda-
la UE Ljubljana. GNU-476

Vrabič Filip, Florjan 173, Šoštanj, potni
list, št. AA 117474, izdala UE Velenje.
GNT-127

Zalar Miha, Belska cesta 50, Preddvor,
potni list, št. BA 24816, izdala UE Kranj.
GND-143

Zekanovič Ive, Gortanova 6, Piran – Pi-
rano, osebno izkazico, št. 197177. GNI-88

Zupan Marjetka, Ščit 2, Šmartno pri Liti-
ji, potni list, št. BA 6221, izdala UE Litija.
GNL-310

Zupan Vesna, Soška 2/A, Koper – Ca-
podistria, potni list, št. BA 514001, izdala
UE Koper. GND-293

Žagar Anica, Panca 1, Šmarje-SAP, ose-
bno izkazico, št. 115205. GNT-102

Žagar Irena, Trg revolucije 1, Trbovlje,
potni list, št. BA 420121, izdala UE Trbo-
vlje. GNG-115

Žagar Stanislav, Trg revolucije 1, Trbo-
vlje, potni list, št. AA 921427, izdala UE
Trbovlje. GNH-114

Žašler Dejan, Sladki vrh 20 b, Sladki
Vrh, osebno izkazico, št. 58659. m-1097

Žitnik Antonija, Gerbičeva 43/a, Ljublja-
na, osebno izkazico, št. 41906. GNH-39

Žnidar Nataša, Cesta 9. avgusta 23, Za-
gorje ob Savi, potni list, št. BA 255451,
izdala UE Zagorje ob Savi. GNV-504

Druge listine

Antolič Violeta, Vošnjakova 8, Celje, di-
plomo Gradbene šole-smer gradbeni tehnik,
leto 1986. GNK-465

Arh Anton, Podlipovica 35, Izlake, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGFH, št. S 1335869.
GNL-135

Avsenak Robert, Prešernova 10, Seno-
vo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16189. GNZ-121

AVTO CAR d.o.o., Svetčeva 1, Mengeš,
preklicuje uradno potrdilo za registracijo vo-
zila Renault Megane F2 RT 1,4 16V, št.
šasije: VF1BA0W0520477188, carinjeno
27. 5. 1999 po ECL 4914. GNJ-312

Babnik Marija, Zdešarjeva cesta 1, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
632796, reg. št. 132877, izdala UE Lju-
bljana. GNU-101

Bajc Dušan, Lovska 39, Maribor, spriče-
valo Delovodske strojne šole, Dopisna de-
lavska univerza v Ljubljani. m-988

Balič Majda, Partizanska 25, Vodice,
preklic vozniškega dovolenja,objavljen v Ur.
l. RS, št. 45/99. GNX-252

Batagelj Nataša, Ljubljanska cesta 5/a,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000491787, izdala UE Ajdovščina. GNI-213

Bauman Melita, Lovrenc na Dravskem
polju 126 A, Lovrenc na Dravskem polju,
delovno knjižico. GNL-235

Bebedik Andrej, Pungert 14, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
102, izdala UE Škofja Loka. GNN-158

Begič Gordana, Zg. Pristava 13, Ptujska
Gora, spričevalo o končani OŠ Draga Ko-
bala Maribor, izdano leta 1987. m-1095

Bence Majda, Drožanjska 103, Sevni-
ca, spričevalo OŠ, izdano na ime Ivnik Ma-
jda. GNP-56

Berberović Hajrudin, Čanžekova ulica
36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1134239, reg. št. 1134239,
izdala UE Ljubljana. GNV-100

Berce Nataša, Šarhova ulica 28, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
730900, reg. št. 152706, izdala UE Lju-
bljana. GNS-303

Bezjak Marko, Ul. Ilije Gregoriča 1, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 71839, izdala UE Maribor. m-1001

Blažič Stanislav, Drenik 20, Škofljica, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne ŽG kovi-
narske šole, izdano leta 1964. GNX-173

Bogataj Špela, Jamnikarjeva ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 927435, reg. št. 160326, izdala UE
Ljubljana. GNW-149

Bogolin Sergeja, Veliki kamen 45, Ko-
privnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16976. GNJ-562

Bolarič Goršič Vesna, Tančeva ul. 12,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 33490, izdala UE Maribor. m-1063

Bonča Jožef, Moše 11, Smlednik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 891583, reg.
št. 168086, izdala UE Ljubljana. GNS-403

Borčič Gregor, Veljka Vlahoviča 61, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 105784, izdala UE Maribor. m-1057

Bosnić Emina, Ulica bratov Učakar 84,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1285427, reg. št. 226873, izdala UE
Ljubljana. GNI-442

Bregar Barbara, Gornje Brezovo 11, Se-
vnica, spričevalo 1. letnika Srednje gradbe-
ne tehnične šole v Novem mestu. GNF-216

Brenčič-Okorn Tatjana, Vrhovčeva ulica
6a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 885472, reg. št. 98353, izdala
UE Ljubljana. GNS-103

Breznik Ivan, Kunaverjeva 7, Ljubljana,
preklicuje hranilno knjižico NLB, d.d.d, Po-
družnica Šiška-Bežigrad, št. HK
50100-620-133-043-12406/76, z ge-
slom. GNF-41

Britovšek Zdenka, Legatova ulica 12 B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 631227, reg. št. 189433, izdala UE
Ljubljana. GND-118

Brlek Pavel, Polje cesta XXIV 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
843482, reg. št. 135193, izdala UE Lju-
bljana. GNH-139

Brvat Damjan, Draga 46, Ljubljana, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEDGH, št. S
1193556, reg. št. 185552, izdala UE Lju-
bljana. GNU-301

Bubnič Vanja, Lokev 193c, Lokev, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16550,
izdala UE Sežana. GNC-469

Budački Željko, Ul. Belokranjskega odre-
da 11, Metlika, priglasitveni list, opr. št.
34032695, matična št. 5583158. GNX-52

Bukovec Andreja, St. Rozmana 4, Mu-
rska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
28382. GNQ-455

Burjan Denis, Porabska ul. 12, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9901, izdala UE Gornja Radgona.
GNU-251

Camlek Berto, Podkraj 46/b, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
17959, izdala UE Velenje. GNV-125

Ceh Janez, Podvinci 75, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. AGH, reg. št. 4013, izdala
UE Ptuj. GND-268

Cehtl Marta, Gregorčičeva 9, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
5553, izdala UE Gornja Radgona. GNY-47

Cikač Srečko, Ljubljanska cesta 22,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12237, izdala UE Vrhnika. GNW-74

Crnković Zoran, Bratovševa ploščad
18ol, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 929002, reg. št. 2499, izdala
UE Ljubljana. GNQ-155

Cujnik Joško, Ob Teški vodi 40, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 22093, izdala UE Novo mesto.
GNX-73

Cvetko Simona, Finžarjeva 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
93121, izdala UE Maribor. m-994/A

Čajić Nijaz, C. 1. maja 20, Hrastnik, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika ter diplomo CSŠ
Zagorje ob Savi. GNU-226

Čebavs Polonca, Ljubno 25, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH. GNX-48

Čeh Vinko, Straže 3, Voličina, prekli-
cuje zaključno spričevalo Poklicne in te-
hniško kmetijske šole Ptuj, št. 167/VII .
m-1052

Čuk Iztok, Cesta na Laze 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
146357, reg. št. 32233, izdala UE Ljublja-
na. GNB-295

Dajčer Danilo, Vrazova 52, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 75980,
izdala UE Maribor. m-1030
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Damiš Renato, Spodnja Voličina 103,
Voličina, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 8428, izdala UE Lenart. m-1072

Demšar Primož, Poljanska cesta 110,
Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
17112, izdala UE Škofja Loka. GND-68

Djapič Igor, Barižoni 19, Ankaran –
Ankarano, vozniško dovoljenje, reg. št.
23575, izdala UE Koper. GNW-274

Djulbić Smajo, Stari trg 27, Velenje, diplo-
mo RŠC Velenje, izdana leta 1987. GNF-166

Dolenšek Terezija, Ulica Marije Draksle-
rjeve 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 998673, reg. št. 206177, izda-
la UE Ljubljana. GNR-229

Dolinšek Martin, Vrh pri Boštanju 23,
Boštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10061. GNQ-205

Domijan Suzana, Aljaževa ulica 18 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 813583, reg. št. 75910, izdala UE
Ljubljana. GNS-503

Drolc Marija, Jesenovo 16, Čemšenik,
preklicuje maturitetno spričevalo, izdano
leta 1980 na ime Klopčič Marija. GNY-122

Đurakovič Pavel, Garibaldijeva 4, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12076, izdala UE Postojna. GNQ-430

Eberlinc Iztok, Rudarska cesta 1c, Trbo-
vlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7196, izdala UE Trbovlje. GNO-157

Emeršič Boris, Kraigherjeva 22, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole v Ptu-
ju – diferencialni program. GND-168

Erceg Milenko, Orlova ulica 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
134618, reg. št. 139986, izdala UE Lju-
bljana. GNG-390

Erjavec Polona, Volčja jama 89 a, Šma-
rtno pri Litiji, spričevalo o končani OŠ Šma-
rtno pri Litiji, izdano na ime Planinšek Polo-
na. GNO-257

Erjavec Pompe Koni, Turnerjeva ulica
21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1189946, reg. št. 173671,
izdala UE Ljubljana. GNZ-246

Fabac Danica, Župančičeva 6, Metlika,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Novo mest,
izdano leta 1982, izdano na ime Podreba-
rac Danica. GNX-323

Falnoga Matjaž, Arclin 92, Škofja vas,
diplomo III-A 1898. GNO-132

Ferjanč Anton, Vereslavec 14, Kapele,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
132604. GNK-136

Ferk Cvetka, Ul. Heroja Lacka 61, Lena-
rt v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 3939, izdala UE Lenart. m-1065

Ferlan Miro, Tkalska 3 c, Celje, spriče-
valo 8. razreda OŠ . GNW-199

Fideršek Robert, Sp. Polskava 244, Pra-
gersko, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
reg. št. 15843. GNC-44

Flis Iztok, Čečovje 33, Ravne na Koro-
škem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12689, izdala UE Ravne na Koroškem.
GNP-456

Fortuna Mateja, Ravne 3, Polšnik, spri-
čevalo osnovne šole, izdano leta 1984.
GNS-278

Petelinkar Sonja, Sora 42a, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1298035, reg. št. 226307, izdala UE Lju-
bljana. GNK-286

Fras Milan, Štantetova 32, Maribor, inde-
ks, Srednje trgovske šole v Mariboru. m-998

Frim Darko, Gregorčičeva 27, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 14414, izdala UE Slovenska Bistri-
ca. m-1094

Froehlich Primož Maglica David, Selo
pri Bledu 52, Bled, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 18208. GNP-460

Furlan Primož, Gasparijeva ulica 5, Ce-
rknica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 9190, izdala UE Cerknica.
GNX-523

Gajšek Urška, Prekorje 39/a, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, št. 41366, izdala UE
Celje. GNO-332

Gašparič Tjaša, Cankarjeva 52, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. GNL-435

Gerenčer Dorjan, Raičeva ul. 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
567694, reg. št. 168513, izdala UE Lju-
bljana. GNW-524

Germek Janko, Spodnje Škofije 33 g,
Škofije, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
17882. GNH-264

Gerold Anton, Spodnja Orlica 6, Vuhred,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1673,
izdala UE Pesnica. GNC-219

Golja Andrej, Zg. Selnica 7, Selnica ob
Dravi, preklicuje zaključno spričevalo
SKSMŠ Maribor, izdano leta 1996. m-1099

Golob Marija, Vintarjevec 18, Šmartno
pri Litiji, spričevalo OŠ Franca Rozmana Sta-
neta, izdano leta 1976. GNR-179

Golob Natalija, Kicar 60A, Ptuj, spriče-
valo 2. letnika Trgovske šole, izdano leta
1997/98. GNT-177

Gorenc Vinko, Šmarska c. 6, Litija, spri-
čevalo o končanem 4. razredu posebne
šole v Litiji, izdano leta 1968. GNQ-159

Gornik Silvo, Male Brusnice 7, Brusni-
ce, odločbo in obrtno dovoljenje, št.
11890/0572/00/48/1995, izdano 6. 3.
1995. GNE-46

Gostenčnik Darinka, Kale 29, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
001242473, izdala UE Žalec. GNS-128

Gregorinčič Vesna, Koroška 69, Mari-
bor, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne
šole, izdano leta 1991. m-1104

Gril Brigita, Robindvor 33, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 4057. GNO-507

Grobelnik Damjan, Pongrac 35, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1079463, izdala UE Žalec. GNP-331

Gros Maja, Brdinje 6, Ravne na Koro-
škem, spričevalo o končani OŠ Koroški je-
klarji. GNN-483

Hadžić Melisa, CKO 1, Senovo, prekli-
cuje spričevalo, izdano šolsko leto
1998/99. GNZ-71

Herič Samo, Štrekljeva 76, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 69437,
izdala UE Maribor. m-1098

Hlebec Alojz, Fakinova 12, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
470901, izdala UE Zagorje ob Savi.
GNS-178

Hlebec France, Markljeva ul. 13, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15451, izdala UE Novo mesto. GNP-256

Hodnik Nataša, Kardeljeva 51, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
101932, izdala UE Maribor. m-1059

Homan Tomo, Kidričeva 77, Trzin, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGh, št. S 183636,
reg. št. 17736, izdala UE Domžale.
GND-518

Horvat Robert, Staretova 4-6, Kranj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 522820,
reg. št. 34475, izdala UE Kranj. GNY-72

Horvat Robert, Cvetlična 10, Ormož, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 8408,
izdala UE Ormož. GNY-447

Horvat Slavko, Pušča 122, Černelavci,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
28880. GNV-450

Hranjec Darko, Šentjanž 128, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 3401. GNN-208

Hrastar Janez, Brilejeva 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
246237, reg. št. 112517, izdala UE Lju-
bljana. GNR-79

Hren Marija, Merčnikova ulica 1, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Poklicne grafične
šole v Ljubljani, izdano leta 1973, izdano na
ime Debeljak Marija. GNW-549

Hribar Marjeta, Smrtnikova ulica 6, Lju-
bljana, spričevalo o zakjučnem izpitu Sre-
dnje vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano
leta 1980, izdano na ime Hribar Marjeta.
GNH-464

Hrovat Suzana, Marija Gradec 23, La-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala
UE Laško. GNW-124

Hutinski Stjepan, Veljka Vlahoviča 88,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 18490, izdala UE Maribor. m-1085

Hvalec Frančišek, Vareja 7, Videm pri
Ptuju, delovno knjižico. GNR-429

Hvalec Srečko, Panonska 31, Gornja
Radgona, preklicuje zaključno spričevalo
Srednje kmetijske šole v Rakičanu, smer
kmetijski tehnik, izdano 22. 6. 1990.
m-1083
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Ivančič Laura, Prvomajska 10, Nova Go-
rica, spričevalo od 1. do 4. letnika in maturi-
tetno spričevalo Gimnazije Tolmin. GNX-77

Janič Klaudija, Rogašovci 16/a, Roga-
šovci, vozniško dovoljenje, št. 25690.
GNW-449

Jarc Majda, Efenkova ul. 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
84046, izdala UE Maribor. m-1002

Jarkovič Stanislav, Drama  18, Šentje-
rnej, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
26594. GNL-60

Jašić Sulejman, Mašera Spašičeva ulica
9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1189249, reg. št. 71309,
izdala UE Ljubljana. GNN-233

Jelek Aleksander, Ul. H. Staneta 4, Ma-
ribor, preklicuje zaključno spričevalo Šo-
lskega centra TAM Maribor, izdano leta
1981. m-1028

Jelenc Marjana, Nusdorferjeva ulica 17,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Božidar
Jakac, izdano leta 1998. GNO-457

Jelenko Tomaž, Levec 77, Petrovče, vo-
zniško dovoljenje, kat. AB, št. S
000792281, izdala UE Žalec. GNR-129

Jerman Barbara, Koroška 67, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 109309,
izdala UE Maribor. m-1076

Jevšnik Katarina, Naselje ne 16, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12096.
GNM-184

Juračič Dragutin, Štrekljeva 62, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
21384, izdala UE Maribor. m-1058

Jurčič Ciril, Frankovo naselje 174, Ško-
fja Loka, evidenčni list za čoln, št.
02/03-7257/94. GNV-175

Juršič Franko, 9. korpus 16, Izola – Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
9566, izdala UE Izola. GNK-61

Justin Romana, Tomšičeva c. 25, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6029, izdala UE Velenje. GNU-326

Kaiser Marta, Sp. Vrtiče 3a, Zgornja Ku-
ngota, spričevalo 1. letnika Srednje trgo-
vske šole v Mariboru. m-1077

Kajba Tadeja, Oljčna pot 45 A, Koper –
Capodistria, preklicuje šolsko spričevalo.
GNT-427

Kaligaro Ivan, Ul. 30. maja 26, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
11878, izdala UE Maribor. m-1069

Kamnikar Rosana, Dole pri policio 3 A,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGh,
reg. št. 11170, izdala UE Grosuplje.
GNE-292

Karner Aleksandra, Zg. Duplek 3, Spo-
dnji Duplek, spričevalo 1. letnika Srednje
železniške šole Maribor, izdano leta 1990.
m-1084

Kekič Nikola, Malo Lešče 1 A, Suhor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
0851995, izdala UE Metlika. GNJ-262

Kenda Simon, Bača pri Modreju 41,
Most na Soči, vozniško dovoljenje, št. S
464012, izdala UE Tolmin. GNH-64

Kermavnar Matic, Črna vas 260, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1298494, reg. št. 226134, izdala UE Lju-
bljana. GNO-232

Ketiš Andrej, Vita Kraigherja 8, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čo-
lna, št. 02/13-5389/94 . GNK-436

Klančnik Tomaž, Brdo 28, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
13957, izdala UE Slovenske Konjice.
GNK-336

Klašnja Nikola, Runkova ulica 12, Lju-
bljana, preklic indeksa, objavljen v Ur. l.
RS, št. 45/99. GNZ-325

Klun Gregor, Ulica Metoda Mikuža 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1190389, reg. št. 219685, izdala UE
Ljubljana. GNB-120

Knez Maja, Ul. Staneta Severja 9, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Srednje ekono-
mske šole v Mariboru, izdano leta 1998.
m-1056

Kobal Slavko, Moše Pijade 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 44305,
izdala UE Maribor. m-987

Koca Jašar, Clevelandska ulica 25, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002231, reg. št. 170490, izdala UE Lju-
bljana. GNV-475

Kociper Anita, Ravenska 42, Odranci,
preklicuje študentsko izkaznico, št.
81512441. m-1055

Kočevar Liljana, Pivška 5, Postojna, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5225.
GNS-428

Kohek Kristijan, Zadružna ulica 16, Čre-
nšovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11512, izdala UE Lendava. GNI-188

Kokol Darko, Draga Kobala 32, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
106483, izdala UE Maribor. m-1003

Kolar Aleš, Celovška 9, Celje, preklicuje
zaključno spričevalo. GNZ-221

Kolenko Andrej, Srednja Bistrica 58, Čre-
nšovci, indeks, št. 61137383. GNE-467

Komes Cvetka, Ahacljeva 3, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 48722,
izdala UE Maribor. m-1060

Korošec Damir, Adamičeva 9, Celje,
spričevalo 4. letnika Elektrotehnične šole v
Celju. GNT-131

Korošec Mirijam, Bakovniška ulica 14,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16393, izdala UE Kamnik. GNV-75

Kosmač Blaž, Smlednik 79, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
999605, reg. št. 209598, izdala UE Lju-
bljana. GNY-172

Košir Sebastian, Marija Gradec 12, La-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1060659, izdala UE Laško. GNT-327

Kožar Vlado, C. bratov Zorko 24, Seno-
vo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17279. GND-197

Koželnik Rudolf, Straše 7, Starše, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 25672,
izdala UE Maribor. m-1082

Kožuh Novak Mateja, Rakovnik 102, Me-
dvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1352469, reg. št. 18825, izdala UE Lju-
bljana. GNN-383

Krajnc Andrejka, Gaj nad Mariborom 54,
Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 108839, izdala UE Maribor.
m-1103

Krajnc Olga, Vrbje 75, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 209191, izda-
la UE Žalec. GNM-334

Krajšek Aleksandra, Soška ulica 35, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1010822, reg. št. 178065, izdala UE Lju-
bljana. GNY-297

Krapež Jordan, Otlica 81, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
123411, izdala UE Ajdovščina. GNS-78

Kravanja Nina, Ulica prekomorskih bri-
gad 7, Tolmin, preklicuje študentsko izka-
znico, št. 71989410, izdala Biotehniška fa-
kulteta. GNL-510

Krčovnik Marija, Srednje 3 a, Bresterni-
ca, preklicuje zaključno spričevalo Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 1975.
m-1050

Krička Zoran, Zolajeva 12, Maribor, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika -Šolski center
TAM Maribor, izdano leta 1979, 1980 in
1981. m-995

Križman Anton, Podtabor 24, Struge, vo-
zniško dovoljenje, št. 4092, izdala UE Ko-
čevje. GNB-70

Krkoč Peter, Batuje 66, Črniče, indeks,
št. 09980234. GND-243

Kuhar Andrej, Frankopanova 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
86378, izdala UE Maribor. m-1006

Kuhelj Primož, Kozinova c. 11, Grosu-
plje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
15130, izdala UE Grosuplje. GNT-302

Kump Miran, Pod Videžem 6, Kozina,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
7660, izdala UE Sežana. GNJ-237

Kunstelj Jure, Žalna 50a, Grosuplje, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 17757,
izdala UE Grosuplje. GNL-285

Kureš Štefanija, Draženci 70a, Ptuj, di-
plomo št. III/12, SŠC Ptuj, izdana leta
1985. m-1070

Kuzelo Cecilija, Rozmanova 68, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
39570, izdala UE Koper. GNZ-271

Kuzma Milena, Hlebova 8, Maribor, spri-
čevalo o končani OŠ Franc Rozman Stane
Maribor, izdano leta 1974. m-1096

Lahovec Marjan, Strahinj 72, Naklo, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
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1106611, reg. št. 203185, izdala UE Lju-
bljana. GNV-250

Lapajne Janez, Lesno Brdo 66, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11500, izdala UE Vrhnika. GNS-53

Lavrenčič Radovan, Bazoviška 7a, Se-
žana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 1586, izdala UE Sežana. GNZ-471

Lenček Barbara, Obzidna ul. 13, Koper
– Capodistria, spričevalo o zakjučnem izpi-
tu Srednje frizerske šole v Ljubljani, št. 185,
izdano leta 1993. GNN-258

Lesjak Andrej, Bratovševa ploščad 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 483449, reg. št. 78801, izdala UE
Ljubljana. GNQ-105

Ličina Zehbo s.p., Goršt 42, Marezige,
preklicuje odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 17184/1542/00-27/1995, izdala OZS.
GNU-426

Likar Anja, Ljubljanska cesta 56, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 44586,
izdala UE Celje. GNH-318

Lipovšek Aleš, Kasaze 102a, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
21769, izdala UE Žalec. GND-568

Lisac Roman, Vandotova ulica 7, Ljublja-
na, preklicuje vpisni list za čoln, št.
02/03-2007/96. GNN-183

Ločniškar Maja, Seničica 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1097170, reg. št. 213967, izdala UE Lju-
bljana. GNS-153

Lokar Jože, Preska nad Kostrevnico 2,
Šmartno pri Litiji, spričevalo o končanem 6.
razredu OŠ Šmartno pri Litiji, izdano leta
1961. GNK-261

Lokar Marija, Preska nad Kostrevnico 2,
Šmartno pri Litiji, spričevalo o končanem 5.
razredu OŠ Šmartno pri Litiji, izdano leta
1986, izdano na ime Poglajen Marija.
GNL-260

Lokar Sonja, Vodnikova cesta 44, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št.
00101239594 izdala zavarovalnica Slove-
nica. GNT-527

Lorenčič Matjaž, Spodnja Voličina 74,
Voličina, vozniško dovoljenje, kat. AGH, reg.
št. 9828, izdala UE Lenart. m-1100

Lovec Vili, Poljane 5, Pobegi, vozniško
dovoljenje, kat. BCE, št. 20205. GNN-283

Lovrec Vesna, Nade Kovačič 22, Mikla-
vž na Dravskem polju, preklicuje delovno
knjižico št. 1990, izdana leta 1993. m-994

Lukač Marija, Široka Set 1, Vače, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGHF, št. S 403501,
izdala UE Litija. GNG-165

Lukavečki Mirica, Cven 59, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11286. GNF-266

Lukežič Matevž, Dutovlje 127, Dutovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
nomske in trgovske šole Nova Gorica, izda-
no leta 1997. GNR-304

Lunder Zoran, Škrilje 20, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 100583, reg.
št. 182985, izdala UE Ljubljana. GNF-416

Majcen Irena, Kolodvorska 2, Ormož,
spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje Eko-
nomske šole v Ptuju, izdano leta 1982, izda-
no na ime Majcen Irena. GNS-253

Majerle Marko, Cankarjeva  ul. 7, Koče-
vje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10130, izdala UE Kočevje. GNX-473

Malec Branko, Pušenci 3, Ormož, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 8246,
izdala UE Ormož. GNT-152

Maraž Dušan, Kidričevo 33 A, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. GNW-249

Marc Sanda, Fizine 15, Portorož – Po-
rtorose, potrdilo o usposobljenosti za vodi-
telja čolna, št. 02/13-980/9-82 . GNV-425

Marčeta Vojo, Prežihova 38, Celje, de-
lovno knjižico. GNY-247

Marić Saša, Šalek 91, Velenje, spričeva-
lo 2. letnika Srednje tekstilne šole. GNF-116

Marinac Svetislav, Gorkega 61, Maribor,
servisno knjižico št. šasije  KNE-
GC5232X5801139, št. motorja TIPT8 za
Kia Clarus 1.8, leto izdelave 1998. m-1053

Markič Marija, Zg. Jezersko 86, Zgornje
Jezersko, preklic potnega lista, objavljen v
Ur. l. RS, št. 48/99. GNE-196

Markočič Alen, Vetrišče 18, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Go-
rica. GNF-316

Markovič Nina, Fani Grumove ulica 26,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda in potrdilo o
eksternih preverjanjih slov. in mat.
GNQ-180

Mask Demis, Renče 40/a, Renče, vo-
zniško dovoljenje. GNP-431

Mavec Vesna, Gubčeva  1, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 643468,
reg. št. 36655, izdala UE Kranj. GNC-244

Mavrič Sandi, Partizanska 6/D, Koper –
Capodistria, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13/59-90, izdala Lu-
ška kapetanija . GNW-174

Mavsar Marjan, Nikole Tesle 12, Krško,
delovno knjižico. GNF-466

Medic Boštjan, Češnjice 12, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S-000781311, reg. št. 24664, izdala UE
Domžale. GNW-224

Mehmedović Hasan, Srebrničeva ulica
36, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
00101240922 izdala zavarovalnica Adria-
tic. GNV-275

Mele Stanislava, Zg. Jablanica 19, Šma-
rtno pri Litiji, spričevalo o končani OŠ Pri-
mskovo na Dolenjskem, izdano leta 1967.
GNF-66

Menih Marjeta, Praprotnikova 18, Mozi-
rje, preklicuje potrdilo o strokovnem izpitu
št. 77/90, izdano na ime Vuga Martjeta.
GNE-542

Mergeduš Milan, K jami 6, Maribor, pre-
klicuje zaključno spričevalo Srednje gradbe-
ne šole Maribor, izdano leta 1989 za poklic
gradbinec 1. GNV-225

Meško Janko, Matija Gubca 35, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 13171.
GNQ-55

Mihajlovič Anica, Kolombaj 63, Ankaran
– Ankarano, preklicuje delovno knjižico,
izdano na ime Černilogar Anica, leta 1968.
GNX-273

Mihovic Saša, Grajska vas 1a, Gomilsko,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 1257179,
izdala UE Žalec. GNG-190

Mijatovič Neda, Kraigherjeva 6, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 44382.
GND-218

Mlakar Katrin, Spodnje Partinje 26, Le-
nart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 8119, izdala UE Lenart.
m-1080

Mlinarič Anton, Ul. prvih žrtev 18, Mikla-
vž na Dravskem polju, preklicuje zaključno
spričevalo OŠ Hoče – Dušan Flis, izdano
leta 1966. m-1026

Mlinarič Anton, Ul. prvih žrtev 18, Mikla-
vž na Dravskem polju, zaključno spričevalo
Kovinarskega šolskega centra Maribor, po-
klic klepar, izdano leta 1969. m-1025

Mohorič Alojz, Jurkovičeva 22, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 11580, izdala UE Gornja Radgona.
GNM-284

Moravec Danilo, Gajštova ulica 23, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10191, izdala UE Maribor. m-1024

Motoz Alojz, Vintarjevec 25, Šmartno pri
Litiji, spričevalo končanem 6. razredu Fra-
nc Rozman Stane v Litiji, izdano leta 1973.
GNL-160

Mravljak Rudolf, Vurmat 62, Selnica ob
Dravi, preklicuje zaključno spričevalo Sre-
dnje lesarske šole Maribor, izdano leta
1977. m-1079

Mulej Tadej, Štebijeva 4, Ljubljana, pre-
klicuje indeks Srednje šole tiska in papirja
Ljubljana, št. I./916, izdan 8. 4. 1998 v
Ljubljani. GNP-381

Muller Rok, Travniška 5, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20789. GNR-254

Murn Jernej, Lavričeva 37 A, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, reg. št. 252054.
GNM-234

Musar Igor, Ulica solidarnosti 2, Litija,
potrdilo o opravljenem CPP, št. 729, izdala
UE Sevnica. GNG-290

Nabergoj Boštjan, Lozice 29, Podnanos,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
951978, izdala UE Ajdovščina. GNE-92

Neuvirt Andrej, Malečnik 152, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole,
smer ekonomski tehnik, izdano leta 1998.
m-991
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Ninić Vlado, Kidričeva 6 a, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1194181,
reg. št. 41503, izdala UE Kranj. GNX-23

Ninić Vlado, Kidričeva 6 a, Kranj, listino
izkaznico za reševalca iz vode, št. 624.
GNW-24

Novak Lidija, Stara cesta 30, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 11949, izdala UE Vrhnika. GNJ-37

Oblak Tomaž, Podlubnik 161, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10800, izdala UE Škofja Loka. GNR-454

Obreza Veronika, Črni potok 18, Šma-
rtno pri Litiji, spričevalo o končani OŠ Fra-
nca Rozmana Staneta Šmartno pri Litiji, izda-
no na ime Bajec Veronika. GNW-49

Ogrin Jure, Strniševa 41, Ljubljana, spri-
čevalo 1. letnika Srednje trgovske šole,
izdano leta 1997. GNM-84

Onišak Boris, Bartlova 1, Šmartno pri
Litiji, spričevalo o končani OŠ Dušan Kve-
der Tomaž, št. 1715/III, izdano leta 1980.
GNC-269

Orehek Valter, Šaranovičeva cesta 22,
Domžale, diplomo Srednje šole za elektro-
energetiko, izdana 26. 6. 1985. GNI-163

Oštrbenk Mitja, Rimska cesta 35, Breži-
ce, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-443/9-91, izdala luška ka-
petanija . GNZ-146

Palislamović Dzafer, Gradnikove briga-
de 29/24, Nova Gorica, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH. GNP-231

Pantner Ida, Griže 62, Griže, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. S 738317, izdala UE
Žalec. GNL-335

Pegan Amalija, Pražakova ulica 8, Lju-
bljana, delovno knjižico. GNR-29

Peklar Janez, Nasova 35, Apače, delo-
vno knjižico. GNC-119

Perme Martin, Grumova 7, Šmartno pri
Litiji, spričevalo 6. razreda OŠ Šmartno pri
Litiji. GNU-51

Perše Viljem, Volčće 92, Tolmin, vozni-
ško dovoljenje, št. S 973707, izdala UE
Tolmin. GNG-240

Peskar Primož, Grbinska 33, Litija, vo-
zniško dovoljenje, kat. H, št. S 1035243,
izdala UE Litija. GNO-482

Peternik Timotej, Ul. Jožefe Lackove 1a,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
40592, izdala UE Ptuj. GNF-441

Petkovič Milan, U. B. O. 1, Metlika, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1023699, reg. št. 4346, izdala UE Metlika.
GNQ-480

Petrovič Breda, Metelkova 46, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 23556,
izdala UE Maribor. m-1075

Piletič Rok, Mali Slatnik 18, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
35856, izdala UE Novo mesto. GNW-474

Pistotnik Franc, Ižanska cesta 138b, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 139273, reg. št. 62369, izdala UE Lju-
bljana. GNR-479

Plahuta Alenka, Prešernova 3, Šentjur,
indeks, št. 81480490. m-999

Podgoršek Barbara, Podgorska pot 11,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17423, izdala UE Kamnik. GNN-83

Podpečan Monika, Bratov Učakar 130,
Ljubljana, preklicuje študentsko izkaznico,
št. 18960464, izdala Filozofska fakulteta.
GNR-529

Podsrajšek Dragica, Prisojna 16, Mari-
bor, diplomo smer komercialni tehnik.
GND-468

Poglajen Olga, Jabl. laze 8/a, Šmartno
pri Litiji, spričevalo o končani OŠ Šmartno
pri Litiji – zaključno spričevalo, izdano leta
1971, izdano na ime Kračan Olga.
GNO-282

Pogorevčnik Vesna, Zrkovska 152a, Ma-
ribor, indeks, št. 81532553, EPF Maribor.
m-989

Pomol Branko, Ptujska gora 46, Ptujska
Gora, potrdilo o opravljenem zaključnem
izpitu Kovinarske šole, šolsko leto
1980/81. GNO-182

Potisek Anže, Trg na stavbah 4, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 1246012,
izdala UE Litija. GNZ-296

Potočnik Jože, Gabrovica pri Črnem kalu
35, Črni Kal, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-504/12-97 .
GNG-265

Potočnik Mitja Borut, Prežihova 9, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6276, izdala UE Maribor. m-1004

Pozvek Mihael, Sv Duh 258, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20803, izdala UE Škofja Loka.
GNF-291

Predan Franc, Hočko Pohorje 74 d,
Hoče, delovno knjižico. m-996

Preksavec Amalija, Požeg 7, Rače, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 59737,
izdala UE Maribor. m-1087

Pretnar Miha, Begunje 105, Begunje na
Gorenjskem, spričevalo o končani OŠ An-
ton Tomaž Linhart. GNI-63

Pretnar Primož, Gradiška pot 7, Rado-
vljica, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
24721, izdala UE Radovljica. GNP-156

Primec Ivan, Ponova vas 65, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
8932, izdala UE Grosuplje. GNU-276

Primi podjetje za trgovino, proizvodnjo in
storitve d.o.o., Grintovškova ulica  35, Kra-
nj, preklicuje liceco za prevoz v notranjem
prometu, 0002052/26 z dne 23.1.1998
za vozilo FAP 1213-36 KR-90-52 E
GNC-94

Prokshi Zvmber, Avšičeva cesta 48, Lju-
bljana, delovno knjižico. GNY-147

Prus Katarina, Ob Potoku 17, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, št. 10905.
GNM-459

Pruš Manca, Kajuhova 75, Slovenska Bi-
strica, spričevalo 1. in 2. letnika Trgovske
šole. m-1089

Puhmajer Sašo, Ledina 17c, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 66599,
izdala UE Maribor. m-1066

Pušnik Andreja, Kovca 17, Celje, prekli-
cuje zaključni izpit. GNU-551

Radončič Denis, Zlato polje 2b, Kranj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 125904,
reg. št. 41854, izdala UE Kranj. GNN-58

Rajh Andreja, Vreclova 2, Hoče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 57340,
izdala UE Maribor. m-997

Rajh Lilijana, Njegoševa cesta 6c, Lju-
bljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgo-
vske šole, izdano leta 1997. GNS-82

Rakela Igor, Prešernova 22, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 1998. m-1068

Rakić Renata, Topniška ul. 43, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164999, reg. št. 218572, izdala UE Lju-
bljana. GNL-560

Rakiposki Azis, Cankarjeva 5, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. GNY-422

Rakun Jurij, Aškerčeva 48, Mozirje, spri-
čevalo Poklicne tehniške elektro in računa-
lniške šole Velenje, smer računalniški te-
hnik, izdano leta 1996. GNZ-571

Rec Denis, Morje 71f, Fram, vozniško do-
voljenje, kat. ABCEGH, št. 93941. m-1071

Remic Jelka, Na Pristavi 17, Laško, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4750, izda-
la UE Laško. GNB-195

Repanšek Janez, Rudnik pri Radomljah
13, Radomlje, preklicuje priglasitveni list,
opr. št. 15-0476/94, izdan 31. 5. 1994.
GNU-76

Resnik Lilijana, Ulica 1. avgusta 1, Kra-
nj, preklicuje duplikat maturitetnega spriča-
evala Srednje ekonomske šole v Kranju,
izdano leta 1978. GNJ-487

Ribič Dobran Pavel, Obala 118, Porto-
rož – Portorose, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-1499/33-82 .
GNE-242

Ribič Katja, Kamniška graba 88, Kamni-
ca, spričevalo 3. letnika Srednje ekono-
mske šole v  Mariboru, smer ekonomski
tehnik, izdano leta 1998. m-1022

Ribič Rok, Splavarska ulica 1, Spodnji
Duplek, zavarovalno polico, št.
41401002280 izdala zavarovalnica Slove-
nica. m-990

Rifelj Matjaž, Attemsov trg 9, Gornji grad,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9232,
izdala UE Mozirje. GNZ-446

Rijavec Danijel, Linhartova cesta 15, Lju-
bljana, delovno knjižico. GNR-204

Rimele Sergej, Štrafelova 34, Ptuj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30748,
izdala UE Ptuj. GNR-54

Rober Terezija, Sestrže 36, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7315,
izdala UE Ptuj. GNE-167

Rodič Alenčica, Adamičeva 27 A, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13761, izdala UE Grosuplje. GNE-517
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Rogelj Aleksandra, Preserje 48b, Pre-
serje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1103949, reg. št. 213106, izdala UE Lju-
bljana. GNO-532

Rojko Jožef, Rjavci 10, Vitomarci, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 51, izdala
UE Ptuj. GNF-141

Rojko Primož, Prešernova 13, Ptuj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25783,
izdala UE Ptuj. GNH-439

Romeo Živko, Ostenk 12, Trbovlje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9849, izda-
la UE Trbovlje. GNC-69

Rukelj Stjepan, Borštnikova 114, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 156119 izdala
zavarovalnica Slovenica. GNP-481

Rus Marjan, Zvezda 13, Ljubljana, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
595390, reg. št. 185031, izdala UE Lju-
bljana. GNI-21

Rutar Ignac, Partizanska 8, Tržič, vozni-
ško dovoljenje, št. S 70548, reg. št. 1967.
GNQ-305

Sajko Samuel, Aljaževa 20, Maribor, za-
ključno spričevalo Srednje strojne šole v
Mariboru, smer avtomehanik, izdano v šo-
lskem letu 1997/98. m-1021

Sakač Rudolf, Štantetova 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 84861,
izdala UE Maribor. m-1029

Salomon Leonardo, Kajuhova ulica 44,
Ljubljana, delovno knjižico. GNR-104

Savič Mirko, Zoisova 7, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 600621, reg.
št. 26638, izdala UE Kranj. GNB-270

Simić Matjaž, Brodarjev trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1191358, reg. št. 186841, izdala UE Lju-
bljana. GNQ-505

Simončič Egon, Pri Žalcu 9, Žalec, de-
lovno knjižico. GNF-191

Simončič Štefka, Dolenja vas 2/a, Raka,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 411.
GNU-201

SKB – Leasing Ljubljana, Dunajska, Lju-
bljana, preklicuje vpisni list  za čoln 1799
Piran, št. 0103-131, izdan 17. 3. 1999.
m-1020

Skumavec Boštjan, Posavec 39, Podna-
rt, spričevalo 1. letnika Srednje agroživilske
šole, izdano leta 1997. GNH-164

Slodej Dejan, Zarnikova ulica 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
367976, reg. št. 63079, izdala UE Ljublja-
na. GNM-484

Smolič Jože, Vrbovec 10, Dobrnič, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
0906188, reg. št. 9675, izdala UE Tre-
bnje. GNT-277

Solina Mladen, Smetanova 35, Maribor,
spričevalo Gradbene srednje šole v Maribo-
ru-smer kv tesar, izdano leta 1977. GNO-419

Sraka Raša, Bratovševa ploščad 37, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1287482, reg. št. 227546, izdala UE Lju-
bljana. GNE-142

Stajnko Vera, Lackova ulica 11, Rade-
nci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6579, izdala UE Gornja Radgona.
GNM-434

Steklarstvo in brusaštvo s.p. Mehle An-
ton, Dolenjska c.  31, Ljubljana, preklicuje
priglasitveni list,opravilna št. 28-0352/94 z
dne 25.4.1994. GNV-150

Stermšek Davor, Jamova cesta 48n, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1342701, reg. št. 230519, izdala UE Lju-
bljana. GNH-489

Stibilj Andrej, Idrijska 18, Ajdovščina, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
951874, izdala UE Ajdovščina. GNW-424

Stopar Ludvik, Konjsko 3a, Vojnik, št. o
potrdilu reg. čolna 02-03-965-92 z dne 26.
6. 1992, reg. št. KP 161. GNY-451

Svete Simona, Ohonica 16, Borovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10293, izdala UE Vrhnika. GNI-263

Šalamun Smiljana, Jamova 7a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 68589,
izdala UE Maribor. m-1078

Ščuka Simon, Temnica 28, Kostanjevi-
ca na Krasu, vozniško dovoljenje. GNY-472

Šemen Branka, Lipa 145a, Beltinci, vo-
zniško dovoljenje, št. 22870. GNM-59

Šeruga Renata, Vrazova 46, Maribor, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-3113/95, izdala uprava za po-
morstvo . m-1092

Šev Branko, Srebotje 15, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 83024, izdala UE Maribor. m-993

Šilvar Aneta, Luče 72, Luče, spričevalo
Gimnazije Celje, izdano leta 1999.
GNX-248

Šimko Stanko, Kumova 57a, Spodnji Iva-
njci, priglasitveni list, opr. št. 08-216/94.
GNF-45

Šorn Sonja, Pot na Fužine 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1001854, reg. št. 110858, izdala UE Lju-
bljana. GNH-314

Šporar Gordana, Šolska ulica 1, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, št. 13483.
GNY-222

Štajerski avto dom d.d., Tržaška 38, Ma-
ribor, preklicuje uradno potrdilo za registra-
cijo Renault Megane RN 1,4, št. šasije
VF1BAOVM520117492, carinjeno po ECL,
št. 2704. m-1061

Šterbal Marija, Žabovci 53, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
24052, izdala UE Ptuj. GND-43

Štern Tina, Huje 27, Kranj, spričevalo 2.
letnika Srednje mlekarske in kmetijske šole
v Kranju, izdano leta 1998. GNK-315

Štribl Albin, Šentilj 118 a, Šentilj v Slov.go-
ricah, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 3007, izdala UE Pesnica. m-1091

Štrukelj Vojko, Pri malnih 35, Kobarid,
delovno knjižico. GNB-170

Štuhec Franc, Vučja vas 42, Križevci pri
Ljutomeru, delovno knjižico. GNN-133

Šukljan Vinko, Korte 63, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5042,
izdala UE Izola. GNJ-62

Švab Alojzij, Križevec 13, Stranice, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 5874,
izdala UE Slovenske Konjice. GNI-563

Tacol Janislav-Peter, Trnovska ul. 4, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
410904, reg. št. 25623, izdala UE Ljublja-
na. GNP-181

Terplan Stano, Vaneča 55a, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. 24727. GNX-448

Tominšek Anton, Kešetovo 7, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 6699,
izdala UE Trbovlje. GNI-488

Tomšič Ines, Črna vas 112, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 1998. GNE-267

Toplak Boštjan, Gradišče pri Litiji 6, Litija,
preklicuje ADR certifikat o strokovni usposo-
bljenosti voznika motornih vozil za prevoz ne-
varnih snovi, št. 009149. GNI-138

Toporan Hadže, Štantetova 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
102822, izdala UE Maribor. m-1049

Torjan Mitja, Prešernova 40, Ilirska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 429883, reg. št. 3969, izdala UE Ilirska
Bistrica. GNJ-462

Tratar Sonja, Janševa 3, Ljubljana, pre-
klicuje spričevalo 3. letnika Šole za medici-
nske sestre-babice, Ljubljana, izdano leta
1977. GNZ-96

Tušek Božidar, Kovinarska 22, Štore,
indeks, št. 94053044. m-1093

Ucman Slavko, Mestne njive 12, Novo
mesto, spričevalo Poklicne kovinarske šole,
izdano leta 1982. GNK-236

Urbanič Milan, Ploderšnica 8, Jakobski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
207, izdala UE Pesnica. m-1073

Urek Jelka, Trubarjeva 14, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 30152, izdala
UE Ptuj. GNG-65

Uršič Dušanka, Čečovje 3, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15690, izdala UE Ravne na Koroškem.
GNN-458

Uršič Ema, Bistričica 3a, Kamnik, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Do-
mžale, izdano leta 1998. GNX-198

Uštar Darja, Tržaška 45, Ljubljana, zava-
rovalno polico, št. 101137795 izdala zava-
rovalnica Adriatic. GNK-311

Valand Stanislav, Podova 55, Pragersko,
zavarovalno polico, št. 1374609 izdala za-
varovalnica Maribor. GNG-440

Verdnik Tomaž, Janževski vrh 12, Po-
dvelka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4567, izdala UE Radlje ob Dravi. GNN-558

Vizlar Matjaž, Šmartinska 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 40679,
reg. št. 181683, izdala UE Ljubljana.
GNB-245

Vodušek Valerija, Hrenova ulica 17, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1192571, reg. št. 131173, izdala UE Lju-
bljana. GNI-413

Voga Franci, Goričica 2, Preddvor, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1254171,
reg. št. 49806, izdala UE Kranj. GNE-67

Vohar Sandra, Regentova 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
87237, izdala UE Maribor. m-1000

Volkner Janez, Ul. 25 maja 4, Ptuj, pre-
klicuje zaključno spričevalo Živilske šole v
Mariboru, šolsko leto 1972/73. m-1105

Vouk Alenka, Babičeva ul. 18, Miklavž
na Dravskem polju, delovno knjižico.
m-1051

Vrhovnik Rok, Jevšnikova 4, Kisovec,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1207331. GNM-134

Vukašinović Jadranka, Mandrge 3, Lo-
gatec, diplomo SGŠ Ivana Kavčiča-smer
tesar, izdano na ime Đukanović Ljubomir.
GNZ-421

Vuksanović Ana, Vojkova cesta 91, Lju-
bljana, preklicuje 3. letnik Srednje vzgojite-
ljske šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta
1998. GNB-95

Zafošnik Miran, Veljka Vlahoviča, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
67406, izdala UE Maribor. m-1081

Zajc Bogomir, Zg. Duplek 9a, Spodnji
Duplek, certifikat za prevoz nevarnih snovi,
št. 9106, izdan 21. 12. 1996 pri MNZ.
m-1067

Zalar Boris, Vojkova cesta 77, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
846108, reg. št. 197657, izdala UE Lju-
bljana. GNU-176

Zamljen Igor, Kregarjevo 9, Kamnik, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCDGH, reg. št.
17350, izdala UE Kamnik. GNH-239

Zavrl Antonija, Cerovica 26, Šmartno pri
Litiji, spričevalo OŠ, izdano leta 1966.
GNR-279

Zekiroski Nenat, Izletniška ul. 17, Koper
– Capodistria, delovno knjižico. GNM-259

Zupančič Sabinab, Bratov Poglajen 12,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
204731, izdala UE Litija. GNX-27

Zupet Marjan, Podboršt 19, Šentjanž,
diplomo Srednje Agroživilske šole v Ljublja-
ni, izdana leta 1991. GNI-238

Žagar Petra, Trg revolucije 1, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10743,
izdala UE Trbovlje. GNI-113

Žargi Lovro, Scopolijeva ulica 15l, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 844140, reg. št. 170185, izdala UE Lju-
bljana. GNM-559

Žel Jože, Benedikt 4, Beltinci, preklicu-
je uradno izkaznico, št. 129. m-1054

Žigart Andreja, Ul. Trškovih 32, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 116677, izdala UE Maribor.
m-1064

Žiljcov Lidija, Žabotova 5, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 37986,
izdala UE Maribor. m-1088

Žnider Branko, Polana 15, Hoče, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 43107,
izdala UE Maribor. m-1090

Žunko Renata, Kolodvorska 2, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6399, izdala UE Ormož. GNO-207

Župan Jože, Dobrava 37, Škocjan, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1296.
GNC-169
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