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Sodni register

LJUBLJANA

Rg-403674
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01833 z dne 27. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/3957/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1413619
Firma: COCOASOFT, programska

oprema, razvoj in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: COCOASOFT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska c.

293
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Ložar Albin, Ljubljana, Ižan-

ska cesta 293 in Verhovšek Roman, Ljub-
ljana, Dolenjska cesta 162, oba vstopila
8. 4. 1999, vložek vsak po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Ložar Albin, imenovan 8. 4. 1999,
zastopa družbo kot tehnični direktor in di-
rektor Verhovšek Roman, imenovan 8. 4.
1999.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50402 Trgovina na drob-
no z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji

tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni

tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73201 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 9305 Druge storitvene de-
javnosti.

Rg-403773
Odrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01978 z dne 21. 5. 1999 pod št. vložka
1/13581/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi zaključka redne
likvidacije s temile podatki:

Matična št.: 5524407
Firma: ELEKTROTEHNA KONTOTEH-

NA, Računovodske in finančne storitve,
d.o.o., Dunajska c. 21, 1000 Ljubljana–
v likvidaciji
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Skrajšana firma: ELEKTROTEHNA
KONTOTEHNA, d.o.o., Ljubljana – v likvi-
daciji

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 464.285 SIT
Ustanovitelji: ELEKTROTEHNA

JUGOTEHNIKA, P.O., Franko Danica,
Gričar Irena, Hanč Marija, Janc Nada,
Kordež Bernarda, Kotnik Katarina, Lasan
Majda, Mesarič Nada, Skalja Anton, Strnad
Olga, Tomažič Aljana in Tekavec Zdravko,
izstopili 12. 1. 1999.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Malešič Velimiru, ki je bil razrešen 12. 1.
1999.

Izbris družbe zaradi zaključka redne likvi-
dacije.

Poslovne knjige, knjigovodska doku-
mentacija in dokumentacija o likvidacijskem
postopku je shranjena pri družbi EUROTEH-
NA, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21.

Rg-402982
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00239 z dne 24. 5.
1999 pri subjektu vpisa STRUKTURA, na-
črtovanje v gradbeništvu in urejanju pro-
stora, trženje, Mirna Peč, d.o.o., sedež:
Šranga 34, 8216 Mirna Peč, pod vložno
št. 1/02516/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5678625
Dejavnost, vpisana 24. 5. 1999:

21230 Proizvodnja pisarniških potrebščin
iz papirja; 22110 Izdajanje knjig; 22130
Izdajanje revij in periodike; 22150 Drugo
založništvo; 22220 Drugo tiskarstvo;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 72400 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73201 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74810 Fotografska dejavnost; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo.

Pod šifro dejavnosti K/74.120 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 1135/98 Rg-445
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba AGROINŽENIRING, d.o.o.,

Spodnje Gorče 14, Braslovče, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzamejo dediči pok.
Veronike Medved: Medved Viktor, Pucova
2, Celje, Medved Milan, Goriška 44, Vele-
nje, Medved Jože, Vodnikova ulica 7, Ža-
lec, Medved Martin, Beraničeva 26, Mari-
bor, Kuster Pavla, Hochbaverjeva ulica 8,
Mozirje, Pirnat Cvetka, Gubčeva 2, Velenje,
Podgoršek Terezija, Šalek 81, Velenje, Der-
mol Marija, Lokovica 95, Šoštanj, Dermol
Silva, Lokovica 35, Šoštanj, Švarc Anica,
Ljubija 57/a, Mozirje, Jelenko Ida, Topolši-
ca 169, Topolšica in Medved Majda, Kar-
deljev trg 10, Velenje.

Premoženje družbe se razdeli med dedi-
če pokojne družbenice po enakih deležih.

Sklep so sprejeli dediči pokojne družbe-
nice dne 27. 8. 1998.

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 5. 1999

Srg 601/96 Rg-446
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja družbe sklenilo objaviti sklep:
Družba GTE, Podjetje za izrabo ter-

malne vode, d.o.o., Velenje, Partizanska
78, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer:
– Premogovnik Velenje, d.d., Partizan-

ska 78, Velenje in
– Terme Topolšica, d.d., Topolšica 77,

Topolšica.
Obveznost plačila morebitnih preostalih

obveznosti pravzema Premogovnik Velenje,
d.d.

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

Sklep sta prevzela družbenika dne 30. 7.
1996.

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 6. 1999

Srg 292/95 Rg-447
Okrožno sodišče v Celju je v registrski

zadevi predlagatelja družbe sklenilo objaviti
sklep:

Družba KLIO, podjetje za trgovino in
turizem, d.o.o., Celje, Ulica bratov Voš-

njakov 28, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Robič Aljoša, Ulica bratov Vošnjakov 28,
Celje, ki prevzame obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku.
Sklep je sprejel družbenik dne 31. 3.

1995.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 7. 1999

KOPER

Srg 1430/98 Rg-212946
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba ANDOR ASTA – Trgovina in

marketing, d.o.o., Kozina, Klanec 19/c,
6240 Kozina, ki je vpsiana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/4188/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
z dne 14. 9. 1998.

Družbenik ANDOR, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Kozina, Klanec 19/c,
izjavlja, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da družba ni imela zaposlenih de-
lavcev, in da prevzame obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na ustanovitelja.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 12. 1998

LJUBLJANA

Srg 1354/99 Rg-448
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba BVP INŽENIRING, d.o.o., Dra-
gomer, Dragomerska 1, Brezovica pri
Ljubljani, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 26. 10. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljice so Terčelj Apolonija, Jar-
še 30, Ljubljana, Pavlović Barbara, Ulica
pod gozdom 27, Trzin in Gulič Ariana, Sko-
po 63a, Dutovlje, z ustanovitvenim kapita-
lom 2,318.283 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanoviteljice Terčelj Apolo-
nijo, Pavlović Barbaro in Gulič Ariano, po
enakih delih.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 1999

Srg 94/19023 Rg-301999
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19023 z dne 11. 2. 1999 pod št.
vložka 1/14154/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: ITEX, tekstil, obutev, konfekci-
ja in modni dodatki, d.o.o.

Skrajšana firma: ITEX, d.o.o., Žeje
15/c, Komenda

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1218 Komenda, Žeje 15/c
Osnovni kapital: 86.000 SIT
Ustanovitelji: Sinigaglia Bruni, Scotta

Graziano, Štebe Marta in Kalan Odo, izsto-
pili 28. 12. 1994.

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

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Marta Štebe, Žeje 15/c, Komenda in
Odo Kalan, Str. di Fiume 432, Trst.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 06/02-02400-8/99 Ob-9448
Pravila sindikata z imenom SKEI Sindi-

kalne podružnice Litostroj – Tovarna
ulitkov, s sedežem Litostrojska 40, Ljub-
ljana, se z dnem 22. 6. 1999 hranijo pri
Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška, Trg
prekomorskih brigad 1, Ljubljana.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 152, z zaporedno
matično številko 1158317.

Št. 028-32/93-2 Ob-9455
1. Upravna enota Ptuj preneha hraniti

pravila sindikata ZSSS OŠ Cirkovce.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izre-

ka, ki se nahajajo v evidenci statutov sindi-
katov pod zap. št. 29, se vzamejo iz hram-
be z dnem izdaje te odločbe in se izbrišejo
iz evidence statutov.

Št. 028-1/99-2 Ob-9457
1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se

vzamejo pravila sindikata vzgoje, izobraže-
vanja in znanosti Slovenije – Osnovne šole
Cirkovce.

– naziv pravil: Pravilnik SVIZ Osnovne šo-
le Cirkovce,

– ime sindikata: Sindikat vzgoje, izo-
braževanja in znanosti Slovenije – Os-
novne šole Cirkovce,

Razglasi sodišč

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

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

N 3/99 R-498
Jožef Jurkovič, roj. 10. 8. 1891 v Su-

horju, nazadnje stanujoč v Trsju 7 (sedaj
Dolenja Žaga 4), je pogrešan.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 28. 5. 1999

N 6/98 R-557
Marija Zagorc, rojena Visočnik, roj. 10. 5.

1937, nazadnje stanujoča v Primožu 83, p.
Ljubno ob Savinji, je pogrešana od 23. 10.
1993 (po predlogu predlagatelja Božidarja
Kumpreja iz Planine 25 a, Ljubno ob Savinji).

Začasni skrbnik je Janez Retko iz Plani-
ne 1, Ljubno ob Savinji.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 16. 6. 1999

– sedež sindikata: Osnovna šola Cirkov-
ce, Cirkovce 47, 2326 Cirkovce,

– kratica sindikata: sindikat SVIZ OŠ Cir-
kovce.

2. Pravila, navedena v 1. točki tega izre-
ka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zap. št. 84.

3. Matična številka sindikata SVIZ Os-
novne šole Cirkovce je 1369628.

Št. 028-2/99-2 Ob-9459
1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se

vzamejo pravila osnovne organizacije
ZSSS, Emona Merkur, d.d., Ptuj, Murko-
va ul. 2.

– naziv pravil: Pravila osnovne organiza-
cije ZSSS, Emona Merkur, d.d., Ptuj,

– ime sindikata: Osnovna organizacija
zveze svobodnih sindikatov Slovenije –
Emona Merkur Ptuj, d.o.o., Ptuj,

– sedež sindikata: Murkova 2, 2250
Ptuj,

– kratica sindikata: OO ZSSS Emona
Merkur, d.d., Ptuj.

2. Pravila, navedena v 1. točki tega izre-
ka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zap. št. 85.

3. Matična številka osnovne organizaci-
je ZSSS Emona Merkur Ptuj je 1369652.

Oklici dedičem

D IV D 55/98 R-323
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pok. Zalar Jožefu, roj. 1. 11. 1902,
umrl 26. 5. 1981, nazadnje stanujoč Pod-
peč 47, ki je umrl brez oporoke.

Kot zakoniti dedič pride v poštev zapust-
nikov sin Jožef Zalar, roj. 4. 11. 1932, ki se
nahaja neznano kje.

Zapustnikovega sina in njegove morebit-
ne pravne naslednike pozivamo, da v roku
enega leta od objave oklica na oglasni de-
ski tukajšnjega sodišča priglasijo svoje pra-
vice do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 1999

D 355/92 R-160
To sodišče v zapuščinski zadevi po po-

kojnem Fink Andreju, roj. 25. 6. 1877, iz
Žužemberka št. 91, umrlem 24. 7. 1942,
na podlagi 3. odst. 206. člena zakona o
dedovanju poziva neznane dediče po po-
kojnem Finku Andreju, da se priglasijo pri
tem sodišču ali pri skrbniku za poseben
primer, in sicer v roku enega leta od objave
tega okolica.

Za skrbnika je neznanim dedičem po-
stavljena Modic Ruža, iz Novega mesta, Ko-
štialova 36.

Po preteku zgoraj navedenega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi izjave postavljenega skrbnika in po-
datkov s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 9. 3. 1999

D 152/95 R-523
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščin-

ski postopek po brezoporočno umrli Meze
Frančiški, roj. Osterman, kmetici, rojeni
17. 2. 1892, drž. RS, vdovi, umrli dne 13.
11. 1986 v Logatcu, nazadnje stalno stanu-
joči v Logatcu, Cesta talcev 2.

Položaj zakonite dedinje gre tudi zap.
sestri Novak Mariji, roj. Osterman, živeči v
ZDA oziroma njenim dedičem.

Ker se ne ve za naslov imenovane dedi-
nje oziroma tudi ne za imena in naslove
dedičev po njej, kolikor je Novak Marija že
pokojna, se na podlagi 206. člena zakona
o dedovanju s tem oklicem poziva Novak
Marijo oziroma dediče po njej, naj se ogla-
sijo sodišču v roku enega leta od objave
oklica v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
dokončalo zapuščinski postopek na podla-
gi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 9. 6. 1999

II D 409/97 R-551
Pred tem sodiščem je v teku zapuščinski

postopek po pokojni Putnik Heleni, roj. 10.
12. 1929, drž. RS, upok., stan. Obrežna
ul. 75A, p. Maribor, ki je umrla 13. 6. 1995.

Kot dediči II. dednega reda so k dedova-
nju poklicani pokojničin brat Šparaš  Šte-
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fan, ki stanuje na naslovu Vidonci 63, p.
Grad ter brat pokojne Šparaš Drago, ki živi
v ZDA ter sestra pokojne Markovič Ema ki
živi v Beogradu. Naslov in ostali podatki de-
dinje Markovič Eme niso znani.

Pozivamo Markovič Emo, naj se v enem
letu od objave tega oklica priglasi Okrajne-
mu sodišču v Mariboru.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 6. 1999

Oklici o skrbnikih in razpravah

I 196/98 R - 558
To sodišče je po okrajni sodnici Nataši

Simčič Renčelj v izvršilni zadevi upnika Za-
varovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, ki ga za-
stopa odv. Emil Mozetič iz Nove Gorice,
zoper dožnika Sejadinovski Afrim, Lokovec
185, Čepovan, zaradi izterjave
1,444.196,30 SIT s p.p., izven naroka, dne
15. 6.1999 sklenilo:

dolžniku Sejadinovski Afrim, Lokovec
185, Čepovan, sedaj neznanega bivališča
se postavi začasno zastopnico: strokovno
sedelavko Okrajnega sodišča v Novi Gorici
Natašo Rogelja, stanujočo v Novi Gorici,
Cankarjeva 80, ki bo zastopala dolžnika v
tej izvršilni zadevi opr. št. I 196/98, vse
dotlej, dokler se dolžnik ali njegov pooblaš-
čenec ne bo oglasil pri tem sodišču oziro-
ma dokler skrbstveni organ ne bo sporočil
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 6. 1999

I 1292/95 R - 559
To sodišče je po okrajni sodnici Nataši

Simčič Renčelj v izvršilni zadevi upnika Te-
lekom Slovenije p.o. PE Nova Gorica, ki ga
zastopa odv. Hilda Pipan iz Nove Gorice,
zoper dolžnika Zelič Anto, Prvačina 119,
Dornberk, zaradi izterjave 139.521 SIT s
p.p., izven naroka, dne 15. 6. 1999 skleni-
lo:

dolžniku Zelič Anto, Prvačina 119, Dorn-
berk, oziroma Soška cesta 21, Solkan, se-
daj neznanega bivališča se postavi začasno
zastopnico: strokovno sodelavko Okrajne-
ga sodišča v Novi Gorici Natašo Rogelja,
stanujočo v Novi Gorici, Cankarjeva 80, ki
bo zastopala dolžnika v tej izvršilni zadevi
opr. št. I 1292/95, vse dotlej, dokler se
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo ogla-
sil pri tem sodišču oziroma dokler skrbstve-
ni organ ne bo sporočil sodišču, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 6. 1999

I 1534/97 R - 561
To sodišče je po okrajni sodnici Sonji

Rovtar Kalin v izvršilni zadevi upnika Zavaro-
valnica Triglav, d.d., Ljubljana, ki ga zasto-
pa odv. Emil Mozetič iz Nove Gorice, zoper

dolžnika Gregorič Ljuba, Šempeter pri Gori-
ci, I. Suliča 14b, zaradi izterjave
265.397,90 SIT s p.p., izven naroka, dne
15. 6. 1999 sklenilo:

dolžnici Gregorič Ljubi I. Suliča 14b, Šem-
peter pri Gorici, sedaj neznanega bivališča
se postavi začasno zastopnico: strokovno so-
delavko Okrajnega sodišča v Novi Gorici Bre-
do Mattiazzi, stanujočo v Šempetru, Cesta
prekomorskih brigad 62a, ki bo zastopala
dolžnico v tej izvršilni zadevi opr. št. I 1534/
97, vse dotlej, dokler se dolžnica ali njen
pooblaščenec ne bo oglasil pri tem sodišču
oziroma dokler skrbstveni organ ne bo spo-
ročil sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 6. 1999

I 729/98 R-562
To sodišče je po okrajni sodnici Nataši

Simčič Renčelj v izvršilni zadevi upnika Za-
varovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, ki ga za-
stopa odv. Emil Mozetič iz Nove Gorice,
zoper dolžnika Janjewski Sonja, I. Suliča
10 c, Šempeter, zaradi izterjave
132.288,70 SIT s p.p., izven naroka, dne
15. 6. 1999 sklenilo:

dolžnici Janjewski Sonji, I. Suliča 10 c,
Šempeter, oziroma Cesta v Staro vas št.
11, Postojna, oziroma Miren 96 c, sedaj
neznanega bivališča se postavi začasno za-
stopnico: strokovno sodelavko Okrajnega
sodišča v Novi Gorici Bredo Mattiazzi, sta-
nujočo v Šempetru, Cesta prekomorske bri-
gade 62 a, ki bo zastopala dolžnico v tej
izvršilni zadevi opr. št. I 729/98, vse dotlej,
dokler se dolžnica ali njen pooblaščenec
ne bo oglasil pri tem sodišču oziroma do-
kler skrbstveni organ ne bo sporočil so-
dišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 6. 1999

I 157/98 R-563
To sodišče je po okrajni sodnici Nataši

Simčič Renečlj v izvršilni zadevi upnika Za-
varovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, ki ga za-
stopa odv. Emil Mozetič iz Nove Gorice,
zoper dolžnika Elersič Jurij, Laze 43, Vrtoj-
ba, zaradi izterjave 475.980 SIT, s p.p.,
izven naroka, dne 15. 6. 1999 sklenilo:

dolžniku Elersič Juriju, Laze 43, Vrtojba,
oziroma Bilje 117, sedaj neznanega biva-
lišča se postavi začasno zastopnico: stro-
kovno sodelavko Okrajnega sodišča v Novi
Gorici Natašo Rogelja, stanujočo v Novi Go-
rici, Cankarejva 80, ki bo zastopala dolžni-
ka v tej izvršilni zadevi opr. št. I 157/98 vse
dotlej, dokler se dolžnik ali njegov poob-
laščenec ne bo oglasil pri tem sodišču ozi-
roma dokler skrbstveni organ ne bo sporo-
čil sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 6. 1999

I 196/98 R - 558
To sodišče je po okrajni sodnici Nataši

Simčič Renčelj v izvršilni zadevi upnika Za-
varovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, ki ga za-
stopa odv. Emil Mozetič iz Nove Gorice,
zoper dožnika Sejadinovski Afrim, Lokovec
185, Čepovan, zaradi izterjave
1,444.196,30 SIT s p.p., izven naroka, dne
15. 6.1999 sklenilo:

dolžniku Sejadinovski Afrim, Lokovec
185, Čepovan, sedaj neznanega bivališča
se postavi začasno zastopnico: strokovno
sedelavko Okrajnega sodišča v Novi Gorici
Natašo Rogelja, stanujočo v Novi Gorici,
Cankarjeva 80, ki bo zastopala dolžnika v
tej izvršilni zadevi opr. št. I 196/98, vse
dotlej, dokler se dolžnik ali njegov pooblaš-
čenec ne bo oglasil pri tem sodišču oziro-
ma dokler skrbstveni organ ne bo sporočil
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 6. 1999

I 1292/95 R - 559
To sodišče je po okrajni sodnici Nataši

Simčič Renčelj v izvršilni zadevi upnika Te-
lekom Slovenije p.o. PE Nova Gorica, ki
ga zastopa odv. Hilda Pipan iz Nove Gori-
ce, zoper dolžnika Zelič Anto, Prvačina
119, Dornberk, zaradi izterjave 139.521
SIT s p.p., izven naroka, dne 15. 6. 1999
sklenilo:

dolžniku Zelič Anto, Prvačina 119, Dorn-
berk, oziroma Soška cesta 21, Solkan, se-
daj neznanega bivališča se postavi začasno
zastopnico: strokovno sodelavko Okrajne-
ga sodišča v Novi Gorici Natašo Rogelja,
stanujočo v Novi Gorici, Cankarjeva 80, ki
bo zastopala dolžnika v tej izvršilni zadevi
opr. št. I 1292/95, vse dotlej, dokler se
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo ogla-
sil pri tem sodišču oziroma dokler skrbstve-
ni organ ne bo sporočil sodišču, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 6. 1999

I 1534/97 R - 561
To sodišče je po okrajni sodnici Sonji

Rovtar Kalin v izvršilni zadevi upnika Zavaro-
valnica Triglav, d.d., Ljubljana, ki ga zasto-
pa odv. Emil Mozetič iz Nove Gorice, zoper
dolžnika Gregorič Ljuba, Šempeter pri Gori-
ci, I. Suliča 14b, zaradi izterjave
265.397,90 SIT s p.p., izven naroka, dne
15. 6. 1999 sklenilo:

dolžnici Gregorič Ljubi I. Suliča 14b,
Šempeter pri Gorici, sedaj neznanega biva-
lišča se postavi začasno zastopnico: stro-
kovno sodelavko Okrajnega sodišča v Novi
Gorici Bredo Mattiazzi, stanujočo v Šempe-
tru, Cesta prekomorskih brigad 62a, ki bo
zastopala dolžnico v tej izvršilni zadevi opr.
št. I 1534/97, vse dotlej, dokler se dolžni-
ca ali njen pooblaščenec ne bo oglasil pri
tem sodišču oziroma dokler skrbstveni or-
gan ne bo sporočil sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 6. 1999

I 729/98 R-562
To sodišče je po okrajni sodnici Nataši

Simčič Renčelj v izvršilni zadevi upnika Za-
varovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, ki ga za-
stopa odv. Emil Mozetič iz Nove Gorice,
zoper dolžnika Janjewski Sonja, I. Suliča
10 c, Šempeter, zaradi izterjave
132.288,70 SIT s p.p., izven naroka, dne
15. 6. 1999 sklenilo:

dolžnici Janjewski Sonji, I. Suliča 10 c,
Šempeter, oziroma Cesta v Staro vas št. 11,
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Stečajni postopki
in likvidacije

S-9249
To sodišče je s sklepom St 38/99 dne

23. 7. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom BIG FIS, Finančno svetovanje
in marketing, d.o.o., Ljubljana, Vrh pri
Višnji Gori 6, Višnja Gora, matična števil-
ka 5487382.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina iz Ljubljane.

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

Dolžnike se poziva, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike se pozi-
va, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva, objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prija-
ve je treba vložiti v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 20. 10. 1999 ob 9. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 7. 1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 7. 1999

St 10/99 S-9250
To sodišče je s sklepom opr. št. St

10/99 z dne 23. 7. 1999 nad dolžnikom

silne poravnave in z obrestmi v višini te-
meljne obrestne mere, povečane za 0,5%,
od dneva začetka postopka prisilne porav-
nave dalje;

– razred B: terjatve upnikov, ki se bodo
poplačale 100% v roku 5 let od pravnomoč-
nosti potrjene prisilne poravnave in z obrest-
mi v višini temeljne obrestne mere poveča-
ne za 0,5%, od dneva začetka postopka
prisilne poravnave dalje, in sicer sledečih
upnikov:

a) dolžnikovih strateških in večjih doma-
čih dobaviteljev,

b) Mestne občine Koper,
c) delavcev dolžnika iz naslova premalo

izplačanih plač, kterim delovno razmerje za-
radi prisilne poravnave ne preneha;

– razred C: terjatve upnikov – drugih do-
mačih dobaviteljev, ki se bodo poplačale v
višini 50% njihove vrednosti oziroma s 50%
odpisom, pri čemer bo zmanjšana terjatev
brez obresti poplačana v roku 6 mesecev
od pravnomočnosti potrjene prisilne porav-
nave;

– razred D: terjatve upnikov-delavcev
dolžnika iz naslova premalo izplačanih plač,
katerim delovno razmerje zaradi prisilne po-
ravnave preneha ali pa jim je prenehalo že
pred tem; terjatve se bodo poplačale 100%
brez obresti v roku 15 dni od pravnomočno-
sti potrjene prisilne poravnave;

– razred E: terjatev ločitvenega upnika
SKB Banka, d.d., Ljubljana.

Razvrstitev terjatev v razrede in način po-
plačila terjatev iz posameznih razredov, kot
je predvidena v načrtu finančne reorganiza-
cije, je sestavni del tega sklepa.

Seznam upnikov, katerih terjatve niso bi-
le prerekane, z njihovimi ugotovljenimi in
zmanjšanimi zneski poplačila, je razviden iz
2/2 točke izreka sklepa.

Sklep je postal pravnomočen dne 13. 7.
1999.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 28. 7. 1999

St 6/99 S-9434
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom IUV Industrija usnja Vrhni-
ka, d.d., Tržaška cesta 31, Vrhnika, za
dne 9. 9. 1999 ob 12. uri v sobi 368/III
tega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 7. 1999

Izvršbe in zavarovanja

II R 79/99 I - 360
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

79/99 z dne 1. 2. 1999 je bilo štirisobno
stanovanje v stanovanjskem objektu na
parc. št. 951/10, k.o. Dravlje, na naslovu
Ljubljana, Kunaverjeva ulica 14, stanovanje
št. 12 v 10. nadstropju, v izmeri 90,60 m2,
ki je last dolžnikov Pihler Tanja in Pihler Bru-
no, oba stanujoča Kunaverjeva ul. 14, Ljub-

Postojna, oziroma Miren 96 c, sedaj nezna-
nega bivališča se postavi začasno zastopni-
co: strokovno sodelavko Okrajnega sodišča
v Novi Gorici Bredo Mattiazzi, stanujočo v
Šempetru, Cesta prekomorske brigade 62
a, ki bo zastopala dolžnico v tej izvršilni zade-
vi opr. št. I 729/98, vse dotlej, dokler se
dolžnica ali njen pooblaščenec ne bo oglasil
pri tem sodišču oziroma dokler skrbstveni
organ ne bo sporočil sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 6. 1999

I 157/98 R-563
To sodišče je po okrajni sodnici Nataši

Simčič Renečlj v izvršilni zadevi upnika Za-
varovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, ki ga za-
stopa odv. Emil Mozetič iz Nove Gorice,
zoper dolžnika Elersič Jurij, Laze 43, Vrtoj-
ba, zaradi izterjave 475.980 SIT, s p.p.,
izven naroka, dne 15. 6. 1999 sklenilo:

dolžniku Elersič Juriju, Laze 43, Vrtojba,
oziroma Bilje 117, sedaj neznanega biva-
lišča se postavi začasno zastopnico: stro-
kovno sodelavko Okrajnega sodišča v Novi
Gorici Natašo Rogelja, stanujočo v Novi Go-
rici, Cankarejva 80, ki bo zastopala dolžni-
ka v tej izvršilni zadevi opr. št. I 157/98 vse
dotlej, dokler se dolžnik ali njegov poob-
laščenec ne bo oglasil pri tem sodišču ozi-
roma dokler skrbstveni organ ne bo sporo-
čil sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 6. 1999

Stavbenik – gradbeno podjetje Obala,
d.o.o., Koper, Ulica 15. maja 16, Koper,
začelo stečajni postopek in ga takoj zaklju-
čilo ter po pravnomočnosti sklepa odredilo
izbris dolžnika iz sodnega registra.

Zoper navedeni sklep lahko upniki vloži-
jo pritožbo v roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 23. 7. 1999

St 20/98 S-9251
To sodišče je s sklepom St 20/98 dne

26. 7. 1999 ustavilo postopek prisilne po-
ravnave in začelo stečajni postopek nad
dolžnikom ELMA, Tovarna gospodinjskih
aparatov, d.d., C. 24. junija 23, Ljublja-
na - Črnuče.

Za stečajnega upravitelja se imenuje do-
sedanji upravitelj prisilne poravnave Igor
Bončina.

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

Dolžnike se poziva, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike se pozi-
va, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Pri-
jave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve in kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 16. 12. 1999 ob 12.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 7. 1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 7. 1999

S-9252
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

92/96 z dne 21. 7. 1999 zaključilo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom CMP, p.o., Ljub-
ljana, Pot k sejmišču 30, ter ustavilo na-
daljnje vnovčevanje stečajne mase.

Preostanek stečajne mase, ki predstav-
lja terjatve stečajnega dolžnika na izročitev
173 kosov mlade pitane govedi zoper Bed-
njo p.o., Ludbreg (Republika Hrvaška) in
315 kosov mlade pitane govedi zoper KK
Ormož, se prenese na ločitvenega upnika
na teh terjatvah, Mednarodno podjetje Slo-
venijales, d.d., Dunajska 22, Ljubljana.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 7. 1999

St 2/99 S-9253

To sodišče na podlagi 4. odstavka 59.
člena ZPPSL objavlja izvleček sklepa opr.
št. St 2/99 z dne 28. 6. 1999, s katerim je
bila potrjena prisilna poravnava nad dolžni-
kom Inde – Invalidske delavnice, Prede-
lava termoplastov, d.d., Koper, Ul.
15. maja 6.

Terjatve upnikov so razvrščene v pet raz-
redov, in sicer:

– razred A: terjatve upnikov – tujih do-
baviteljev, ki se bodo poplačale 100% v
roku 3 let od pravnomočnosti potrjene pri-
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ljana zarubljeno v korist upnika Posojilnica -
Banka Bilčovs-Hodiše-Škofiče, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, 9072 Lud-
mannsdorg/Bilčovs 33a za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 200.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 1999

Rig 190/99 I - 390
Na podlagi sklepa o zavarovanju tega so-

dišča opr. št. Rig 190/99 z dne 9. 4. 1999,
ki ga je sodišče izdalo v skladu z 254. čl.
ZIZ, je nepremičnina, ki je predmet kupopro-
dajne pogodbe, št. pogodbe (brez številke) z
dne 5. 2. 1999, last dolžnika Tehnoplan,
d.o.o., Maribor, Partizanska 23, Maribor, in
sicer; - poslovnega prostora v II. nadstropju,
ki se nahaja v stanovanjsko poslovni stavbi v
Mariboru, Partizanska c. 23, v skupni izmeri
162,73 m2 s pripadajočim kletnim prosto-
rom, shrambo in pripadajočim dvoriščnim
boksom, ki stoji na parceli št. 1158 k.o.
Maribor Grad, pripisana k vl. št. 510 k.o.
Maribor Grad, s solastniškim deležem zem-
ljišča, skupnih prostorov, delov naprav, ki
služijo zgradbi kot celota, zarubljena na pod-
lagi sporazuma strank, ki izvira iz notarskega
zapisa, št. zapisa SV 142/99 z dne 30. 3.
1999, notarja Eriha Matela, Prešernova ul.
18, Maribor, za terjatev v višini 21,450.000
SIT s pp., v korist zastavnega upnika Banke
Koper, d.d., Koper, Pristaniška 14, Koper.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 5. 1999

 Rig 278/99 I - 490
Na podlagi sklepa o zavarovanju tega

sodišča opr. št. Rig 278/99 z dne 20. 5.
1999, ki ga je sodišče izdalo v skladu z
254. čl. ZIZ, je nepremičnina, ki je pred-
met prodajne pogodbe, št. pogodbe (brez
številke) z dne 14. 4. 1999, ki je potrjena
v notarskem zapisu, št. zapisa SV 347/99
z dne 14. 4. 1999, notarke Dušice Kalin-
ger, Gregorčičeva 4, Maribor, v lasti za-
stavnika Slavka Sajka, stanujočega Plečni-
kova 5, Maribor, in sicer: - stanovanjske
stavbe v Mariboru, na Produ 2, s pripada-
jočim stavbiščem, dvoriščem in nezazida-
nim stavbnim zemljiščem, na parceli št.
571 in 572 oboje pripisano k vl. št. 423
k.o. Tezno, zarubljeno na podlagi sporazu-
ma strank, ki izvira iz notarskega zapisa,
št. zapisa SV 410/99 z dne 19. 5. 1999,
notarja Stanislava Bohinca, Partizanska
6/II, Maribor, za terjatev v višini 3,700.000
SIT, s pp., v korist zastavnega upnika
A Banke, d.d., Ljubljana, Glavna podružnica
Maribor, Razlagova 11, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 6. 1999

R 58/98 I - 511
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice Banke Velenje, d.d., Velenje, Banč-
ne skupine Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Rudarska 3, Velenje, ki jo zastopa direktor
Rafko Berločnik do dolžnika Fun  sport, Ko-
stajnšek Vida, s.p., Kidričeva 2b, Velenje, je
bila po sklepu naslovnega sodišča opr. št. R
58/98 z dne 12. 3. 1999, za zavarovanje
denerne terjatve upnice v višini 7,500.000
SIT s pripadki, do dolžnika, z rubežem dne

31. 3. 1999 v korist upnice ustanovljena
zastavna pravica na nepremičnini, ki v zem-
ljiško knjigo še ni vpisana in sicer poslovnih
prostorih v Nakupovalnem centru v Velenju,
Kidričeva 2b skupne površine 55,06 m2 bru-
to, katerih lastnika sta Kostajnšek Karol in
Kostajnšek Vida, vsak do 1/2.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 14. 5. 1999

I R 141/98 I - 539
To sodišče je v postopku zavarovanja up-

nika Dolenjska banka, d.d., Novo mesto, Seid-
lova cesta 3, Novo mesto, proti dolžniku in
zastavitelju POT podjetje za projektiranje, teh-
nologijo in tržne komunikacije Novo mesto,
d.o.o., Cankarjeva ulica 1, Novo mesto, zara-
di zavarovanja denarne terjatve po členu 250
in členu 251 zakona o izvršbi in zavarovanju
za znesek 7,500.000 SIT s pp, v smislu prve-
ga odstavka 251. člena  zakona o izvršbi in
zavarovanju, dne 17. 6. 1999, sklenilo:

1. Za zavarovanje denarne terjatve upni-
ce Dolenjske banke, d.d., Novo mesto,
Seidlova cesta 3, Novo mesto, proti dolžni-
ku POT podjetje za projektiranje, tehnologi-
jo in tržne komunikacuje Novo mesto,
d.o.o., Cankarjeva 1, Novo mesto, v višini
7,500.000 SIT s pogodbenimi obrestmi od
dneva porabe investicijskega posojila dalje
do plačila, stroški s pripadki, kot so nave-
deni v sporazumu o zavarovanju denarne
terjatve v izvršljivem notarskem zapisu opr.
št. Sv 598/98, z dne 29. 12. 1998, se
dovoli in pravi rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi in sicer:

- zastavna pravica se zabeleži na poslov-
nih prostorih štev. 1, 2 in 3  v skupni izmeri
40,05 m2 in poslovnem prostoru štev. 9 v
izmeri 34,60 m2, ki se nahaja v med etaži
(prostori št. 1, 2 in 3) in v nadstropju (prostor
št. 9) poslovne stavbe, ki stoji na parcelni
štev. 353 poslovna stavba in ki je kot družbe-
na lastnina vpisana pri vl. št. 1284 k.o. Novo
mesto ter ustrezen delež pravice souporabe
hodnikov in stopnišč, kar znaša 61/10000
celotne uporabne poslovne površine, ki niso
vpisane v zemljiško knjigo in so last dolžnika
POT, d.o.o., Novo mesto na podlagi kupo-
prodajne pogodbe sklenjene dne 2. 11.
1998 z družbo Novoteks Konfekcija, Izdelo-
vanje konfekcije, d.o.o., Novo mesto - v ste-
čaju, Foersterjeva ulica 10;

- z rubežem pridobi upnik zastavno pravico
na nepremičnini iz prejšnje alineje tega sklepa
in ker je bil rubež opravljen dne 18. 5. 1999,
kot izhaja iz rubežnega in cenilnega zapisnika,
ki je sestavni del tega sklepa, je bila tega dne
na zarubljenih stvareh ustanovljena zastavna
pravica (poslovnemu prostoru).

Zastavna pravica se vpiše tudi na origi-
nalno pogodbo o prodaji poslovnih prosto-
rov z dne 2. 11. 1998, ki se izroči v hrambo
upniku.

Dolžniku je prepovedano razpolagati z za-
rubljeno napremičnino, ker sicer stori kaznivo
dejanje oškodovanja tujih pravic po členu 229
Kazenskega zakonika Republike Slovenije, ki
se preganja na oškodovančev predlog.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 17. 6. 1999

In 98/00659-8 I - 547
Na podlagi sklepa o izvršbi tega so-

dišča z dne 16. 11. 1998, opr. št. In

98/00659, je bil dne 14. 4. 1999 oprav-
ljen v korist upnika Metalka stanovanjske
storitve, d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana
rubež dvosobnega stanovanja v izmeri
58,25 m2, št. 6, Škofjeloška 27, Medvo-
de, last dolžnice Kadirič Anice, Škofje-
loška 27, Medvode.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 1999

In 97/00211 I - 553
Na podlagi sklepov tega sodišča opr.

št. In 97/00211 z dne 24. 6. 1997 zara-
di izterjave 64.211 SIT s pp, opr. št. In
97/00255 z dne 17. 9. 1997 zaradi izterja-
ve 71.937 SIT s pp, in opr. št. In 98/00128
z dne 17. 3. 1998 zaradi izterjave
116.711 SIT s pp, je bil dne 15. 10.
1997, neto dne 25. 3. 1998 in ponovno
dne 8. 10. 1998 v korist upnika Metalka
stanovanjske storitve, d.o.o., Kersnikova
3, Ljubljana, zarubljeno dvosobno stano-
vanje št. 31 v izmeri 58.08 m2 na naslov
Krivec 3, Ljubljana, last dolžnice Mrak Bo-
jane, Krivec 3, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 1999

I R 25/99 I - 556
To sodišče je v postopku zavarovanja

upnika SKB banke, d.d., Ljubljana, Aj-
dovščina 4, ki jo zastopa odv. Samo Plan-
tan iz Novega mesta, Novi trg 6, proti
dolžniku in zastavitelju Integral, d.d., Čr-
nomelj, Belokranjska cesta 22, zaradi za-
varovanja denarne terjatve po 250. členu
in 251. členu ZIZ za znesek 55,000.000
SIT, v smislu prvega odstavka 251. člena
zakona o izvršbi in zavarovnju, dne 18. 6.
1999, sklenilo:

za zavarovanje denarne terjatve upnika
SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
proti dolžniku in zastavljatelju Integral, d.d.,
Črnomelj, Belokranjska cesta 22, v višini
55,000.000 SIT z zapadlostjo prvega obro-
ka 30. 4. 2000, zadnjega obroka 31. 3.
2006, z letno obrestno mero TOM + 6,5 %,
zakonitimi zamudnimi obrestmi ter ostalimi
pogoji, kot izhajajo iz sporazuma o zavaro-
vanju denarne terjatve v notarskem zapisu
opr. št. Sv 68/99, z dne 22. 2. 1999 -
notarja Janeza Ferleža iz Črnomlja, se do-
voli in opravi rubež nepremičnine, ki ni vpi-
sana v zemljiško knjigo.

Zastavna pravica se zabeleži na poslov-
nih prostorih, ki se nahajajo na Avtobusni
postaji v Metliki in sicer poslovni prostor 11
v pritličju, v velikosti 15 m2 s pripadajočimi
prostori, sanitarijami in blagajno postaje v
velikosti 13,40 m2, deležem skupnih pro-
storov s pravico souporabe z zunanjo uredi-
tvijo ob objektu, priključki in parkirišča s
pravico uporabe, stoječih na parc. št.
3999/6 k.o. Metlika, ki so last dolžnika
Integral Črnomelj, d.o.o. na podlagi kupne
pogodbe, sklenjene z prodajalcem Begrad,
gradbeništvo, trgovina, inženiring, d.d., Za-
družna cesta 14, Črnomelj, dne 28. 12.
1995.

Z rubežem pridobi upnik SKB banka,
d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, zastavno pra-
vico na nepremičnini iz prejšnje alineje tega
sklepa in ker je bil rubež opravljen dne
18. 6. 1999, kot izhaja iz rubežnega in ce-
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nilnega zapisnika, ki je sestavni del tega
sklepa, je bila tega dne na zarubljenih stva-
reh ustanovljena zastavna previca na po-
slovnem prostoru.

Zastavna pravica se vpiše tudi na origi-
nalno kupopradajno pogodbo o nakupu po-
slovnih prostorov z dne 28. 12. 1995, ki se
izroči v hrambo upniku.

Dolžniku je prepovedano razpolagati z
zarubljeno nepremičnino, ker sicer stori kaz-
nivo dejanje oškodovanja tujih pravic po čle-
nu 229 Kazenskega zakonika Republike
Slovenije, ki se preganja na oškodovančev
predlog.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 18. 6. 1999

II R 249/99-10 I-565

Na podlagi sklepa tega sodišča II R
249/99 z dne 2. 4. 1999 je bilo triinpol-
sobno stanovanje št. 7 v skupni izmeri
68,22 m2 v pritličju stanovanjske stavbe v
ulici Staneta Severja 4 v Ljubljani, ki stoji
na parceli št. 281/1, vl. št. 1844 k.o.
Stožice, ki je last obeh zastaviteljev Tha-
lec Matija in Slava, oba Ulica Staneta Se-
verja 4, Ljubljana, vsakega do 1/2, z dne
24. 5. 1999, zarubljeno v korist upnika
Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg republi-
ke 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 10,000.000 SIT s pp.”

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 1999

II R 223/99-8 I-567

Na podlagi sklepa tega sodišča
II R 223/99 z dne 23. 3. 1999 je bilo
stanovanje št. M8 v izmeri 60,58 m2 z
balkonom v izmeri 9,84 m2, v mansardi
objekta na Donovi cesti 2 v Medvodah,
ter v istem objektu podstrešja nad man-
sardama M8 in M3 v skupni izmeri 91,38
m2, v mansardi navedenega objekta v IV.
gradbeni fazi s pripadajočim parkirnim me-
stom št. 6 v kleti ter pripadajočim soraz-
mernim delom skupnih prostorov, delov
in naprav celotne stavbe in funkcionalne-
ga zemljišča v izmeri 8,33 m2, hodnik
3,43 m2, shramba 1,13 m2, kolesarnica
1,07 m2, strojnica in terasa na strehi po-
slovno stanovanjske stavbe v izmeri 97,03
m2, ki je last dolžnika VA.AL, d.o.o., Ce-
sta v Mestni log 55, Ljubljana, z dne 9. 4.
1999 zarubljeno v korist upnika SKB ban-
ka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini
60,000.000 SIT s pp.”

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 1999

II R 1285/98-16 I-568

Na podlagi sklepa tega sodišča
II R 1285/98 z dne 23. 11. 1998 je bilo
stanovanje št. 7 v 1. nadstropju stanovanj-
ske stavbe v Ljubljani, Ul. Metoda Mikuža
20, s pripadajočo solastninsko pravico na
zemljišču, vpisanem pri vl. št. 1170 k.o.
Bežigrad, na katerem stavba stoji, s soraz-
mernim deležem na skupnih prostorih, de-
lih in napravah stavbe ter funkcionalnem
zemljišču v skupni izmeri 75,05 m2, ki je

last zastavitelja Turk Darka, Ul. Metoda Mi-
kuža 20, Ljubljana, z dne 8. 12. 1998
zarubljeno v korist upnika Nova Ljubljans-
ka banka, d.d., Trg republike 2, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,509.000 SIT s pp do dolžnika Andreja
Janežiča, Trebinjska c. 15, Ljubljana in up-
nikove denarne terjatve v višini 1,000.000
SIT s pp do dolžnice Brede Turk, Einspie-
lerjeva 5, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 1999

II R 124/99-13 I-569

Na podlagi sklepa tega sodišča
II R 124/99 z dne 25. 3. 1999 je bil po-
slovni prostor št. 2 v II. nadstropju poslov-
no-trgovskega objekta na Litijski c. 45 v
Ljubljani v izmeri 87 m2 s pripadajočim
parkirnim mestom št. 19 v vel. 12 m2 v
kleti objekta, ki stoji na parc. št. 200/7,
200/9, 200/11 in 200/15, vl. št. 1202
k.o. Štepanja vas, ki je last dolžnika Šik-
man Miško, Sternenova ulica 1, Ljubljana,
z dne15. 4. 1999 zarubljen v korist upni-
ka Bank Austria, d.d., Wolfova 1, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 3,006.268 SIT s pp.”

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 1999

II R 111/99 I-560

Ugotovi se, da na podlagi neposredno
izvršljivega notarskega zapisa notarke Ne-
venke Kovačič iz Kopra, opr. št. SV
321/99 z dne 27. 5. 1999 in sklepa tega
sodišča opr. št. II. R 111/99, zaradi zava-
rovanja upnikove denarne terjatve z zastav-
no pravico na nepremičnini, zarubi stano-
vanjsko stavbo v Izoli, na naslovu Oktobr-
ske revolucije 4, v izmeri 121,95 m2, sto-
ječi na parc. št. 1704, vpisani v vl. št. 430,
k.o., Izola- mesto, pridobljeni na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 466-1144/91,
z dne 6. 11. 1993, sklenjene z Občino
Izola, overjene pri takrat Temeljnem so-
dišču v Kopru, enota v Piranu, ov. št.
3608/93,, dne 7. 12. 1993.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 21. 6. 1999

II R 113/99-16 I-570

Na podlagi sklepa tega sodišča v Ljublja-
ni II R 113/99 z dne 1. 3. 1999 je bilo
štirisobno stanovanje št. 14 v III. nadstropju
v Ljubljani, Kardelejva cesta 10, v skupni
izmeri 123,09 m2, ki se nahaja v stanovanj-
skem bloku, stoječem na parc. št. 26/2
k.o. Gradiško predmestje, ki je last zastavi-
teljice Marije Grčar, Slovenska c. 9, Ljublja-
na, z dne 19. 4. 1999 zarubljeno v korist
upnika SKB banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 41,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 1999

II R 202/99-15 I-571

Na podlagi sklepa tega sodišča
II R 202/99 z dne 20. 4. 1999 je bilo tri-
sobno stanovanje št. 4 v pritličju stano-

vanjskega bloka v Ljubljani na Einspieler-
jevi 5/a, v izmeri 83,98 m2, vključno s
solastniškim deležem na vseh skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah sta-
novanjskega bloka s pravico uporabe na
funkcionalnem zemljišču stanovanjskega
bloka, ki je last zastaviteljice Negro Mili-
ce, Einspielerjeva 5/a, Ljubljana, z dne
7. 5. 1999 zarubljeno v korist upnika Slo-
venska Investicijska banka, d.d., Čopova
38, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 10,150.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 1999

II R 271/99-10 I-572

Na podlagi sklepa tega sodišča II R
271/99 z dne 13. 4. 1999 je bila stano-
vanjska hiša v Ljubljani, na naslovu Strni-
ševa 17, v izmeri uporabne stanovanjske
površine 295,29 m2 in stoječe na parc.
št. 634/53 k.o. Črnuče, last zastaviteljev
vsakega do 1/2, z dne 26. 4. 1999 za-
rubljena v korist upnika Volksbank – Ljud-
ska banka, d.d., Miklošičeva 30, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 300.000 DEM v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 1999

II R 178/99-11 I-574

Na podlagi sklepa tega sodišča
II R 178/99 z dne 9. 3. 1999 je bilo sta-
novanje št. M8 v izmeri 60,58 m2 z balko-
nom v izmeri 9,84 m2, v mansardi objekta
na Donovi cesti 2 v Medvodah, ter v istem
objektu podstrešja nad mansardama M8 in
M3 v skupni izmeri 91,38 m2, v mansardi
navedenega objekta v IV. gradbeni fazi s
pripadajočim parkirnim mestom št. 6 v kle-
ti ter pripadajočim sorazmernim delom
skupnih prostorov, delov in naprav celotne
stavbe in funkcionalnega zemljišča, ki je
last dolžnika VA.AL, d.o.o., Cesta v Mestni
log 55, Ljubljana, z dne 9. 4. 1999 zarub-
ljeno v korist upnika SKB banka, d.d., Aj-
dovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 4,178.393 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 1999

II R 85/99-14 I-575

Na podlagi sklepa tega sodišča II R
85/99 z dne 7. 5. 1999 je bil del nepre-
mičnine parc. št. 1521/1, vpisane v vl.
št. 835 k.o. Vič, kar v naravi predstavlja
skladiščno halo z zemljiščem – parki-
riščem, del upravnega poslopja (v naravi
do stopnišča), del dvorišča pred uprav-
nim poslopjem in zemljišče na južni strani
upravnega poslopja, ki je last zastavitelja
Kolinska, prehrambena industrija, d.d.,
Šmartinska c. 30, Ljubljana, z dne 24. 5.
1999 zarubljen v korist upnika Krekova
banka, d.d., Slomškov trg 18, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
50,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče Ljubljana
dne 21. 6. 1999
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II R 190/99-10 I-576
Na podlagi sklepa tega sodišča

II R 190/99 z dne 10. 3. 1999 je bilo
dvoinpolsobno stanovanje št. 38, v izmeri
71,40 m2, ki se nahaja v III. nadstropju
stanovanjskega objekta na naslovu Preglov
trg 6, Ljubljana, s pripadajočo solastnin-
sko pravico na skupnih prostorih, delih in
napravah ter na funkcionalnem zemljišču
navedenega stanovanjskega objekta, ki je
last dolžnika Mikšič Borisa, Grablovičeva
26, Ljubljana in zastaviteljice Hudolin Gor-
dana, Grablovičeva 26, Ljubljana, z dne
31. 3. 1999, zarubljeno v korist upnika
Volksbank – Ljudska banka, d.d., Mikloši-
čeva 30, Ljubljana, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 5,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 1999

II R 92/99-13 I-577
Na podlagi sklepa tega sodišča

II R 92/99 z dne 5. 2. 1999 je bilo stano-
vanje št. 13 v III. nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Martina Krpana 2 v Ljub-
ljani, v izmeri 63,80 m2 last zastavitelja
Andreja Erklavca, Martina Krpana 2, Ljub-
ljana, z dne 5. 3. 1999 zarubljeno v korist
upnika Banka Celje, d.d., Glavna podruž-
nica Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
7,700.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 1999

II R 172/99-19 I-578
Na podlagi sklepa tega sodišča

II R 172/99 z dne 4. 3. 1999 je bilo eno-
sobno stanovanje št. 45 v šestem nad-
stropju stanovanjske hiše na naslovu Ja-
mova 50 v Ljubljani, v izmeri 32,10 m2,
last dolžnika Bedrač Gorazda, Ljubljanska
19b, Maribor, z dnem 23. 4. 1999 zarub-
ljeno v korist upnika Nova Ljubljanska ban-
ka, d.d., Podružnica Maribor, Strossma-
yerjeva 26, Maribor, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 7,426.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 1999

II R 101/99-11 I-579
Na podlagi sklepa tega sodišča II R 101/

99 z dne 9. 2. 1999 je bila nepremičnina,
in sicer del IX. nadstropja poslovne stavbe
na Slovenski 56 v Ljubljani, kar v naravi
predstavlja pisarne št. 16, 17, 18 in 19 v
skupni izmeri 67,53 m2 in sorazmerni del
24,22 % skupnih prostorov št. 4, 20, 21,
22 devetega nadstropja, kar predstavlja
16,42 m2 ter 54,86 m2 skupnih prostorov
devete etaže št. 1, 2, 3 in 23, last dolžnika
Constantia, d.o.o., Vilharjeva 27, Ljubljana,
z dne 22. 3. 1999 zarubljena v korist upni-
ka Factor banka, d.d., Železna c. 16, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 21,800.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 1999

II R 113/99 I-580
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarke Moj-

ce Tavčar Pasar iz Pirana, opr. št. SV
255/99 z dne 21. 6. 1999 in sklepa tega
sodišča opr. št. II R 113/99, zaradi zava-
rovanja upnikove denarne terjatve z zastav-
no pravico na nepremičnini, zarubi eno-
sobno stanovanje št. 4, ki se nahaja v pr-
vem nadstropju, v skupni izmeri 43,63 m2,
v objektu 12, zgrajenem na parc. št.
5947/3 k.o. Portorož, vključno s solast-
ninsko pravico na skupnih prostorih, delih
in napravah, ki služijo objektu kot celoti ter
stavbnem zemljišču, kar vse je zastavna
dolžnica pridobila na podlagi kupne po-
godbe št. 66/09-1/98 z dne 9. 3. 1998,
aneksa I. št. 66/09-2/98/99 z dne. 6. 4.
1999, aneksa II. št. 66/09-3/98/99 z dne
21. 5. 1999, aneksa III. št. 66/09-4/98/99
z dne 16. 6. 1999 sklenjena s prodajalcem
Okolje Piran, d.o.o.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 23. 6. 1999

In 98/00661-10 I-581

Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega
sodišča z dne 21. 12. 1998, opr. št.
In 98/00661 je bil dne 14. 4. 1999 oprav-
ljen v korist upnika Metalka stanovanjske
storitve, d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana,
rubež stanovanja v izmeri 60,73 m2, št. 3,
Kalanova 1, v Medvodah, ki obsega hod-
nik v izmeri 4 m2, kopalnico v izmeri 4 m2,
sobo v izmeri 16 m2, kuhinjo v izmeri
20 m2, sobo v izmeri 16 m2 in sobo v izme-
ri 15 m2, last dolžnikov Bradeško Avgusta in
Bradeško Metke, Kalanova 1, Medvode.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 1999

Rig 354/99 I-582

Na podlagi sklepa o zavarovanju tega
sodišča opr. št. Rig 354/99 z dne 24. 6.
1999, ki ga je sodišče izdalo v skladu z
254. členom ZIZ, sta nepremičnini, ki sta
predmet, in sicer:

a) kupoprodajne pogodbe, št. pogodbe
(brez številke) z dne 15. 11. 1992, last
zastavnika Aleksandra Saša Arsenoviča, sta-
nujočega Prešernova 26, Maribor, in sicer:
lokala v nadstropju poslovnega objekta Pa-
saža Jurčičeva v Mariboru, Jurčičeva ul. 6,
v izmeri 12,29 m2, v načrtu označenega s
črko C, stoječega na parceli št. 1721 in
parceli št. 1722 k.o. Maribor Grad,

b) prodajne pogodbe, št. pogodbe
(brez številke) z dne 24. 10. 1995, last
zastavnika Aleksandra Arsenoviča,stanujo-
čega Prešernova 26, Maribor, in sicer: po-
slovnega prostora v I. nadstropju poslov-
nega objekta Pasaža Jurčičeva v Maribo-
ru, Jurčičeva ul. 6, lokal G v izmeri 16,13
m2, stoječega na parceli št. 1721 in parce-
li št. 1722 k.o. Maribor Grad, zarubljeni na
podlagi sporazuma strank, ki izvira iz no-
tarskega zapisa, št. zapisa SV 533/99 z
dne 21. 6. 1999, notarja Stanislava Bohin-
ca, Partiznaska 6/II, Maribor, za terjatev v
višini največ 8,000.000 SIT s pp., v korist
zastavnega upnika A banke, d.d., Ljublja-
na, Glavna podružnica Maribor, Razlagova
11, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 6. 1999

Rig 332/99 I-583

Na podlagi sklepa o zavarovanju tega
sodišča opr. št. Rig 332/99 z dne 11. 6.
1999, ki ga je sodišče izdalo v skladu z
254. členom ZIZ, je nepremičnina, ki je
predmet kupoprodajne pogodbe, št. pogod-
be 77 z dne 17. 12. 1991, last 1. zastavni-
ka Afzala Mursheda, stanujočega Ul. Stane-
ta Severja 13, Maribor, in sicer:

– 2 + K  sobno stanovanje, št. stanova-
nja 47 v izmeri 65,49 m2, ki se nahaja v
pritličju stanovanjske hiše v Mariboru, Ul.
Staneta Severja 13, ki stoji na parceli št.
1847/3 k.o. SP. Radvanje, zarubljena na
podlagi sporazuma strank, ki izvira iz no-
tarskega zapisa, št. zapisa SV 575/99 z
dne 9. 6. 1999, notarja Friderika Bukovi-
ča, TPC City, Vita Kraigherja 5, Maribor,
za terjatev v višini 10,000.000 SIT s pp. v
korist zastavnega upnika Nove Kreditne
banke Maribor, d.d., Maribor, Vita Kraig-
herja 4, Maribor.

Dolžniku je nepremičnino, ki je predmet
tega zavarovanja prepovedano obremeniti
in odtujiti, zaznamuje pa se tudi predkupna
pravica.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 6. 1999

Razpisi
 delovnih mest

Št. 1714-99-498-337 Ob-9255
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefano-

va 2, Ljubljana, objavlja prosti delovni mesti
v Uradu za organizacijo in razvoj uprave,
sektorju upravne inšpekcije:

upravni inšpektorat (nedoločen čas)
Zahteve:
– visoka strokovna izobrazba pravne ali

upravne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta

pri reševanju upravnih zadev.
Poleg zakonskih pogojev je zaželeno tu-

di obvladanje osnov računalništva in znanje
tujega jezika;

pripravnik (določen čas – 1 leto)
Zahteve:
– visoka strokovna izobrazba pravne ali

upravne smeri.
Kandidati morajo izpolnjevati poleg splo-

šnih pogojev tudi pogoje iz 4. člena zakona
o delavcih v državnih organih.

Pisne ponudbe z življenjepisom in doka-
zili o izobrazbi pošljite v 8 dneh po objavi na
naslov: Ministrstvo za notranje zadeve RS,
Uprava za organizacijo in kadre, 1501 Ljub-
ljana.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 68/99 Ob-9256
Gozdarski inštitut Slovenije Ljubljana,

Večna pot 2, razpisuje na podlagi 36. člena
statuta Gozdarskega inštituta Slovenije pro-
sto delovno mesto

direktorja Gozdarskega inštituta Slo-
venije.
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Kandidat mora poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje pogoje:

– doktorat znanosti iz področij temeljnih
dejavnosti inštituta, ter pogoje za odgovor-
nega nosilca raziskovalnih oziroma razvoj-
nih projektov,

– da ima izkušnje pri opravljanju zahtev-
nejših vodstvenih nalog,

– da ima sposobnosti za organiziranje in
vodenje raziskovalnega dela.

Izbrani kandidat bo na razpisano mesto-
imenovan za 4 leta.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev in:

– vizijo dela in razvoja GIS,
– življenjepis,
– bibliografijo,
naj kandidati pošljejo v 15 dneh po obja-

vi razpisa na naslov: Gozdarski inštitut Slo-
venije, Večna pot 2, Ljubljana, s pripisom
“Prijava za razpis”.

Kandidati bodo pozvani na predstavitev
svoje vizije dela in razvoja Gozdarskega in-
štituta Slovenije.

Vse potrebne dokumente (Program dela
JRO, Poročilo o delu GIS 1998 ipd.) lahko
kandidati prejmejo v pisarni GIS.

Vse prijavljene kandidate bomo obvestili
o izbiri v 30 dneh od dneva objave razpisa.

Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana

Št. 404 Ob-9257

Šolski center Srednja kemijska šola in
gimnazija Aškerčeva 1, Ljubljana, razpisuje
za šolsko leto 1999/2000 naslednja prosta
delovna mesta

– učitelja biologije za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom,

– učitelja ekonomije za določen čas,
20% zaposlitev – 4 pedagoške ure na te-
den,

– učitelja filozofije za določen čas, s
polovičnim delovnim časom,

– učitelja kemije za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom.

Prednosti imajo kandidati s prakso v ke-
mijski industriji.

Začetek dela za vsa razpisana mesta bo
s 1. 9. 1999.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje do-
ločene z zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja.

Prijave z dokazili o ustreznosti izobrazbe
in kratek življenjepis pošljite v 8 dneh.

Kandidati bodo o izboru obveščeni v ro-
ku 15 dni.

Šolski center,
Srednja kemijska šola in gimnazija

Št. 9/98-99 Ob-9258

Vzgojno varstveni zavod Lenart, Gubče-
va 3, svet zavoda razpisuje delovno mesto

ravnatelja vzgojno-varstvenega zavo-
da Lenart.

Prijavijo se lahko kandidati, ki ustrezajo
pogojem določil 53, 144. in 145. člena
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96) in
imajo pedagoške in organizacijske sposob-
nosti za vodenje zavoda.

Začetek dela 1. 11. 1999.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in opisom dosedanjega dela ter programom
razvoja in vizijo zavoda pošljite v 8 dneh po
objavi tega razpisa na naslov: Vzgoj-
no-varstveni zavod Lenart, svet zavoda,
Gubčeva 3, Lenart, s pripisom Prijava za
razpis. Kandidati bodo o izboru obveščeni v
zakonitem roku.

Vzgojno-varstveni zavod Lenart

Št. 161-1/99 Ob-9259

Gimnazija Litija, Bevkova 3, Litija razpi-
suje prosta delovna mesta

1. profesorja fizike in matematike s
polovičnim delovnim časom za nedoločen
čas.

2. profesorja zgodovine in filozofije.
Delo je s skrajšanim delovnim časom, do-
polnjevanje do polnega delovnega časa je
možno na OŠ Gradec v Litiji.

Pogoj: pri 1. in 2. ustrezna izobrazba VII.
stopnje, zaželjen strokovni izpit in znanje
uporabe računalnika. Prednost imajo štipen-
disti.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi, na
tajništvo Gimnazije Litija, Bevkova 3.

Gimnazija Litija

Št. 122-7/99-0016-04 Ob-9260

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 71. člena zakona o držav-

nem pravobranilstvu (Uradni list RS, št.
20/97):

a)
– 1 prosto mesto državnega pravo-

branilca na Državnem pravobranilstvu
na zunanjem oddelku na Ptuju.

Razpisni pogoji:
K I/a
– diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje določene v 25. členu zakona o
državnem pravobranilstvu in posebne pogo-
je za imenovanje na mesto državnega pra-
vobranilca določene v 26. členu zakona o
državnem pravobranilstvu.

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

Ministrstvo za pravosodje

Ob-9220

Srednja strojnokovinarska šola Ravne na
Koroškem razpisuje prosto delovno mesto

diplomiranega inžinirja strojništva za
poučevanje strokovnih predmetov.

Delovno razmerje bomo sklenili za dolo-
čen in poln delovni čas do 31. 8. 2000.

Prijave z dokazili o izobrazbi po zakonu o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja sprejemamo 8 dni od dneva objave na
naslov: Srednja strojnokovinarska šola Rav-
ne na Koroškem, Koroška c. 10, 2390 Rav-
ne na Koroškem, s pripisom Za razpis.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

Srednja strojnokovinarska šola
Ravne na Koroškem

Št. 1829/99 Ob-9254
Dom starejših občanov Ljubljana

Vič-Rudnik, Ljubljana, Cesta na Bokalce 51,

razpisuje na podlagi sklepa sveta Doma z
dne 29. 7. 1999 delovno mesto

direktorja.
Kandidat za direktorja mora poleg splo-

šnih pogojev, določenih z zakonom, izpol-
njevati še naslednje:

– imeti mora končano VI. ali VII. stopnjo
strokovne izobrazbe v skladu z drugim od-
stavkom 56. in 69. členom zakona o social-
nem varstvu,

– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju socialnega varstva,

– strokovni izpit za delo na področju so-
cialnega varstva.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let, in sicer od 1. 1. 2000 do 31. 12.
2003.

Rok za prijavo je 15 dni po objavi raz-
pisa.

Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog
razpisna komisija ne bo upoštevala.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 15
dneh po odločitvi.

Prijave   z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev pošljite v zaprti kuverti na naslov: Dom
starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik,
1125 Ljubljana-Brdo, Cesta na Bokalce 51,
s pripisom “za razpisno komisijo”.

Dom starejših občanov
Ljubljana Vič-Rudnik

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-B
Naročilo objave namere o

javnem naročilu blaga v vrednosti
nad 150,000.000 SIT

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

Ob-9375
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za obrambo Republi-
ke Slovenije, Kardeljeva ploščad 24-26,
1000 Ljubljana, tel. 061/133-11-11, faks
061/1318-164.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: kruh, pekovsko pecivo
in slaščice, v vrednosti ca. 175,000.000
SIT.

3. Kraj dobave: vojašnice v Republiki
Sloveniji.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila blaga, če je znan: 8. 11. 1999.

5. Morebitne druge informacije: Marjeta
Bartol, tel. 061/171-2340.

Ministrstvo za obrambo
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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. Ob-9388
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: RS, Center vlade za informa-
tiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana, faks
061/178-86-49.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izbira uspo-
sobljenih izvajalcev za projektiranje,
konstrukcijo, dograditev, adaptacijo in
garancijsko vzdrževanje lokalnih raču-
nalniških mrež za potrebe državnih or-
ganov Republike Slovenije z lastno opre-
mo in materialom ali z opremo in mate-
rialom, ki ga priskrbi naročnik. Ocenjena
vrednost: 2.000,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: lokacije državnih or-
ganov RS.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila gradbenih del, če je znan: 12. no-
vember, 1999.

5. Morebitne druge informacije: dodat-
ne informacije bodo dosegljive na internet
naslovu http://www.gov.si/razpisi/ ali pre-
ko elektronske pošte razpisi.cvi@gov.si

RS, Center vlade za informatiko

Št. 360-13/99 Ob-9473
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad Mestne občine
Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska So-
bota, tel. 069/31-000, faks 069/21-861.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: gradnja več-
stanovanjskega objekta ob Stari ulici v
Murski Soboti, predvidena ocenjena vred-
nost je 340,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: Stara ulica, Murska
Sobota.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega naro-
čila gradbenih del, če je znan: september
1999.

5.
Stanovanjski sklad

Mestne občine Murska Sobota

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

Ob-9367
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefak-

sa: Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavče-
va 18, 3000 Celje, faks 063/42-51-115.

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

3. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstve-
no varstvo Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sistem za zajemanje vzor-
cev plina pri emisiji snovi v zrak iz ne-
premičnih virov onesnaževanja.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

3,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva
18, oddelek poslovne koordinacije, 3000
Celje, pri Ireni Ivačič Štraus, tel.
063/42-51-201, e-mail: Irena.Ivacic-
@zzv-ce.si.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od 9. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT nakažite
na žiro račun ZZV, št. 50700-603-31733,
pri Agenciji za plačilni promet Celje ali pla-
čate pri blagajni Zavoda za zdravstveno vars-
tvo Celje, Ipavčeva 18.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 27. 8. 1999 do 15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno vars-
tvo Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje. Zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom: “Ne odpiraj – ponudba sistem za
zajemanje vzorcev plina pri emisiji snovi v
zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 30. 8. 1999 ob
12. uri, v prostorih ZZV Celje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 5% ocenjene vrednosti, z veljavnostjo
30 dni po odpiranju ponudb.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena ustrezna 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:

1. da proti ponudniku ni uveden sa-
nacijski postopek, postopek prisilne porav-
nave ali postopek likvidacije,

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti,

3. da ima poravnane davke in pris-
pevke, določene z zakonom,

4. da predloži BON 1 in BON 2 ali
BON 3.

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

način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
za izbiro ponudnikov:

– cena,
– kvaliteta,
– dobavni rok,

– reference.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije lahko dobite pri
mag. Andreju Planinšku, tel.
063/42-51-203, e-mail: Andrej.Planinsek-
@zzv-ce.si.

Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 8 dni po odpiranju ponudb.

16., 17.
ZZV Celje

Ob-9368
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: ARNES, Jamova 39, Ljubljana, faks
061/179-88-99.

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

3. (a) Kraj dobave: ARNES, Jamova 39,
Ljubljana.

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

– usmerjevalniki – 5 kosov,
– ATM stikala – 3 kosi,
– Ethernet stikala – 3 kosi,
– vzdrževanje ponujene opreme za

obdobje 3 let.
(Podrobnejše specifikacije so navedene

v razpisni dokumentaciji.)
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje le za naročilo v
celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
– skupna vrednost opreme: 50,500.000

SIT,
– skupna vrednost vzdrževanja:

14,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično: deli
naročila se ne bodo oddajali posamično.

4. Datum dobave, če je predvideno: rok
dobave opreme ne sme biti daljši od 45 dni.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ARNES, Jamova 39, Ljubljana, v tajništvu,
soba M104.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 8. 1999, vsak
delovni dan od 8. do 16. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun št. 50106-603-47959.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe z oznako “Ne
odpiraj, ponudba – usmerjevalniki – PON”,
morajo prispeti najkasneje do 9.45, 7. sep-
tembra 1999.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ARNES, Jamova 39, 1000
Ljubljana, soba 104b, Nuša Gobec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. septembra
1999 ob 10. uri, v prostorih ARNES-a, Ja-
mova 39, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1% od vrednosti ponudbe, z
veljavnostjo do dneva veljavnosti ponudbe
(do 15. 12. 1999).

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
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drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa.

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:
prijavijo se lahko vse gospodarske družbe.
Sposobnost in usposobljenost bomo oce-
njevali na podlagi kriterijev, ki bodo navede-
na v razpisni dokumentaciji.

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

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): zado-
stitev tehničnih zahtev, kvaliteta, cena, refe-
rence in kvalificiranost ponudnika, garanci-
ja in pogoji vzdrževanja.

Merila in način uporabe so podrobno
navedena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vprašanja naslovite na elektronski na-
slov: razpis@arnes.si.

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

čilo je bil objavljen dne 28. 6. 1999 pod št.
Ob-5454, objava o izidu pa dne 6. 8. 1999.

ARNES Ljubljana

Št. 179194 Ob-9370
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Celje – javno podjetje za di-
stribucijo električne energije, d.d., Celje,
Vrunčeva 2a, 063/485-023.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Elektro Celje, d.d.,
Vrunčeva 2 a, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: dobava in montaža vozliščne
TK opreme SDH z izdelavo projektne do-
kumentacije PGD, PZI in PID, zagonom
in meritvami za objekt DCV Celje.

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

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

4. Datum dobave, če je predvideno: sep-
tember 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
november 1999.

6. (a) Popolni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
na naslovu naročnika pri kontaktni osebi Da-
nici Mirnik, telefon 063/4201-473, fax.
063/485-023, v sobi 408/IV.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR št. 50700-601-10238
sklic na številko 1207-99 ali na blagajni
podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 31.8.1999, 10. ure.

(b) Popolni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Elektro Celje – javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Celje, Vrunčeva 2a – upoštevati pogoj
iz razpisne dokumentacije.

8.  Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 8. 1999 ob 11. uri, velika sejna soba
Vrunčeva 2 a, IV. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% od
vrednosti ponudbe ali brezobrestni depozit
– sklic na številko 2657-99.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot v razpisni dokumen-
taciji.

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

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

13.
14. Merila za dodelitev naročila: kot v

razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: na naslovu naročnika pri kontaktni ose-
bi Aleš Selič, univ. dipl. inž. el., tel.:
063/4201-406.

16., 17.
Elektro Celje, javno podjetje za

distribucijo električne energije, d.d.

Ob-9279
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p. p. 2374, 1001
Ljubljana, faks 061/1889-609.

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

3. (a) Kraj dobave: skladišče Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 62, 1001 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: izdelava in dobava kom-
paktnih toplotnih postaj:

– 20 kosov KTP 30 kW brez bojlerja,
– 7 kosov KTP 30 kW z bojlerjem 50 l,
– 30 kosov KTP 30 kW z bojlerjem 130 l,
– 15 kosov KTP 100 kW,
– 2 kosa KTP 150 kW,
– 2 kosa KTP 250 kW.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se ne more potegovati samo za del
zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

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

predvideni datum dobave je od 15. 10.
1999 do 31. 10. 1999.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 62, 1001 Ljubljana, soba P3.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 9. 8. 1999 do
18. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., št.
50104-601-15437, s sklicem na št.
RIS-71-99. Vplačilo je možno tudi na blagaj-
ni JP Energetika Ljubljana, Verovškova 70.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 9. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbo je možno predloži-
ti po pošti na naslov: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.
p. 2374, 1001 Ljubljana, ali osebno v Jav-
no podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 62, 1001 Ljubljana, soba P3.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 9. 1999 ob
12. uri, na naslovu: Javno podjetje Energe-
tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljub-
ljana, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% orientacijske vrednosti
javnega naročila, z veljavnostjo do 20. 10.
1999.

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik sme
umakniti ponudbo do 1. 9. 1999 do
10. ure.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu se dobijo samo na pisno zahtevo po
faksu 1889-609, kontaktna oseba je Sreč-
ko Trunkelj.

16., 17.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 4295 Ob-9280
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve Ljubljana, Dunajska 106, tel.
189-73-00, faks 189-73-47.

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

3. (a) Kraj dobave: Nafta, d.o.o., Lenda-
va, Rudarska 1.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je dobava 1.500 ton neosvinčenega mo-
tornega bencina 95 okt.

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

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

cesivne dobave blaga.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
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pisna dokumentacija je na razpolago na na-
slovu: Zavod RS za blagovne rezerve, Ljub-
ljana, Dunajska 106/VII – tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 9. 8. 1999 do
20. 8. 1999 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za znesek 20.000 SIT, kate-
rega vplačajo interesenti virmansko na ra-
čun št. 50101-603-402300.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Zavod RS za blagovne
rezerve, Ljubljana, Dunajska 106/VII – taj-
ništvo.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – dobava
ND – ne odpiraj” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti točen
naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 9. 1999 ob
10. uri, na naslovu: Poslovna stavba, Dunaj-
ska 106 – I. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri javne-
ga razpisa do 10. 9. 1999.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini
1,000.000 SIT ponujene vrednosti, z ve-
ljavnostjo do 17. 9. 1999.

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 9. 1999.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Karmen Verbovšek in
Franjo Lesjak, Zavod RS za blagovne rezer-
ve, Dunajska 106, tel. 061/189-73-00.

16., 17.
Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve
Ljubljana

Ob-9281
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel.
064/340-410, faks 064/242-449.

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

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

trebno dobaviti: material za javni vodo-
vod po naslednjih skupinah:

1. cevi in fazoni duktil od ∅ 80 do ∅
400 mm,

2. alkaten cevi od ∅3/4" do ∅ 90 mm,
3. armature, kroglični zasuni, spojke,

ogrlice, fitingi, vijačni material – za cevi pod
št. 1 in 2,

4. vodomeri od ∅ 3/4" do ∅ 100 mm.
Orientacijska količina blaga je oprede-

ljena v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki lahko predložijo ponudbe za doba-
vo vseh skupin ali pa le posamezne skupine
razpisanega vodovodnega materiala kot so
navedene v točki 3.b te objave.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
60,000.000 SIT.

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

1. cevi in fazoni duktil od ∅ 80 do ∅
400 mm – 40,000.000 SIT,

2. alkaten cevi od ∅3/4" do ∅ 90
mm – 6,000.000 SIT,

3. armature, kroglični zasuni, spojke,
ogrlice, fitingi, vijačni material – za cevi pod
št. 1 in 2 – 8,000.000 SIT,

4. vodomeri od ∅ 3/4" do ∅ 100
mm – 6,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivna dobava.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
pogodbo z izbranim ponudnikom bo naroč-
nik sklenil do 31. 12. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Komunala Kranj, p.o., Ekonom-
ska enota Vodovod, Koroška cesta 41,
4000 Kranj, kontaktna oseba Jože Gašpe-
rin, tel. 064/380-62-12.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
51500-601-10607, pri APP Kranj, ali v go-
tovini na blagajni na sedežu naročnika vsak
delovni dan od 7. do 14. ure.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo pris-
peti v tajništvo naročnika najkasneje do 6.
9. 1999 do 12. ure, ne glede na to, ali
bodo oddane osebno ali po pošti.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Komunala
Kranj, p.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, z
oznako “Ne odpiraj – ponudba – javni raz-
pis – vodovodni material”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 9. 1999 ob 12. uri, v sejni sobi na
sedežu naročnika v Kranju, Ulica Mirka
Vadnova 1.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: sprejemljivo finančno zavarova-
nje resnosti ponudbe je brezpogojna banč-
na garancija, plačljiva na prvi poziv, v zne-
sku 5% od vrednosti javnega razpisa oziro-
ma dela javnega razpisa, za katerega je po-
nudnik stavil ponudbo, z veljavnostjo 30 dni
od datuma izdaje sklepa o izbiri.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: izbrani ponudnik bo ob
sklenitvi pogodbe moral predložiti bančno
garancijo za dobro izvedbo posla oziroma
kvaliteto materiala; naročnik bo dobavljen
material plačal v roku 30 dni po dobavi.

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

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

– dokazila o registraciji (za pravne ose-
be izpisek iz sodnega registra z opisom de-
javnosti, ki ne sme biti starejši od treh me-
secev, za samostojne podjetnike pa prigla-
sitev pri davčnem organu),

– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije,

– potrdilo APP oziroma davčnega orga-
na, da ima ponudnik poravnane vse obvez-
nosti iz naslova davkov, taks in drugih daja-
tev, določenih z zakonom,

– potrjena obrazca BON 1 in BON 2 ali
potrjen obrazec BON 3, ki ne smejo biti sta-
rejši od 30 dni, za samostojne podjetnike
potrjeno davčno napoved za leto 1998 in

– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 6. 9. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
– 50%, plačilni pogoji – 25%, garancija –
10%, rok dobave – 10%, druge ugodnosti
– 5%. Teža in način uporabe meril so po-
drobneje opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

15., 16., 17.
Javno podjetje

Komunala Kranj, p.o.

Ob-9282
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 oddajo
dobave opreme brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Center Dolfke Bošt-
jančič – Dom Škofljica, Škofljica.

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

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
17,500.000 SIT.

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

tober 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za delo, družino in socialne zade-
ve, Kotnikova 28, Ljubljana, kontaktna ose-
ba Maja Mally, tel. 061/178-34-95.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 8. 1999.

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

predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
7. 9. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Ministrstvo za delo,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 62-63 / 6. 8. 1999 / Stran 4021

družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”,
s številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in z navedbo predmeta naročila, in
sicer: “Javni razpis – Dom Škofljica”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 9. 1999 ob
12. uri, v prostorih Ministrstva za delo, dru-
žino in socialne zadeve, Kotnikova 28, Ljub-
ljana, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: razvidno iz dokumentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji financira-
nja so nadrobno opredeljeni v razpisni do-
kumentaciji.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (7. 9. 1999).

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena ce-
na, rok dobave, reference.

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

in socialne zadeve

Ob-9284
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 oddajo
dobave opreme brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Zavod dr. Marijana
Borštnarja – enota Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema, didaktični mate-
rial.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

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

tober 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za delo, družino in socialne zade-
ve, Kotnikova 28, Ljubljana, kontaktna ose-
ba Maja Mally, tel. 061/178-34-95.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 8. 1999.

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

predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
10. 9. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: 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 javnega razpisa v Uradnem
listu RS in z navedbo predmeta naročila, in
sicer: “Javni razpis – Zavod dr. M. Borštnar-
ja, Maribor”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 9. 1999 ob
12. uri, v prostorih Ministrstva za delo, dru-
žino in socialne zadeve, Kotnikova 28, Ljub-
ljana, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: razvidno iz dokumentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji financira-
nja so nadrobno opredeljeni v razpisni do-
kumentaciji.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (10. 9. 1999).

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena ce-
na, rok dobave, reference, ugodnosti.

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

in socialne zadeve

Št. 0048-308/61-99 Ob-9285
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
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-
nje zadeve in organizacijske enote Ministrs-
tva za notranje zadeve na območju celotne
države.

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

I. polaroid filmi,
II. filmi,
III. albumi,
IV. kemikalije, fotopapir in drobni ma-

terial – čb,
V. videoprint papir,
VI. audio in video kasete.
Orientacijska količina po posameznih

sklopih je razvidna iz razpisne dokumenta-

cije in naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe le-teh.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko prijavi za dobavo fotomate-
riala v celoti ali po posameznih sklopih in ne
morejo ponuditi posameznih artiklov iz po-
sameznega sklopa.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila, za čas dveh let, za vse
sklope v celoti (od I. do VI.), je 96,000.000
SIT.

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

I. 10,000.000 SIT,
II. 40,000.000 SIT,
III. 2,000.000 SIT,
IV. 20,000.000 SIT,
V. 12,000.000 SIT,
VI. 12,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno za čas dveh let od podpisa pogod-
be.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
Ljubljana, v tajništvu oddelka, pri Marinki
Hlade.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati od dneva objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS 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 razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, način plačila:
virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-61-99.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 9. 9. 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 – vložiš-
če, 1501 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 9. 1999 ob
10. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izro-
čiti pisna pooblastila za sodelovanje na jav-
nem 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
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krajši od 30 dni od dneva uradnega preje-
ma računa, ki je izstavljen po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o do-
bavi fotomateriala, v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

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 in samostojni obrtniki.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
odstopiti od ponudbe od zadnjega roka za
oddajo ponudb do roka veljavnosti ponudbe.
Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši
od 150 dni od dneva odpiranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
kvaliteta ponujenega materiala, razširjenost
prodajne mreže, finančno stanje ponudnika.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za ceno je 45 točk, za kvaliteto
ponujenega materiala 20 točk, za razširje-
nost prodajne mreže 11 točk, za finančno
stanje ponudnika 8 točk.

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

Št. 205 Ob-9286
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povše-
tova ulica 6, 1104 Ljubljana, faks
177-97-13.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen
ZJN).

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

trebno dobaviti: dobava nakladača za de-
ponijo.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

35,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sep-

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, kontaktna oseba Olga Okorn,
soba št. 36, tel. 177-96-28.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je proti dokazilu o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije na razpolago do
10. 9. 1999, med 8. in 12. uro, oziroma po
predhodni najavi kontaktni osebi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT, ki jih zainteresirani po-
nudnik plača z virmanom na žiro račun na-
ročnika pri Agenciji, št. 50103-601-23953,
s pripisom “JR B6/99”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za dostavo ponudb
je 13. 9. 1999, in sicer do 11. ure, na
naslov: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Pov-
šetova ulica 6, Ljubljana. Ponudbe morajo
biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudni-

ka in z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
dobavo nakladača – JR B6/99”. Ovitek po-
nudbe mora biti zaprt tako, da se na odpira-
nju lahko nedvoumno ugotovi, da še ni bil
odpiran.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, prev-
zemnik tajništvo podjetja, Marjeta Bambič,
soba št. 29, I. nadstropje, tel. 177-96-20,
faks 177-97-13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 9. 1999 ob
12.30, v sejni sobi št. 51, II. nadstropje, na
sedežu naročnika, Povšetova ulica 6, Ljub-
ljana. Na odpiranju ponudb lahko sodeluje-
jo samo predstavniki ponudnikov s pisnim
pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju
ponudb, ki so svoja pooblastila komisiji od-
dali pred odpiranjem.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora poleg ponudbe
priložiti bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 10% od ponudbene vrednosti na
priloženem obrazcu kot varščino, da bo v
primeru, da bo izbran kot najugodnejši po-
nudnik pod pogoji tega razpisa sklenil po-
godbo. Izbrani ponudnik se bo moral v roku
8 dni po prejemu sklepa o izbiri odzvati na
poziv k podpisu pogodbe in jo najkasneje v
roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri pod-
pisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe
odstopil, naročnik pa bo vnovčil bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe. Bančna garan-
cija bo izbranemu ponudniku vrnjena po
podpisu pogodbe in po predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo posla, ostalim
ponudnikom pa bo naročnik vrnil bančno
garancijo za resnost ponudbe skupaj z ob-
vestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.

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

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:

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

– cena 50 točk,
– dobavni rok 10 točk,
– stroški servisiranja 10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji sme
ponudnik zahtevati osebno ali telefonično pri
kontaktni osebi (g. Bonač, tel. 177-96-27),
odgovore na vsebinska vprašanja v zvezi z
javnim razpisom pa le pisno na naslov: Javno
podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6,
Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne bo. Skraj-
ni rok, do katerega lahko ponudniki zahteva-
jo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno doku-
mentacijo in javnim razpisom, je 8 dni pred
rokom za oddajo ponudbe. Odgovori, po-
membni za vse kandidate, bodo poslani na
naslove vseh kandidatov, ki bodo prevzeli
razpisno dokumentacijo.

16., 17.
Javno podjetje

Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 0048-308/66/99 Ob-9395
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
061/132-5125, telefaks 061/315-073.

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

3. (a) Kraj dobave: dobava avtoplaščev,
olj - maziv in tekočin za vozila MNZ se bo
vršila na Ministrstvu za notranje zadeve Re-
publike Slovenije in na ostalih organizacij-
skih enotah Ministrstva za notranje zadeve
na območju celotne države.

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

A) letni avtoplašči
A1. avtoplašči letni I. skupina – 500 ko-

sov,
A2. avtoplašči letni II. skupina – 1.890

kosov,
A3. avtoplašči letni III. skupina – 80 ko-

sov;
B) zimski avtoplašči
B1. avtoplašči zimski I. skupina – 440

kosov,
B2. avtoplašči zimski II. skupina – 740

kosov,
B3. avtoplašči zimski III. skupina – 480

kosov;
C) zračnice, ventili, uteži in injekcije

za avtoplašče
C1. zračnice in ventili – 4.000 kosov,
C2. uteži in injekcije – 9.120 kosov;
D) olja - maziva in tekočine
D1. motorna olja in maziva – 15.500 li-

trov,
D2. hladilna tekočina in tekočina za ve-

trobransko steklo – 10.000 litrov.
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

membe količin za posamezen artikel, glede
na potrebe med letom.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko prijavi za dobavo artiklov
po posameznih posklopih od A1 do D2.
Posameznih artiklov iz posameznih podsklo-
pov ponudniki ne morejo ponuditi.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila za vse sklope v celoti
(od A do D) je 88,000.000 SIT.

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

Sklop A: 27,500.000 SIT,
Podsklop A1: 3,800.000 SIT,
Podsklop A2: 20,500.000 SIT,
Podsklop A3: 3,200.000 SIT;

Sklop B: 26,900.000 SIT
Podsklop B1: 4,100.000 SIT,
Podsklop B2: 8,500.000 SIT,
Podsklop B3: 14,300.000 SIT;

Sklop C: 1,900.000 SIT
Podsklop C1: 1,650.000 SIT,
Podsklop C2: 250.000 SIT;

Sklop D: 17,200.000 SIT
Podsklop D1: 13,100.000 SIT,
Podsklop D2: 4,100.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno za čas enega leta od podpisa po-
godbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto od podpisa pogodbe, predvidoma
do 30. 6. 2000.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Uprava skup-
nih služb, Sektor za materialno tehnične za-
deve, Vodovodna 93a, Ljubljana, kontaktna
oseba: Milan Ramovš, tel. 061/172-5651.

(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 razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, način plačila:
virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna št. 308-66-99.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 9. 1999, ob
10. uri na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodba o dobavi
avtoplaščev, olj - maziv in tekočin za vozila
MNZ, v skladu z razpisno dokumentacijo.

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 150 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

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

Za sklopa A in B so merila cena, celovi-
tost ponudbe, kvaliteta in finančno stanje
ponudnika.

Za podsklop D1 smo merila cena, celo-
vitost ponudbe, kvaliteta in finančno stanje
ponudnika.

Za sklop C so merila cena, celovitost
ponudbe in finančno stanje ponudnika.

Za podsklop D2 so merila cena, celovi-
tost ponudbe in finančno stanje ponudnika.

Za sklopa A in B je največje število točk,
ki jih lahko ponudbe prejmejo za ceno
40 točk.

Za celovitost ponudbe 10 točk, za kvali-
teto 20 točk in za finančno stanje ponudni-
ka 6 točk.

Za podsklop D1 je največje število točk,
ki jih lahko ponudbe prejmejo za ceno
40 točk, za celovitost ponudbe 10 točk, za
kvaliteto 20 točk in za finančno stanje po-
nudnika 6 točk.

Za sklop C je največje število točk, ki jih
lahko ponudbe prejmejo za ceno 20 točk,
za celovitost ponudbe 10 točk in za finanč-
no stanje ponudnika 6 točk.

Za podsklop D2 je največje število točk,
ki jih lahko ponudbe prejmejo za ceno
20 točk, za celovitost ponudbe 10 točk in
za finančno stanje ponudnika 6 točk.

15., 16., 17.
Republika Slovenija

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 11/2-124/99 Ob-9396
1. Naročnik, poštni naslov, štefilka tele-

faksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks št. (061)133-04-43.

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

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

trebno dobaviti: barvni LED zaslon.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za naročilo: – v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

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

datum zaključka dobave 120 dni po podpi-
su pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v tajništvu Sektorja za marketing,
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 10, Ljub-
ljana, 4. nadstropje, soba 414.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
oddaje ponudb, vsak delovni dan od 8. do
14. ure, razen ob petkih od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT in posreduje matično in davčno
številko ponudnika. Plačilo se izvrši na žiro
račun št. 50100-601-35407.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 10. 9. 1999 do 12. ure.

 (b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljub-

ljana-Sektor za marketing ali oddajte osebno
v tajništvu Sektorja za marketing, Cigaletova
10, Ljubljana, 4. nadstropje, soba 414.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 13. 9. 1999 v
sobi št. 801, poslovne stavbe Telekom Slo-
venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, s pri-
četkom ob 12. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 1,000.000 SIT, bančna garanci-
ja za resnost ponudbe, trajanje v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.

10.Glavni pogoji financiranja in plačila:
– 20% avans ob podpisu pogodbe;
– 30% pogodbene vrednosti ob dobavi,

montaži in zagonu;
– 50% devetdeset dni od datuma izstavi-

tve računa oziroma zagona zaslona;
– ponudbene cene so fiksne;
– plačilni rok je 90 dni od datuma izsta-

vitve računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dodelje-
no javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.

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

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja.

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

– pri vrednotenju ponudb bo komisija
upoštevala skladnost predložene dokumen-
tacije z zahtevami iz razpisne dokumentacije,

– vrednotenje ponudb bo tehnično, eko-
nomsko-komercialno in pravno,

– komisija bo uporabila naslednjo meto-
dologijo:

1. Vrednost ponudbe ponder 0,80
2. Servisiranje ponder 0,10 
3. Usposobljenost
      (izkušenost kadrov
      in opremljenost)  ponder 0,05 
 4. Reference
      za tovrstna dela ponder 0,05

Ponudbeno ceno preračunamo v točke
po formuli: minimalna cena x 100 / ponud-
bena cena. Na ta način dobi najnižja ponud-
bena cena največ 100 točk, najvišja ponud-
bena cena pa najmanj točk. Izračunano ce-
no posamezne ponudbe v točkah pomnoži-
mo s ponderjem cene in dobimo
ponderirano ceno ponudbe v točkah.

Druga tri merila točkujemo s točkami od
1–100. Ponudba, ki bo najbolj usrezala me-
rilu bo dobila največ točk, ostale pa odvisno
od ustrezanja merilu sorazmerno manj točk.
Dobljene točke pomnožimo s ponderji po-
sameznega merila in dobimo ponderirano
vrednost merila v točkah. Na koncu sešteje-
mo vsa ponderirana merila v točkah in dobi-
mo ponderirano ceno ponudbe v točkah.

Najugodnejša bo ponudba, ki bo imela
največ točk.
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Naročnik lahko zavrne vse ponudbe, če
meni, da nobena v celoti ne ustreza pogo-
jem razpisne dokumentacije.

15. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: naročnik si pridržuje pravico, da razpisano
javno naročilo razdeli med dva ponudnika.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 2058/99 Ob-9428
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-

ljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljub-
ljana, telefaks 061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: RTP Žale v Ljubljani.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– sekundarna oprema za zaščito 110

kV in 10 kV stikališča,
– oprema za daljinsko vodenje in te-

lekomunikacije,
– oprema za prevzemne 110 kV me-

ritve električne energije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: upo-
števane bodo le popolne ponudbe, delnih
ponudb ne bomo upoštevali.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost razpisa je 120,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: po-
nudnik mora ponuditi najkrajši dobavni rok
od podpisa pogodbe, ki pa ne sme biti dalj-
ši kot 5 mesecev od podpisa pogodbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je 5 me-
secev od podpisa pogodbe.

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

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 13. 8. 1999
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT na žiro
račun Elektro Ljubljana, št.
50102-601-90004.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti
oddane najkasneje do 7. 9. 1999 do 14.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bo-
do upoštevane.

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

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano »Javni razpis – Ponudba za doba-
vo opreme za zaščito in daljinsko vodenje v
RTP Žale – Ne odpiraj!«.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 1999 ob 11.
uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elek-
tro Ljubljana, Slovenska 56/VII, v Ljubljani.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti ponudbe.

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

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

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: ponudnik je lahko gospodarska
družba, ki mora predložiti naslednjo do-
kumentacijo:

– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejša od 90 dni od te objave,

– BON 1, BON 2, ne starejši od 30 dni
od te objave,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku
prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacij-
skem postopku, ne starejše od 30 dni od
te objave,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od te objave,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od te objave,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti ponudbe.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morajo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be je 90 dni od te objave.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo opreme za zaščito in daljinsko vode-
nje RTP Elektro Ljubljani,

– reference proizvajalca opreme za zaš-
čito in daljinsko vodenje, ki se že uporablja
v Elektro Ljubljani.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do20. 8. 1999.

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

17. Prvi neuspeli razpis za to naročilo je
bil objavljen: ne.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 2059/99 Ob-9430
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-

ljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljub-
ljana, telefaks: 061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: RTP Žale v Ljubljani
in RTP Potoška vas.

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

– 110 kV oprema,
– obešalni in spojni material,
– krmilna in zaščitna oprema 110 kV

stikališča,
– 20(10) kV oprema,
– naprave lastne rabe,
– 0.4 kV povezovalni kabli,
– oprema za varstvo pri delu.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: upo-
števane bodo le popolne ponudbe, delnih
ponudb ne bomo upoštevali.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost razpisa je 110,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: po-
nudnik mora ponuditi najkrajši dobavni rok
od podpisa pogodbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je 15.
november 1999.

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

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago do 13. 8. 1999 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT na žiro
račun Elektro Ljubljana, št.
50102-601-90004.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 7. 9. 1999 do 14. ure,
ponudbe oddane po tem roku ne bodo upo-
števane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Elektro Ljub-
ljana, d.d., Služba za javna naročila, Slo-
venska cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano »Javni razpis – Ponudba za doba-
vo 110 kV in ostale opreme za RTP Žale in
RTP Potoška vas – Ne odpiraj!«.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 1999 ob 10.
uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elek-
tro Ljubljana, Slovenska 56/VII, v Ljubljani.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo ali
kompenzacija neplačane električne energi-
je brez stroškov kompenzacije.
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11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ne.

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

– Izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejši od 90 dni od te objave,

– BON 1, BON 2, ne starejša od 30 dni
od te objave,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku
prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacij-
skem postopku, ne starejše od 30 dni od
te objave,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od te objave,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od te objave,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti ponudbe.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be je 90 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo 110 kV in ostale opreme za RTP Elek-
tro Ljubljani,

– reference proizvajalcev 110 kV in os-
tale opreme, ki se že uporablja v Elektro
Ljubljani.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 20. 8. 1999.

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

17. Prvi neuspeli razpis za to naročilo je
bil objavljen: ne.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Št. 34404-1/99-07 Ob-9440

Razveljavitev

Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c.
7, 2360 Radlje ob Dravi, tel. 0602/71-401,
faks 0602/71-211, razveljavlja javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za grad-
bena dela in PZI za cevne propuste v Vuhre-

du, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
27 z dne 16. 4. 1999, pod št.
347-441/97-07. Občina razveljavlja tudi
popravek, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999, pod
Ob-3138 in se nanaša na razpis, ki ga obči-
na razveljavlja.

Občina Radlje ob Dravi

Št. 006-4/99-100 Ob-9376
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg
10, 3230 Šentjur, faks. št. 063/ 743-446.

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

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

nih del in ocenjena vrednost: sanacija ze-
meljskega plazu na občinski cesti JP
896130 Razbor – Slatina, v ocenjeni
vrednosti na 10,000.000 SIT za celotna
razpisana dela.

(b) Naročnik lahko odda dela kot celoto
ali posamezne sklope v skladu z določili
razpisne dokumentacije.

(c)
5. (a) Sprejemljivost ali nesprejemljivost

variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del: pričetek del: septembra
1999, zaključek del: november 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šent-
jur, kontaktna oseba je: Marija Rataj soba
št. 49, telefon št. 063/743-546, telefaks
št. 063/743-446.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 16. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
račun št. 50770-637-56047, Občinska
uprava občine Šentjur pri Celju.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30.  8. 1999 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Šentjur pri Celju, taj-
ništvo urada župana, Mestni trg 10, soba
št. 42, 3230 Šentjur.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 8. 1999 ob 12. uri, na Občini Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10, soba št. 48.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od ponudbe-
ne vrednosti del. Veljavnost 30 dni po skle-
pu o izbiri najugodnejše ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: naročnik bo plačal z razpisom odda-
na dela po mesečnih situacijah v skladu z
razpisnimi pogoji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angaži-
ra podizvajalce pod pogoji iz razpisne doku-
mentacije ali pa bo dela oddal posameznim
izvajalcem po posameznih sklopih del.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati

ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finanč-
no-poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije.

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne more-
jo umakniti ponudbe po preteku roka dolo-
čenega za oddajo ponudb.

 V primeru da ponudnik umakne ponud-
bo po tem roku, naročnik vnovči bančno
garancijo za resnost ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, rok izvedbe, garancija in ostala
merila, kot so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije o javnem na-
ročilu je možno dobiti vsak delovni dan od
7. do 9. ure, po predhodnem dogovoru s
kontaktno osebo javnega naročila, Marijo
Rataj, telefon št. 063/743- 546.

Dela se bodo oddala, v kolikor bodo
pridobljena republiška sredstva za odpravo
škode po elementarnih nesrečah.

Občina Šentjur pri Celju

Ob-9296
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
izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Dunajska
c. 19.

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

Predvidena vrednost: 74,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 60 dni od
podpisa pogodbe.

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: 23. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
51800-601-180.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 9. 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:
7. 9. 1999 ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
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bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od vrednosti ponudbe.

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

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:

– 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 zap. št. 6 največ 10 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki vo-
di njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih 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).

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

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60%, reference 40%.

16., 17., 18.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-9297
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Mislinja, Šolska cesta 34,
2382 Mislinja, faks 0602/56-065.

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

3. Kraj izvedbe del: Mislinja – Mislinjski
jarek.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija ceste Mislinja–Tolsti vrh (Mi-
slinjski jarek).

Ocenjena vrednost celotnega naročila je
22,000.000 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:

– gradbena dela brez objektov;
– objekti (podporni zidovi);
– asfalterska dela;
– ali vsa dela skupaj.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-

dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jekti že izdelani.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: najkasneje v
60 delovnih dneh oziroma manj, glede na
ponujeni rok izvajalca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 6. 8. 1999 do 16. 8. 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51840-630-25643.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 27. 8. 1999 do
9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Mislinja, Občinski
urad Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Misli-
nja. Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti z
označbo: “Ne odpiraj – ponudba za rekon-
strukcijo ceste Mislinja–Tolsti vrh (Mislinjski
jarek)”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 8. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi Občine
Mislinja, Šolska cesta 34.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ocenjene vred-
nosti celotnega naročila, trajanje garancije
– do poteka opcije ponudbe.

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

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:
navedene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 90 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-
nudbena cena, plačilni pogoji in drugi po-
goji, navedeni v razpisni dokumentaciji.

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

Postopek za oddajo javnega naročila se
je začel na podlagi 2. točke 4. člena, zato
se bo z izbranim ponudnikom sklenila po-
godba za razpisana dela po sprejetju reba-
lansa proračuna občine. Naročnik si pridr-
žuje tudi pravico skleniti eventualno manjši
obseg del od razpisanih, z ozirom na razpo-
ložljiva proračunska sredstva. V tem prime-
ru izbrani ponudnik nima pravice uveljavljati
odškodnine zaradi zmanjšanega obsega na-
ročila.

17., 18.
Občina Mislinja

Št. 6-5/41-99 Ob-9298
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Krajevna skupnost Sp. Idrija, Sloven-
ska c. 15, 5281 Sp. Idrija.

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

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

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: ka-
nalizacija Spodnja Idrija–Zbiralni kanal
“S” z obrežnim zavarovanjem I. faza, 1.
etapa.

Ocenjena vrednost del: 61,880.000
SIT.

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

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 15.
9. 1999, dokončanje do 31. 12. 1999 (tri
mesece in pol).

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kra-
jevna skupnost Sp. Idrija, Slovenska c. 15,
5281 Sp. Idrija, kontaktna oseba je Ferjan-
čič Metka, tel. 065/76-012, faks
065/76-012 (med delovniki od 10. do
15. ure).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v času od 6. 8.
1999 do 11. 8. 1999, na KS Sp. Idrija,
Slovenska c. 15 (med delovniki od 10. do
15. ure).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT ponudniki lah-
ko poravnajo z virmanom na žiro račun št.
52020-645-50225 (s pripisom: za razpi-
sno dokumentacijo).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 9. 1999 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Krajevna skupnost Sp. Idri-
ja, Slovenska c. 15, 5281 Sp. Idrija.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
izvedbo Kanalizacije Spodnja Idrija–Zbirni
kanal “S” z obrežnim zavarovanjem I. faza,
1. etapa”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 9. 1999 ob
11. uri, na naslovu: Krajevna skupnost Sp.
Idrija, Slovenska c. 15, Sp. Idrija, sejna
soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 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 glede plačevanja:
60 dni od dneva izstavitve situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranimi ponudniki
bo lahko sklenjena pogodba za delno izved-
bo razpisanih del.
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13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo za priznanje spo-
sobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo
in dokazila, zahtevana v razpisni dokumen-
taciji.

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

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije o naročilu po-
sreduje Štucin Dušan, GSM 041/606-222.
Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni
o izidu javnega razpisa, je največ 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Krajevna skupnost Spodnja Idrija

Ob-9301
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 oddajo
gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Dom starejših obča-
nov Grosuplje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zame-
njava kritine; 16,000.000 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: en ponudnik.

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

nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
september 1999, dokončanje del: oktober
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za delo, družino in socialne zade-
ve, Kotnikova 28, Ljubljana, kontaktna ose-
ba Maja Mally, tel. 061/178-34-95.

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

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

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
6. 9. 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 javnega razpisa v Uradnem
listu RS in navedbo predmeta naročila, in
sicer: “Javni razpis – DSO Grosuplje”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 9. 1999 ob
12. uri, v prostorih Ministrstva za delo, dru-
žino in socialne zadeve, Kotnikova 28, Ljub-
ljana, sejna soba.

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:
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: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (6. 9. 1999 do 10. ure).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena ce-
na, rok, reference.

16., 17., 18.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Ob-9302
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kmetijstvo Vipava, d.d., Šempeter pri
Gorici, Goriške fronte 11, tel. 065/31-611,
faks 065/32-145, kontaktni osebi univ.
dipl. inž. str. Renato Blažica in inž. gr. Zo-
ran Štrancar.

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

3. Kraj izvedbe del: Šempaske gmajne
– območje KS Šempas.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena dela za izvedbo osnovnega razvo-
da namakalnega sistema s hidrantnim
omrežjem in vodohranom Rimci za kom-
pleks Šempaske gmajne namakalnega
sistema Vogršček–Severni krak, v oce-
njeni vrednosti 98,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: rok za začetek
del je predvidoma 30. 9. 1999 oziroma
takoj po sklenitvi pogodbe. Rok za dokon-
čanje del je 31. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se dvigne pri naročni-
ku Kmetijstvo Vipava, d.d., Šempeter pri
Gorici, Goriške fronte 11, pri kontaktnih
osebah univ. dipl. inž. str. Renatu Blažici in
inž. gr. Zoranu Štrancarju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija se lahko dvigne vsak delovni dan med
10. in 12. uro, do vključno 26. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: proti plačilu stroškov za raz-
pisno dokumentacijo v višini 35.000 SIT.

Plačilo mora biti virmansko na žiro račun
naročnika, št. 52000-601-19670, pri APP
Nova Gorica, ali na blagajni naročnika.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 6. 9. 1999 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Kmetijstvo Vipava, d.d.,
Šempeter pri Gorici, Goriške fronte 11,
5290 Šempeter.

Ponudba mora biti podana v zapečateni
kuverti z napisom: “Ne odpiraj! Ponudba za
namakalni sistem Vogršček–Šempaske
gmajne”. Na hrbtni strani kuverte mora biti
označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 9. 1999 ob
12. uri, na naslovu naročnika v Šempetru.
Odpiranje ponudb vodi strokovna komisija
za oddajo naročila.

O izidu javnega razpisa bodo ponudniki
obveščeni v 30 dneh po javnem odpiranju
ponudb.

10., 11., 12., 13., 14., 15.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudba mora veljati najmanj do
30. 11. 1999.

17., 18.
Kmetijstvo Vipava, d.d.

Št. 47/99 Ob-9304
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kmetijstvo Vipava, d.d., Šempeter pri
Gorici, Goriške fronte 11, tel. 065/31-611,
faks 065/32-145, kontaktni osebi univ.
dipl. inž. str. Renato Blažica in inž. gr. Zo-
ran Štrancar.

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

3. Kraj izvedbe del: Šempaske gmajne
– območje KS Šempas.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: strojna
in elektro dela za izvedbo osnovnega
razvoda namakalnega sistema s hidrant-
nim omrežjem in vodohranom Rimci za
kompleks Šempaske gmajne namakal-
nega sistema Vogršček–Severni krak, v
ocenjeni vrednosti 96,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: rok za začetek
del je predvidoma 30. 9. 1999 oziroma
takoj po sklenitvi pogodbe. Rok za dokon-
čanje del je 31. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se dvigne pri naročni-
ku Kmetijstvo Vipava, d.d., Šempeter pri
Gorici, Goriške fronte 11, pri kontaktnih
osebah univ. dipl. inž. str. Renatu Blažici in
inž. gr. Zoranu Štrancarju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija se lahko dvigne vsak delovni dan med
10. in 12. uro, do vključno 26. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: proti plačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo v višini 35.000
SIT. Plačilo mora biti virmansko na žiro
račun naročnika, št. 52000-601-19670,
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pri APP Nova Gorica, ali na blagajni na-
ročnika.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 6. 9. 1999 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Kmetijstvo Vipava, d.d.,
Šempeter pri Gorici, Goriške fronte 11,
5290 Šempeter.

Ponudba mora biti podana v zapečateni
kuverti z napisom: “Ne odpiraj! Ponudba za
namakalni sistem Vogršček–Šempaske
gmajne”. Na hrbtni strani kuverte mora biti
označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 9. 1999 ob
13. uri, na naslovu naročnika v Šempetru.
Odpiranje ponudb vodi strokovna komisija
za oddajo naročila.

O izidu javnega razpisa bodo ponudniki
obveščeni v 30 dneh po javnem odpiranju
ponudb.

10., 11., 12., 13., 14., 15.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudba mora veljati najmanj do 30.
11. 1999.

17., 18.
Kmetijstvo Vipava, d.d.

Ob-9299
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Polzela, Polzela 8, Polzela,
faks 063/720-555.

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

3. Kraj izvedbe del: kanalizacijski kolek-
tor Ločica–Polzela.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost: izgradnja ka-
nalizacijskega kolektorja Ločica-Polze-
la premera 60 in 40 cm od J38 – J74.

Vrednost 125,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: delo se odda v
kompletu, variantna izbira cevnega mate-
riala.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del: pričetek del: 1. 10. 1999,
konec: predvidoma leta 2003.

7. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo z razpisnimi pogoji, na naslovu:
Občina Polzela, Polzela 8, Polzela, taj-
ništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva te obja-
ve pa do vključno 20. 8. 1999, v času
uradnih ur.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški 10.000 SIT, ponud-
niki lahko poravnajo na ŽR številka
50750-630-10308 pri Agenciji RS za pla-
čilni promet, izpostava Žalec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
6. 9. 1999 do 12. ure, ne glede na način
predložitve, na naslov: Občina Polzela, Pol-
zela 8, Polzela.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za izgradnjo
kanalizacijskega kolektorja”.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Polzela, Polzela 8,
3313 Polzela, tajništvo.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti komisiji, ki bo vodila odpiranje, poobla-
stila za zastopanje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek
6. 9. 1999, ob 12. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: po-
nudniki morajo predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT.

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

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 imeti veljavno registracijo in
odločbo o opravljanju dejavnosti.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 6. 9. 1999 po
12. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kriteriji
za ocenjevanje ponudb so naslednji: refe-
rence, podatki o strokovnem kadru in teh-
nični opremi, ponudbena cena, plačilni po-
goji, garancija, in ostale ugodnosti. Način
uporabe kriterijev je pojasnen v razpisni do-
kumentaciji.

Investitor si pridržuje pravico:
– da najcenejše ponudbe ne izbere kot

najprimernejše,
– da v pogodbi določi natančnejše po-

goje,
– da odstopi od oddaje del ne glede na

razloge.
V teh primerih ponudnik nima pravice

uveljaviti odškodnine iz tega naslova.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne dodatne informacije v zvezi
s predmetnim javnim naročilom se dobijo
pri Antloga Danici, Občina Polzela, tel.
063/720-555.

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

18.
Občina Polzela

Št. 26/99 Ob-9306
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Gorišnica, Gorišnica 54, Go-
rišnica, tel/faks 062/708-062 ali 708-275.

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

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

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

čez železniško progo Pragersko–Sre-
dišče v Zamušanih z deviacijami lokal-
nih cest.

Ocenejna vrednost del 130,000.000
SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: od 1. 10.
1999 do 28. 2. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Gorišnica, Gorišnica 54, Gorišnica, taj-
ništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, na ŽR št.
52400-630-20738.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 8. 9. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Gorišnica, Gorišni-
ca 54, 2272 Gorišnica, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 9. 1999 ob 15. uri v sejni sobi Občine
Gorišnica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija v višini 10% od vred-
nosti ponudbe, veljavna do izteka opcije
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
najmanj 30 dni od potrditve situacije, brez
avansov.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Gorišnica, kont. oseba Slavko
Bratuša, tel. 062/708-062 ali 708-275 do
13. 8. 1999 ter od 30. 8. 1999 do 3. 9.
1999.

17., 18.
Občina Gorišnica

Ob-9307
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mariborski vodovod, javno podjetje,
d.d., Jadranska cesta 24, Maribor, tel./faks
062/307-730.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: razi-
skovalna dela – priprava idejne, tehnič-
ne in upravne dokumentacije in izvedba
dveh raziskovalnih vodnjakov, v ocenjeni
vrednosti 15,000.000 SIT in obsegu:
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a/1 – izdelava idejnega projekta in pro-
jekta za izvedbo raziskovalnih vodnjakov.
Določitev lokacije dveh raziskovalnih vod-
njakov kapacitete 75 l/s (skupno 150 l/s)
in projekta raziskovalnih vodnjakov, vključ-
no z začasnim el. priklopom,

a/2 – pridobitev upravne dokumentacije
in strokovni nadzor izvedbe vodnjakov – pri-
dobitev zemljišča, vseh potrebnih soglasij,
pridobitev upravne dokumentacije za izved-
bo in izvajanje strokovnega nadzora izgrad-
nje in uvajanja vodnjakov,

a/3 – izvedba vodnjakov, vključno z us-
posobitvijo vodnjaka za kasnejšo črpanje
predvidenih 75 l/s po posameznem vod-
njaku,

a/4 – izvedba začasnega elektro priklopa,
a/5 – izvedba 3 mesečnega poskusne-

ga črpanja in končnega poročila – z vsemi
potrebnimi hidrološkimi meritvami, izvedbo
potrebnih analiz kvalitete vode (kot za nov
vodni vir), strokovnim vodenjem poskusa in
izdelavo končnega poročila.

(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: naročnik bo oddal
dela enemu ponudniku.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov:
gradbena in raziskovalna dela se izvajajo z
namenom kasnejše izgradnje vodnjakov.

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 samo
ponudbo, ki je v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek izvaja-
nja 15. 9. 1999, zaključek 15. 1. 2000,
oziroma čas izvedbe 4 mesece.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ma-
riborski vodovod, Javno podjetje, d.d., Ja-
dranska ul. 24, Maribor, TRS, kontaktna
oseba: Samo Kumer.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno vplačati 5.000 SIT na ŽR
51800-601-12066.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najkasneje do 6. 9.
1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo:Mestna občina Maribor, Ko-
munalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Ma-
ribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 9. 1999 ob
12.30 na naslovu: Mestna občina Maribor,
Komunalna direkcija, Slovenska 40, Maribor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zajeto v razpisnih pogojih.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
zajeto v razpisnih pogojih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodb.

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:
zajeto v razpisnih pogojih.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): referen-
ce 40%, cena 40% in druge ugodnosti 20%.

16., 17., 18.
Mariborski vodovod, d.d.

Št. 344-75/1999 Ob-9308
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ormož, Ptujska ceta 6, Or-
mož, 062/701-721.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca 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:  mo-
dernizacija javne poti Mali Brebrovnik.

Ocenjena vrednost znaša 11,000.000
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: 18. 8. 1999.

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

predložiti ponudbo: 27. 8. 1999, do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 8. 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: 27. 8. 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

Ob-9309
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53,
Cerknica, faks 061/79-11-10.

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

3. Kraj izvedbe del: Grahovo (Občina
Cerknica).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba gradbenih in nekaterih obrtniških del
za zgraditev telovadnice ob Osnovni šo-
li Grahovo v izgradnji. Ocenjena vrednsot
48,500.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: dela se oddajo v kom-
pletu.

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

končanja del ali čas izvedbe: začetek med
20. in 30. septembrom 1999; dokončanje
v treh mesecih oziroma v zadnji dekadi de-
cembra 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: LIZ
inženiring, d.d., Vurnikova 2, Ljubljana, tel.
061/13-14-247, faks 061/319-245.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: po objavi razpisa,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure in najka-
sneje do 16. 8. 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 30.000 SIT, način plačila na ŽR št.
501505-601-11966. Ob dvigu razpisne do-
kumentacije je potrebno predložiti virman o
izvršenem plačilu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za predložitev po-
nudbe je 6. 9. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Cerknica, Cesta 4.
maja 53, v tajništvu župana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 6. 9. 1999 ob 12. uri
v prostorih Občne Cerknica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za 2,425.000 SIT z veljavnostjo do 21. 10.
1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja z roki je določen v razpisni
dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izvajalsko pogodbo
bo naročilo prevzel glavni izvajalec z mož-
nostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih je
navedel v ponudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in obraz-
ce zahtevane v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 10. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
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Ponudbe bodo ocenjevane s točkami za:
– ponujeno ceno (teža 50%),
– reference (15%),
– rok izvedbe (20%),
– posebne ponujene ugodnosti / kredi-

ti, plačilni pogoji, garancijska doba (15%).
Merila in način določanja so natančnej-

še opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: za tolmačenja in informacije o naročilu
je na razpolago Peter Bošnjak, LIZ inženi-
ring, Pittonijeva 9, Izola, tel. 066/648-140,
faks 066/648-141, od dneva razpisa do
vključno 17. 8. 1999, med 9. in 12. uro.

17., 18.
Občina Cerknica

Št. 351-03-12/99 Ob-9310
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RS Ministrstvo za pravosodje, Žu-
pančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/178-54-25, faks 061/178-55-96.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena, obrtniška in instalacijska dela na
adaptaciji in dograditvi poslovne stavbe
“Brest” v Okrajno sodišče Cerknica.
Ocenjena vrednost del za celoto je
95,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi: kom-
pletna gradbena, obrtniška in instalacijska
dela.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 30. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RS
Ministrstvo za pravosodje, Sektor za logisti-
ko pravosodnih organov, Župančičeva 3,
Ljubljana, soba 68/II, kontaktna oseba Ta-
dej Weilguny, tel. 061/178-54-25 oziroma
Anton Gruden, tel. 061/178-56-16.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 8. 1999,
med 9. in 12. uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 6. 9. 1999 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RS Ministrstvo za pravsodje,
Župančičeva 3, Ljubljana, v primeru osebne
predaje ponudbe pa na isti naslov – vlo-
žišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 9. 1999 ob 10. uri v prostorih RS Mini-
strstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljub-
ljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

a) bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% od vrednosti javnega razpisa, z
rokom veljavnosti do vključno datuma ve-
ljavnosti ponudbe,

b) izjavo banke, da bo izdala bančno ga-
rancijo za dobro izvedbo posla v višini 5%
pogodbene vrednosti, katero bo izbrani po-
nudnik predložil v 10 dneh po podpisu po-
godbe. Veljavnost garancije mora biti še tri
mesece po uspešni primopredaji izvršenih
del.

c) izjavo banke, da bo izdala bančno ga-
rancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 3% pogodbene vrednosti, kate-
ro bo izbrani ponudnik predložil ob primo-
predaji izvršenih del. Veljavnost garancije
mora veljati še en dan po izteku pogodbene
garancije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
izvršena dela se bodo plačevala po meseč-
nih situacijah v skladu s planom izvajanja
del, ki je obvezna priloga pogodbe, v roku
60-90 dni po prejemu in potrditvi mesečnih
situacij s strani naročnika.

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:
pravna oseba, fizična oseba.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti še 60 dni šteto od dneva odda-
je ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbor najugodnejšega ponudnika so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije: RS Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, kon-
taktna oseba Tadej Weilguny, tel.
061/178-54-25, faks 061/178-55-96.

17., 18.
RS Ministrstvo za pravosodje

Št. 006-3/99-100 Ob-9341
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg
10, 3230 Šentjur, faks. št.  063/ 743-446.

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

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

nih del in ocenjena vrednost: obnova lo-
kalne ceste LC 464070, na odseku
464074 Dole – Proseniško, v ocenjeni
vrednosti na 14,000.000 SIT za celotna
razpisana dela.

(b) Naročnik lahko odda dela kot celoto
ali posamezne sklope v skladu z določili
razpisne dokumentacije.

(c)
5. (a) Sprejemljivost ali nesprejemljivost

variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del: pričetek del:  septembra
1999, zaključek del:  novembra 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šent-
jur, kontaktna oseba je:  Marija Rataj soba

št. 49, telefon št.  063/743- 546, telefaks
št. 063/743-446.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
račun št. 50770-637-56047, Občinska
uprava občine Šentjur pri Celju.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Šentjur pri Celju, taj-
ništvo urada župana, Mestni trg 10, soba
št. 42, 3230 Šentjur.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 8. 1999 ob 11. uri, na Občini Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10, soba št. 48.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavno-
sti sprejemljivih finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so v tem postopku
zahtevana: bančna garancija v višini 10%
od ponudbene vrednosti del. Veljavnost
30 dni po sklepu o izbiri najugodnejše
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: naročnik bo plačal z razpisom odda-
na dela po mesečnih situacijah v skladu z
razpisnimi pogoji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: naročnik bo razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko
angažira podizvajalce pod pogoji iz razpi-
sne dokumentacije ali pa bo dela oddal
posameznim izvajalcem po posameznih
sklopih del.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finanč-
no-poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije.

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne more-
jo umakniti ponudbe po preteku roka dolo-
čenega za oddajo ponudb.

 V primeru da ponudnik umakne ponud-
bo po tem roku, naročnik vnovči bančno
garancijo za resnost ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, rok izvedbe, garancija in ostala
merila, kot so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Vsak delovni dan od 7. do 9. ure, po
predhodnem dogovoru s kontaktno osebo:
javnega naročila, Marijo Rataj, telefon
št. 063/743- 546.

Občina Šentjur pri Celju

Št. 085/99 Ob-9349
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Mariboru, Fakulteta za
kmetijstvo, Vrbanska 30, 2000 Maribor tel.
062/229-60-30, telefaks 062/229-60-71.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Kraj izvedbe del: Vrhov dol 14, k.o.
Zg. Vrhov dol.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih GOI del
in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: dokončanje
pritličja z obrtniškimi in instalacijskimi
deli in opremo, ocenjena vrednost
18,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali vse skupaj: ni predvideno.

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

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost va-
riant: ne.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
september 1999 in dokončanje 15. okto-
ber 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pro-
jekt MR inženiring d.d., 2000 Maribor, Sve-
tozarevska 10, soba 411, Branka Manfre-
da, inž. gr. (062) 229-70-30, faks (062)
225-569.

(b) datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, negotovinsko
plačilo na Ž.R. 51800-601-10612, pred
dvigom razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 8. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Projekt MR, inženiring d.d.,
Svetozarevska 10, 2000 Maribor, IV. nad-
stropje, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 8. 1999, ob 13.00 uri, Projekt MR,
inženiring d.d., Maribor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so v tem postopku zah-
tevana: brezpogojna bančna garancija
plačljiva na prvi poziv za resnost ponudbe,
v višini 5 % vrednosti naročila, z veljavnost-
jo do izročitve bančne garancije za dobro
izvedbo del.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenjene pisne po-
godbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnikov storitev in finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: pravna ali fizična oseba, ki ima
ustrezno registracijo za izvedbo vseh raz-
pisanih del in tehnične ter finančne spo-
sobnosti zahtevane v razpisni dokumenta-
ciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji po-
nudbe v razpisanem roku ponudniki ne mo-
rejo več umakniti ponudbe.

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

· ponudbena cena 40%
· plačilni pogoji 5%
· reference ponudnika
  in podizvajalcev 15%
· finančna usposobljenost 10%
· garancija na kakovost izvršenih del 5%
· osebne reference kadrov 5%
· rok 5%
· dodatne ugodnosti 15%
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na istem
naslovu kot dokumentacija na osnovi pisnih
vprašanj oziroma vprašanj po telefaksu, ki
prispejo v 5 dneh po objavi. Odgovori bodo
posredovani vsem, ki so dvignili razpisno
dokumentacijo.

17., 18.
Univerza v Mariboru,

Fakulteta za kmetijstvo

Št. 085/99 Ob-9350
Na podlagi prvega odstavka 18. člena

zakona o javnih naročilih naročamo objavo
javnega razpisa za oddajo gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del brez omejitev

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, telefaks 061/13-12-327.

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

3. Kraj izvedbe del: Zg. Vrhov dol – Me-
ranovo.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih GOI del
in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: Meranovo, re-
konstrukcija učnega objekta Fakultete
za kmetijstvo Maribor, ocenjena vrednost
49,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali vse skupaj ni predvideno.

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

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost va-
riant: ne.

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

6. Datum predvidenega pričetka in dokon-
čanja del ali čas izvedbe: pričetek del sep-
tember 1999 in dokončanje november 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pro-
jekt MR inženiring d.d., 2000 Maribor, Sve-
tozarevska 10, soba 411, Branka Manfreda,
tel. (062) 229-70-30, faks (062) 225-569.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: v 10 dneh po objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, negotovinsko
plačilo na Ž.R. 51800-601-10612, pred
dvigom razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 9. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Projekt MR, inženiring d.d.,
Svetozarevska 10, 2000 Maribor, IV. nad-
stropje, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 9. 1999, ob 13.00 uri, Projekt MR, inže-
niring d.d., Maribor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so v tem postopku zah-
tevana: brezpogojna bančna garancija
plačljiva na prvi poziv za resnost ponudbe,
v višini 5 % vrednosti naročila, z veljavnost-
jo do izročitve bančne garancije za dobro
izvedbo del.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenjene pisne po-
godbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: pravna ali fizična oseba, ki ima ustrez-
no registracijo za izvedbo vseh razpisanih
del in tehnične ter finančne sposobnosti
zahtevane v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji po-
nudbe v razpisanem roku ponudniki ne mo-
rejo več umakniti ponudbe.

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

· ponudbena cena 40%
· plačilni pogoji 5%
· reference ponudnika
  in podizvajalcev 15%
· finančna usposobljenost 10%
· garancija na kakovost izvršenih del  5%
· osebne reference kadrov 5%
· rok 5%
· dodatne ugodnosti 15%
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na istem
naslovu kot dokumentacija na osnovi pisnih
vprašanj oziroma vprašanj po telefaksu, ki
prispejo v 20 dneh po objavi. Odgovori bo-
do posredovani vsem, ki so dvignili razpi-
sno dokumentacijo.

17., 18.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-9362
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
Velenje, faks 063/854-642.

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

3. Kraj izvedbe del: Cesta talcev v me-
stu Velenje.

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

– preddela, zemeljska dela, izvedba
zgornjega ustroja, izvedba odvodnjava-
nja, montaža opreme in zaključna dela.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki lahko ponu-
dijo izvajanje del le kot celoto.

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

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
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predloži le eno varianto, v skladu z zahteva-
mi razpisne dokumentacije.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi svo-
je variantne izvedbe del.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni ter-
min za začetek del je 27. 9. 1999, za
končanje pa 27. 11. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko dobite v Uradu
za gospodarske javne službe Mestne obči-
ne Velenje, Velenje Titov trg 1 (IV. nadstrop-
je, soba št. 54).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko zahtevate do 22.8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo v
znesku 10.000 SIT lahko plačate na ŽR št.
52800-630-10152, Mestna občina Vele-
nje. Pri plačilu se sklicujte na št. 474-CT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do ponedeljka, 23. 8. 1999 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo predložite na
naslov: Mestna občina Velenje, Urad za
gospodarske javne službe, Titov trg 1, Ve-
lenje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 23. 8.
1999 ob 12. uri, v prostorih Urada za gos-
podarske javne službe Mestne občine Vele-
nje, Titov trg 1, Velenje (IV. nadstropje, so-
ba št. 54).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe je potrebno predložiti
bančno garancijo v višini 10% od vrednosti
ponujenih del, z veljavnostjo 30 dni po roku
za sprejem sklepa o izbiri izvajalca, to je do
23. 9. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo delo plačeval na podlagi me-
sečnih in končne situacije, in sicer v roku
90 dni od izstavitve računa. Avansi plačil
niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
bo gradbena pogodba sklenjena do 17. 9.
1999.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudbo lahko oddajo vsi subjekti, ki so
registrirani za izvajanje ponujenih del.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo ponudbe umakniti do dneva odpiranja
ponudb, to je do 23. 8. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):merila,
ki bodo uporabljena za izbiro najugodnejše-
ga ponudnika in način njihove uporabe so
navedeni v razpisni dokumentaciji.

16., 17., 18.
Mestna občina Velenje

Št. 52/99 Ob-9363
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:  prizi-
dek za fizioterapijo, 31,000.000 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: vse skupaj.

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

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 10. 9. 1999
do 10. 10. 1999, 30 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska c.
4, tajništvo, kontaktna oseba: Jelka Fajdi-
ga, Novo mesto.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 8. 1999
vsak delovnik med 10. in 12. uro, po pred-
hodni enodnevni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrjen izvod vir-
mana o nakazilu 20.000 SIT na ŽR
52100-603-30715 s pripisom “Javni razpis
za prizidek fizioterapije”.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zdravstveni dom Novo me-
sto, Kandijska c. 4, tajništvo, 8000 Novo
mesto, v zaprti kuverti s pripisom Ponduba
– Ne odpiraj, z navedbo številke Uradnega
lista RS.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 8. 1999 ob 9. uri v sejni sobi/III, Novo
mesto, Kandijska c. 4.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
navedeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: samo pisna vprašanja do 20. 8. 1999
do 12. ure.

17., 18.
Zdravstveni dom Novo mesto

Št. 403-07/99-MJ Ob-9364
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana,
Srednja trgovska šola Ljubljana, Poljanska
28a, Ljubljana.

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

3. Kraj izvedbe del: Srednja trgovska šo-
la Ljubljana.

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

Ocenjena vrednost: 20,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

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

končanja del ali čas izvedbe: od 10. 9.
1999 do 10. 11. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: v taj-
ništvu LIZ inženiring, d.d., Ljubljana, Vurni-
kova 2, 1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 9. 8. 1999 do
16. 8. 1999 tel. 061/133-62-52, faks
061/319-245, kontaktna oseba: Janez Si-
tar, univ. d.i.g.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, način plačila:
virmansko ali s položnico na žiro račun št.
50105-601-11966.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 31. 8. 1999.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport – vložišče, Župančičeva 6, Ljubljana.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 8. 1999 na naslovu: Urad RS za šol-
stvo, Trubarjeva 5, Ljubljana, v sejni sobi št.
95 ob 12.30.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavno-
sti sprejemljivih finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so v tem postopku
zahtevana: finančna zavarovanja: ponud-
nik mora ponudbi priložiti bančne garan-
cije za resnost ponudbe ter ustrezni izjavi
banke za dobro izvedbo del v pogodbe-
nem roku in odpravo pomanjkljivosti v ga-
rancijskem roku, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje: v enkratnem izplačilu v 30 dneh
po kvalitetni primopredaji in uradnem preje-
mu računa.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik mora ponud-
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bi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih
zahteva razpisna dokumentacija.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 31. 8. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
a) reference ponudnika in podizvajalcev

za tovrstna dela – 25%,
b) pondubena cena – 50%,
c) finančna sposobnost – 5%,
d) rok izvedbe – 10%,
e) garancijski rok za izvedena dela in

vgrajene materiale – 10%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom o javnih naročilih.

17., 18.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 403-07/99 Ob-9365
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Kraj izvedbe del: Srednja lesarska šo-
la Maribor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
beno-obrtniška in instalacijska dela z zu-
nanjo ureditvijo.

Ocenjena vrednost: 890,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

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

končanja del ali čas izvedbe: september
1999–december 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo v tajništvu PROPLUS,
d.o.o., Maribor, Ul. heroja Bračiča 16,
2000 Maribor, tel. 062/228-20-60, faks
062/228-20-61, kontaktna oseba Bojana
Sovič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 9. 8. 1999 do
16. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije: 40.000 SIT, način plačila: virmansko
ali s položnico na žiro račun št.
51800-601-62499.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 6. 9. 1999 do
10. ure (datum in čas prispetja).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport – vložišče, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 9. 1999, na naslovu: Urad RS za šolstvo,
Trubarjeva 5, Ljubljana, v sejni sobi št. 95,
ob 13. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančne ga-
rancije za resnost ponudbe ter ustrezni izja-
vi banke za dobro izvedbo del v pogodbe-
nem roku in odpravo pomanjkljivosti v ga-
rancijskem roku, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
90% v 60 dneh po uradnem prejetju potrje-
nih začasnih situacij, 10% v 60 dneh po
končanem obračunu ter uradnem prejetju
potrjene končne situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 6. 9. 1999.

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

a) reference ponudnika in podizvajalcev
za tovrstna dela: 20%,

b) ponudbena cena: 40%,
c) finančna sposobnost: 15%,
d) rok izvedbe: 10%,
e) garancijski rok za izvedena dela in

vgrajene materiale: 15%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom o javnih naročilih.

17., 18.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-9366
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mercator, Kmetijsko gozdarska za-
druga Litija, z.o.o., Valvazorjev trg 3, 1270
Litija, faks 061/883-157.

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

3. Kraj izvedbe del: na 24 kmetijah na
območju Občine Litija.

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

– planiranje terena in rigolanje,
– ruvanje skalnih samic,
– ureditev in postavitev poljskih poti,
na površini 52,61 ha.
Ocenjena vrednost celote agromeliora-

cijskih del je 10,472.613 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: za vse skupaj.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jekti niso vključeni.

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

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek sep-

tember 1999, zaključek december 1999.
Začetek oziroma dokončanje, kakor tudi sa-
ma izvedba agromelioracijskih del je v odvi-
snosti od Republike Slovenije, Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – jav-
ni razpis za zbiranje prispevkov iz nepovrat-
nih sredstev iz naslova intervencij za celost-
no urejanje podeželja in obnovo vasi za leto
1999 – javni razpis VIII (Ur. l. RS, št.
31/99). Kolikor Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano vlogi ne bo ugodilo,
se dela v predmetu javnega naročila ne bo-
do izvajala.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mer-
cator, Kmetijsko gozdarska zadruga Litija,
z.o.o., Valvazorjev trg 3, 1270 Litija.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, katere se plača
na blagajni M-KGZ Litija ob prevzemu razpi-
sne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: vključno do 27. 8. 1999
do 10. ure dopoldan.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mercator, Kmetijsko gozdar-
ska zadruga Litija, z.o.o., Valvazorjev trg 3,
1270 Litija.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 8. 1999 ob 12. uri, na sedežu M-KGZ
Litija.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v tem postopku niso zahtevana.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila bodo opravljena po izstavljenih me-
sečnih situacijah, glede na priliv sredstev iz
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano.

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:
zahteve so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. 9. 1999.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo pri kon-
taktni osebi Vinko Košmerl, tel.
061/883-782.

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

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

Mercator, Kmetijsko gozdarska
zadruga Litija, z.o.o.

Št. 006-5/99-100 Ob-9374
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg
10, 3230 Šentjur, faks. št.  063/743-446.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

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

nih del in ocenjena vrednost: sanacija ze-
meljskega plazu na lokalni cesti LC
396040 Dolga gora – Ponikva, v ocenje-
ni vrednosti na 11,000.000 SIT za celotna
razpisana dela.

(b) Naročnik lahko odda dela kot celoto
ali posamezne sklope v skladu z določili
razpisne dokumentacije.

(c)
5. (a) Sprejemljivost ali nesprejemljivost

variant: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del: pričetek del:  septembra
1999, zaključek del:  novembra 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šent-
jur, kontaktna oseba je:  Marija Rataj soba
št. 49, telefon št.  063/743-546, telefaks
št. 063/743-446.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 16. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
račun št.  50770-637-56047, Občinska
uprava občine Šentjur pri Celju.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 8. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Šentjur pri Celju, taj-
ništvo urada župana, Mestni trg 10, soba
št. 42, 3230 Šentjur.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 8. 1999 ob 13. uri, na Občini Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10, soba št. 48.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od ponudbe-
ne vrednosti del. Veljavnost 30 dni po skle-
pu o izbiri najugodnejše ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: naročnik bo plačal z razpisom odda-
na dela po mesečnih situacijah v skladu z
razpisnimi pogoji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: naročnik bo razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko
angažira podizvajalce pod pogoji iz razpi-
sne dokumentacije ali pa bo dela oddal
posameznim izvajalcem po posameznih
sklopih del.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finanč-
no- poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije.

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne more-
jo umakniti ponudbe po preteku roka dolo-
čenega za oddajo ponudb. V primeru da
ponudnik umakne ponudbo po tem roku,
naročnik vnovči bančno garancijo za resnost
ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, rok izvedbe, garancija in ostala
merila, kot so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vsak delovni dan od 7. do 9. ure, po
predhodnem dogovoru s kontaktno osebo
javnega naročila, Marijo Rataj, telefon
št. 063/743- 546.

Dela se bodo oddala, v kolikor bodo
pridobljena republiška sredstva za odpravo
škode po elementarnih nesrečah.

Občina Šentjur pri Celju

Št. 344-04-0002/9 Ob-9380
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Majšperk, Majšperk 32 A,
2322 Majšperk, telefon 062/795-0831,
faks 062/794-422.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): z zbiranjem ponudb.

3. Kraj izvedbe del: naselja Doklece in
Janški vrh v Občini Majšperk.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: moder-
nizacija lokalne ceste 240130 Doklece
– Janški vrh, vrednost 50,000.000 SIT.
Predvidena gradnja v dveh fazah, zaradi za-
gotavljanja finančnih sredstev. Prva faza le-
ta 1999, druga leta 2000.

(b), (c)
5. (a) Nesprejemljivost variant.
(b) Ponudnik lahko ponudi poleg obvez-

ne zahtevane tudi svojo varianto.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začete 15. 9.
1999 in zaključek 30. 6. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo Obči-
na Majšperk, Marjan Gorčenko, Majšperk
32 A, 2322 Majšperk, telefon
062/794-495, faks 062/794-422.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek: Virman
– predložitev potrdila o plačilu, 10.000 (z
besedo desettistoč tolarjev) na št. ŽR
52400-630-20764 sklic 00233, davčna
številka 11993197.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Majšperk, Majšperk
32 A, 2322 Majšperk z navedbo “Ponudba
za lokalno cesto Doklece – Janški vrh, ne
odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
27. 8. 1999 ob 13. uri, Občina Majšperk,
Majšperk 32, 2322 Majšperk v sobi št. 20.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva:
bančna garancija za 10% vrednosti ponudb
ali akceptni nalog z izjavo z veljavnostjo 60
dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja,
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-

deljeno javno naročilo: naročnik bo skle-
nil z izbranim ponudnikom pogodbo o iz-
vedbi del.

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

14. Datum do katerega ponudnik ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 30 dni od dneva
odpiranja ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Majšperk pri Marjanu Gorčen-
ku, telefon 062/795-0831.

17. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 20 dni od odpiranja ponudb. Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo pred odpi-
ranjem ponudb predložiti pisno pooblastilo.

Občina Majšperk

Št. 277/99 Ob-9381
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Žužemberk, Grajski trg 33,
8360 Žužemberk, faks 068-87-018.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: moder-
nizacija lokalne ceste št. 289120, Dvor
– Prečna, na odseku Ajdovec – Brezova
reber, III. faza, v dolžini 1000 m.

Ocenjena vrednost del je 30,000.000
SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja del je predvidena v
enem sklopu.

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 10. 1999 in dokončanje 31. 12. 1999,
čas izvedbe del 3 mesece.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žu-
žemberk, tel. 068-87-018, faks
068-87-018, kontaktna oseba Jože Ban.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 8. 1999, do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanskim na-
logom na ŽR Občine Žužemberk,
št. 52100-630-40141.

8. (a) Datum in ura,do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 9. 1999 do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Žužemberk, Grajski
trg 33, 8360 Žužemberk s pripisom “Ne
odpiraj”, javni razpis za Modernizacijo lokal-
ne ceste LC 289120, Ajdovec – Brezova
reber.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 9. 1999 ob 12. uri, Občina
Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk,
sejna soba.
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10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: ponudnik mora skupaj s ponud-
bo predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 5 % ponujene vrednosti.
Trajanje garancije je do 20. 10. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja z roki je določen v pogod-
bi in je obvezni sestavni del razpisne doku-
mentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o izvedbi
gradbenih del v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, sa-
mostojni podjetniki, posamezniki in samo-
stojni obrtniki.

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

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

– ponudbena cena 50%
– reference ponudnika za tovrstna dela

zadnjih 3 let 20%
– rok dokončanja del 10%
– najugodnejši plačilni pogoji 10%
– garancijski rok  5%
– ostale ugodnosti 5 %

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom o javnih naročilih.

17., 18.
Občina Žužemberk

Ob-9416
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.,
Koroška 37b, 3320 Velenje, št. telefaksa
063/855-796, št. tel. 063/856-251.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija toplotne postaje TPP 318 Šo-
štanj, osnovna šola Karel Destovnik Ka-
juh.

Ocenjena vrednost del za:
– Elektro dela: 1,430.000 SIT,
– Strojna dela: 12,880.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden rok
pričetka del je 1. september 1999. Naroč-
nik pričakuje, da bodo dela zaključena do
21. septembra 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ko-
munalno podjetje Velenje d.o.o., Služba za
investicijski inženiring, Koroška 37b, 3320
Velenje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 19. av-
gusta 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija je na voljo za 12.000,00
SIT + davek na dodano vrednost – virman-
sko nakazilo na žiro račun št.
52800-601-46145 – sklic na št. 161.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Služba za investicijski inženiring, Ko-
roška 37b, 3320 Velenje, prejemnik: Zoran
Rodič.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. avgust 1999 ob 11.30 v sejni sobi Ko-
munalnega podjetja Velenje, Koroška 37b,
Velenje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, ki se bo glasila na 10%
ponudbene vrednosti – veljavna najmanj 30
dni po izteku razpisnega roka.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena  45 %
– plačilni pogoji  15 %
– garancijska doba  10 %
– reference – potrjene
   od investitorjev  15 %
 – rok izvedbe  10 %
 – kakovost terminskega plana 5 %
 (kriteriji so razvidni v razpisni dokumen-

taciji št. R-8/99-T, junij 1999).
16. Morebitne druge informacije v zvezi

z razpisom: Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Služba za investicijski inženiring, Ko-
roška 37b, 3320 Velenje, Zoran Rodič.

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

čilo je bil objavljen dne 2. 7.1999 pod št.
6030 objava o izidu pa dne 6. 8. 1999.

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Ob-9418
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.,
Koroška 37 b, 3320 Velenje, št. telefaksa
063/855-796, št. tel. 063/856-251.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali  posamično: rekon-
strukcija toplotne postaje TPP 106 za
objekt samski dom – Gradis ter naselje
stanovanjskih hiš med Aškerčevo in Ker-
snikovo ulico.

Ocenjena vrednost del za:
–  TPP 106 A: – strojna dela: 8,000.000

SIT,

– elektro dela: 1,200.000 SIT,
– TPP 106 B: – strojna dela: 8.100.000

SIT,
– elektro dela: 1,200.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden rok
pričetka del je 1. september 1999. Naroč-
nik pričakuje, da bodo dela zaključena do
21. septembra 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalno podjetje Velenje d.o.o., Služba za
investicijski inženiring, Koroška 37b, 3320
Velenje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 19. av-
gusta 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija je na voljo za 12.000,00
SIT + davek na dodano vrednost   – virman-
sko nakazilo na žiro račun št.
52800-601-46145 – sklic na št. 161.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Služba za investicijski inženiring, Ko-
roška 37b, 3320 Velenje, prejemnik: Zoran
Rodič.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. avgusta 1999 ob 12.30 v sejni sobi
Komunalnega podjetja Velenje, Koroška
37b, Velenje.

10.  Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, ki se bo glasila na 10%
ponudbene vrednosti – veljavna najmanj 30
dni po izteku razpisnega roka.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

12.
13.  Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14.
15.  Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena  45 %
– plačilni pogoji  15 %
– garancijska doba  10 %
– reference – potrjene
   od investitorjev  15 %
– rok izvedbe  10 %
– kakovost terminskega plana 5 %
(kriteriji so razvidni v razpisni dokumen-

taciji št. R-9/99-T, junij 1999).
16.  Morebitne druge informacije v zvezi

z razpisom: Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Služba za investicijski inženiring, Ko-
roška 37b, 3320 Velenje, Zoran Rodič

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

čilo je bil objavljen dne 2. 7. 1999 pod št.
6029 objava o izidu pa dne 6. 8. 1999.

Komunalno podjetje, Velenje d.o.o.
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Ob-9420
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.,
Koroška 37 b, 3320 Velenje, št. telefaksa
063/855-796, št. tel. 063/856-251.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: re-
konstrukcija vodovodnega in toplovod-
nega omrežja nad Kidričevo cesto v Ve-
lenju.

Ocenjena vrednost del za rekonstrukcijo
vodovodnega omrežja je 10,000.000 SIT
za rekonstrukcijo toplovodnega omrežja
22,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: predviden rok
pričetka del je 6. september 1999, rok do-
končanja del določi ponudnik. Investitor pri-
čakuje, da bodo dela zaključena najkasneje
do 15. oktobra 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalno podjetje Velenje d.o.o., Služba za
investicijski inženiring, Koroška 37b,
3320 Velenje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 20. av-
gusta 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija je na voljo za 12.000,00
SIT + 19 % DDV- virmansko nakazilo na žiro
račun št. 52800-601-46145 – sklic na št.
161, z navedbo polnega naslova in davčne
številke.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Služba za investicijski inženiring, Ko-
roška 37b, 3320 Velenje prejemnik: Kar-
men Rotnik, univ. dipl. inž. str.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. avgust 1999 ob 11. uri v sejni sobi
Komunalnega podjetja Velenje, Koroška
37b, Velenje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, ki se bo glasila na 10%
ponudbene vrednosti – veljavna 45 dni
po poteku opcije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede pla-
čevanja: opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena  35 %
– plačilni pogoji  20 %
– rok izvedbe 20 %
– reference – potrjene
   od investitorjev  15 %
– garancijska doba  10 %
(kriteriji so razvidni v razpisni dokumen-

taciji).
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: v zvezi z razpisom: Komunalno podjet-
je Velenje d.o.o., Služba za investicijski in-
ženiring, Koroška 37b, 3320 Velenje,
Karmnen Rotnik, univ. dipl. inž. str.

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

Ob-9421
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.,
Koroška 37 b, 3320 Velenje, št. telefaksa
063/855-796, št. tel. 063/856-251.

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

3. Kraj izvedbe del: Gaberke – Ravne –
Šoštanj.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: pred-
met razpisa je izvedba kanalizacije iz
Gaberk preko Ravn do Šoštanja.

Izvedba zajema izgradnjo razbremenilne-
ga objekta, lovilca maščob, črpališča z elek-
tro priključkom ter tlačnega in gravitacijske-
ga kanala. Skupna dolžina predvidene ka-
nalizacije v plastični izvedbi je 4145 m, pro-
filov DN 150, DN 200, DN 250 in DN 315.

Predvidena vrednost gradbeno-montaž-
nih del je 62,500.000 SIT in 6,900.000
SIT elektro del.

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

končanja del ali čas izvedbe: predviden rok
pričetka del je 20. september 1999, rok
dokončanja del določi ponudnik. Investitor
pričakuje, da bodo dela zaključena najka-
sneje do 20. februarja 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalno podjetje Velenje d.o.o., Služba za
investicijski inženiring, Koroška 37b,
3320 Velenje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 31. av-
gusta 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija je na voljo za 12.000,
00 SIT + 19 % DDV- virmansko nakazilo na
žiro račun št. 52800-601-46145 – sklic na
št. 161, z navedbo polnega naslova in davč-
ne številke.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Služba za investicijski inženiring, Ko-
roška 37b, 3320 Velenje prejemnik: Mira
Kokot.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. september 1999 ob 11 uri v sejni sobi
Komunalnega podjetja Velenje, Koroška
37b, Velenje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, ki se bo glasila na 10%
ponudbene vrednosti – veljavna 45 dni
po poteku opcije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN)
– ponudbena cena  40 %
– plačilni pogoji  20 %
– garancijska doba  10 %
– reference – potrjene
   od investitorjev  15 %
– rok izvedbe  10 %
kakovost terminskega plana 5 %
(kriteriji so razvidni v razpisni dokumen-

taciji št. R-7/99-K, julij 1999).
16. Morebitne druge informacije v zvezi

z razpisom: Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Služba za investicijski inženiring, Ko-
roška 37b, 3320 Velenje, Mira Kokot.

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

Št. 2057/99 Ob-9425
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: Stara mestna elek-
trarna v Ljubljani.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena in obrtniška dela pri zamenjavi kri-
tine nad staro mestno elektrarno v Ljub-
ljani:

– rušenje obstoječega svetlobnika,
– demontaža in montaža strešne kritine

iz pločevine s sekundarno podkonstrukcijo.
Ocenjena vrednost razpisa je

40,000.000 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: 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. Predvideno končanje del v novembru
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
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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 13. 8. 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 15.000 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 7. 9. 1999 do 14. ure,
ponudbe oddane po tem roku ne bodo upo-
števane.

(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 in obrtniških del pri zamenjavi
kritine nad staro mestno elektrarno v Ljub-
ljani – Ne odpiraj!«

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

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zasto-
panje ponudnika.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudnik mora predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 5% vred-
nosti ponudbe z veljavnostjo 90 dni od te
objave.

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 te objave,
oziroma samostojni podjetniki priglasitve-
ni list DURS-a, ki ni starejši od 30 dni od
te objave,

– BON 1, BON 2, oziroma BON 3, ne
starejši od 30 dni od te objave,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku
prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacij-
skem postopku, ne starejše od 30 dni od
te objave,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od te objave,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od te objave,

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be je 90 dni od te objave.

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

– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za izved-

bo gradbenih in obrtniških del.
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 20. 8. 1999.

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

18.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 011-04-20/98 Ob-9450

1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

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

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

nih del: sanacija mostu čez Črmošnjičico
v Občicah na R1-216/1177.

Ocenjena vrednost del: 19,475.000 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: 9 mesecev po skle-
nitvi pogodbe.

7. Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, 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 raz-
pisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 9. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19.a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Sanacija mostu čez Črmošnjičico v Obči-
cah na R1-216/1177.” - B.B.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 9. 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 do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

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

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Brane
Batistič, 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-9451
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

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

Kraj izvedbe del: Žiče-Dole.
(a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del: gradnja nadomestnega mostu čez
Žičnico v Škednju na cesti R3-686/1279.

Ocenjena vrednost del: 49,500.000 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.
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6. (a) Čas izvedbe: 9 mesecev po skle-
nitvi pogodbe.

7. Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, 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 raz-
pisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 9. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19.a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom Ne odpiraj! Ponudba
za “Gradnja nadomestnega mostu čez Žič-
nico v Škednju na cesti R3-686/1279.” -
S.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 9. 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 do-
deljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziro-
ma skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (poglavje 10)

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

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Sašo
Pirc, grad.teh., Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o

izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-9452
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

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

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

nih del: preplastitev regionalne ceste
R1-220/1334 Krško-Brežice.

Ocenjena vrednost del: 23.005.160 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: 1 mesec po sklenitvi
pogodbe.

7. Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, 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 raz-
pisno dokumentacijo: neomejeno.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo:  6. 9. 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
“Preplastitev regionalne ceste
R1-220/1334 Krško-Brežice.” - F.S.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 9. 1999 ob
11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19a,
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 do-

deljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziro-
ma skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

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

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Fran-
ci Steklasa, 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-9453
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Šmartno-Bogenš-
perk.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: preplastitev regionalne ceste
R2-416/1347 Šmartno-Bogenšperk.

Ocenjena vrednost del: 17,200.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi iz-
vedbo, ki je v celoti skladna z razpisnimi
pogoji.

6. Čas izvedbe: 1 mesec po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 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 raz-
pisno dokumentacijo: neomejeno.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 9. 1999 do 12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Preplastitev regionalne ceste R2-416/1347
Šmartno-Bogenšperk.” - T.P.
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Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 9. 1999 ob
13. uri na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19a,
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 do-
deljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziro-
ma skupno nastopanje (Joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

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

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje 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 za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-9454
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

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

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

nih del: modernizacija ceste
R3-674/1384 Zavratec-Škocjan.

Ocenjena vrednost del: 150,000.000 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
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 raz-
pisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 9. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Modernizacija ceste R3-674/1384 Zavra-
tec–Škocjan.” - T.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo  7. 9. 1999 ob
9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19a,
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.

Zahteve glede pravnega statusa ponud-
nika storitev in finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

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

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje 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-9456
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

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

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

nih del: preplastitev hitre ceste H1-221
Poljane–Karateljevo.

Ocenjena vrednost del: 81.641.040 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: 1 mesec po sklenitvi
pogodbe.

7. Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, 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 raz-
pisno dokumentacijo: neomejeno.

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

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Preplastitev hitre ceste H1-221 Poljane–
Karteljevo.” - F.S.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 9. 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.
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13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

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

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Fran-
ci Steklasa, 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-9458
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

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

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

nih del: preplastitev hitre ceste H1-222
Karteljevo-Mačkovec.

Ocenjena vrednost del: 65,550.460 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: 1 mesec po sklenitvi
pogodbe.

7. Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, 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 raz-
pisno dokumentacijo: neomejeno

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 9. 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
“Preplastitev hitre ceste H1-222 Kartelje-
vo-Mačkovec.” - F.S.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 9. 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 po-
nudbe: Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (poglavje 10).

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

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Fran-
ci Steklasa, 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-9460
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

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

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

nih del: preplastitev ceste R1-218/1214
Suhor-Stara lipa.

Ocenjena vrednost del: 44,000.000 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: nNe, ponuditi mora tudi izved-
bo, ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Čas izvedbe: 2 meseca po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 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 raz-
pisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-

mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 9. 1999 do 12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Preplastitev ceste R1-218/1214 Suhor-Sta-
ra lipa.” - T.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 9. 1999 ob
13. uri na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19a,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98 in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

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

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje 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-9461
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

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

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

nih del: rekonstrukcija križišča za Zg. Mu-
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to in Vuzenico na cesti G1-1/241 Dravo-
grad-Radlje.

Ocenjena vrednost del: 48,000.000 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
19a, 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 raz-
pisno dokumentacijo: neomejeno.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 9. 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
“Rekonstrukcija križišča za Zg. Muto in Vu-
zenico na cesti G1-1/241 Dravograd-Ra-
dlje.” - D.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 1999 ob
9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19a,
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 do-
deljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziro-
ma skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

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

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje 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. 110-1/99 Ob-9464
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, Izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, Telefaks 136-97-46.

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

3. Kraj izvedbe: CP Log – Brezovica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja vozišča na avtocesti A1 Šentilj – Ko-
per, pododsek CP Log – Brezovica na
odseku 652, od km 6,050 do km 3.000.

Ocenjena vrednost celote je
148,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

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

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

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok dokonča-
nja del je 8. 11. 1999.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel 178-8439, faks 178-8332.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
9. 9. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; Vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za Sanacija vozišča na avtocesti A1 Šentilj –
Koper, pododsek CP Log – Brezovica na
odseku 652, od km 6.050 do km 3.000«

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 9. 1999
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 4,440.000 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v pogodbi kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

14.
15. Merilo za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Svit
Černe, dipl. inž. – Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
061/136-97-16, faks 061/136-97-16.

17., 18.
Družba za avtoceste v RS

Št. 35205-7/99 Ob-9477
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Loška dolina, Cesta Notranj-
skega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu,
tel. 061/707-808, faks 061/707-805.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovodnega zajetja in omrežja za
vodovod Loška dolina (Kozarišče).

Orientacijska vrednost gradbenih, obrt-
niških in inštalacijskih del 60,000.000 SIT.

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

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

končanja del ali čas izvedbe: začetek sep-
tember 1999, zaključek v aprilu 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
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čina Loška dolina, tajništvo, Cesta Notranj-
skega odreda 2, Stari trg.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT (pokritje materialnih stroškov) na ŽR št.
50160-630-810337 – Agencija za plačilni
promet Cerknica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti: najkasneje do 14. 9. 1999 do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, Stari trg – sprejem-
na pisarna.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj –
Izgradnja vodovodnega zajetja in omrežja
za vodovod Loška dolina (Kozarišče)«.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponud-
be: 14. 9. 1999 ob 9. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so v tem postopku zah-
tevana: za zavarovanje resnosti ponudbe
mora ponudnik predložiti bančno garancijo
v višini 10% orientacijske vrednosti. Banč-
na garancija mora biti brezpogojna, plačlji-
va na prvi poziv in glasiti na naročnika.
Bančna garancija se neizbranim ponudni-
kom vrne v dveh dneh po izboru ponudni-
ka, izbranemu ponudniku pa dva dni po
veljavnosti pogodbe.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: plači-
lo na podlagi izstavljene situacije v zakon-
skem roku.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za razpisa-
na dela z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu priznana sposobnost: za
priznavanje sposobnosti mora ponudnik
predložiti dokumentacijo navedeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 90 dni od dneva te objave.

15. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe naročil – 21.člen ZJN): ce-
na, plačilni pogoji, reference in druga meri-
la, navedena v razpisni dokumentaciji.

16., 17., 18.
Občina Loška dolina

Št. 2610/99 Ob-9478
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Kraj izvedbe del: Hrepetule, k.o. Le-
skovec.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-

lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev javne infrastrukture v obrtni coni Le-
skovec – ulica Mladinskih delovnih bri-
gad (MDB II):

– ureditev vodovodnega omrežja,
– ureditev fekalne in meteorne kana-

lizacije,
– izvedba elektro omrežja,
– ureditev cestnega omrežja,
– ureditev telekomunikacijskega omrežja.
Ocenjena vrednost celote razpisanih del:

60,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudnik predloži
ponudbo samo za celoto razpisanih del.

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

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo eno svojo varianto, v skladu s
pogoji iz razpisne dokumentacije.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe:predvideni
priečtek del: takoj po sklenitvi pogodbe,
dokončanje do 10. 12. 1999.

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 8. 9. 1999.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno do-
staviti najkasneje do 13. 9. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pred-
ložiti na naslov: Občina Krško, CKŽ 14,
8270 Krško, Oddelek za gospodarsko in-
frastrukturo, z oznako: “Ne odpiraj! Ponud-
ba za ureditev obrtne cone Leskovec-MDB
II” + številka te objave.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 13. 9. 1999 ob 10.30
na naslovu naročnika v sejni sobi D.

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

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

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

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

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

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika so: po-
nudbena cena (40%), plačilni pogoji (20%),
reference ponudnika (20%), sposobnost po-
nudnika, da javno naročilo izvede brez po-
dizvajalcev (10%), dosedanje izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti ponudnika do na-
ročnika (10%).

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

17., 18.
Občina Krško

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

Ob-9290
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks 061/178-49-09.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge, in sicer:

3.1. Dopolnitev programskih rešitev
Geodetske uprave Republike Slovenije
v povezavi s predlogom zakona o zača-
snih pogojih za vpis lastninske pravice
na posameznih delih stavbe v zemljiško
knjigo; 40,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naroči-
la te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
določbami rezervirana za specifičen poklic:
naročilo obsega naloge, ki jih lahko opravijo
izvajalci geodetske stroke in informatiki.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: načrt
informatizacije državnih organov in upravnih
enot RS za leti 1999 in 2000.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za iz-
vedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: delov storitev ni.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba posamezne naloge po-
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teka po zahtevah naročnika, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja je
opredeljen z uveljavitvijo pogodbe, dokonča-
nje pa je določeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P03, tel.
061/178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 9. 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 4.000 SIT – ŽR:
50100-630-10014.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P03.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 9. 1999 ob 10. 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 v viši-
ni 5% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo
do 8. 11. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naloga opredelje-
ne v 3. točki razpisa se financira v višini
100% naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko
podizvajalce. Njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 8. 9. 1999
po 8. 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. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena – 1. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo je bil objavljen: to je prva objava.

Geodetska uprava RS

Št. 096-13/99 Ob-9293
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: revizija računovodskih
izkazov Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet za leto 1998.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Celje, Kočev-
je, Koper, Kranj, Krško, Maribor, Murska
Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postoj-
na, Ptuj, Trbovlje in Velenje.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: predlo-
žiti morajo seznam delavcev z njihovimi na-
zivi (strokovno usposobljenostjo) ter naved-
bo nalog, ki jih bodo izvajali.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek predvidoma v
oktobru 1999, trajanje izvedbe 6 tednov.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija Republike Slovenije za plačilni pro-
met, centrala Ljubljana,Tržaška 16 (sektor
za kadrovske in splošne naloge, soba št.
103/I).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 8. 1999.

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 9. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Agencija Republike Sloveni-
je za plačilni promet, centrala Ljubljana, Tr-
žaška 16 (vložišče).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 9. 1999 ob 9. uri, Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, centrala Ljub-
ljana, Tržaška 16, sejna soba/V.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% orientacijske
vrednosti naročila, z veljavnostjo do 23. 10.
1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v razpisni doku-
mentaciji.

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: v
razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 7. 9. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): popol-
nost ponudbe, finančno stanje ponudnika,
cena in reference (kot v razpisni dokumen-
taciji).

18. Druge informacije o naročilu: po-
drobnejše informacije o naročilu lahko po-
nudniki pridobijo pisno na naslovu naročni-
ka ali po telefonu 061/1774-100.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 11. 6. 1999 pod št.
Ob-4938, objava o izidu pa dne 6. 8. 1999.

Agencija RS za plačilni promet

Ob-9292
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotniko-
va 28, Ljubljana, faks 061/13-16-101.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: generalna rekonstruk-
cija 3 osebnih dvigal.

Ocenjena vrednsot naročila:
22,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: ZDL enota OZV Center,
Metelkova 9.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ponudnik predloži dokazila o
registraciji in izpolnjevanju pogojev za oprav-
ljanje navedene dejavnosti.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudnik navede imena osebja in strokovne
kvalifikacije.

6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik izdela ponudbo na na-
čin naveden v razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek 1. 12. 1999,
zaključek 15. 3. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ZDL,
Kotnikova 28, Ljubljana, vložišče, kontakt-
na oseba: Jožica Pergarec, inž. gradb., so-
ba št. 12, tel. 061/30-03-944.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 8. 1999
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na žiro račun
št. 50101-603-48587, sklic 0253-280-86.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 6. 9. 1999 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, vložišče, prit-
ličje desno,soba št. 11.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 9. 1999 ob 12. uri na naslovu ZDL, Kotni-
kova 28, Ljubljana, v veliki sejni sobi v kleti.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnsot ponudbe v viši-
ni 10% od orientacijske vrednosti (veljavno
do 22. 10. 1999).

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določen v razpisni
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 in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
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16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 6. 9. 1999
po 11. uri.

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

– cena – 40%,
– kvaliteta opreme – 15%,
– kadrovska sestava – 10%,
– garancijski rok – 10%,
– odzivni čas in stroški vzdrževanja – 10%,
– reference ponudnika – 10%,
– boniteta ponudnika – 5%.
18. Druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum predhodne objave namere o

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

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: ni bilo.

Zdravstveni dom Ljubljana

St. 462-02/69-99/0431-001 Ob-9294
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Carinska uprava Republike Sloveni-
je, Šmartinska 130, Ljubljana, tel.
061/140-10-55.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega naroči-
la je čiščenje prostorov za potrebe ca-
rinske službe. Orientacijska vrednsot jav-
nega naročila za čiščenje prostorov carin-
ske službe je 45,100.000 SIT.

Orientacijska vrednsot javnega naročila
za čiščenje prostorov carinske službe je:

– na lokaciji carinarnice Celje –
5,100.000 SIT,

– na lokaciji carinarnice Dravograd –
1,800.000 SIT,

– na lokaciji carinarnice Jesenice –
8,200.000 SIT,

– na lokaciji carinarnice Koper –
8,500.000 SIT,

– na lokaciji carinarnice Ljubljana –
11,000.000 SIT,

– na lokaciji carinarnice Maribor –
1,200.000 SIT,

– na lokaciji carinarnice Murska Sobota
– 4,600.000 SIT,

– na lokaciji carinarnice Nova Gorica –
1,300.000 SIT,

– na lokaciji carinarnice Sežana –
3,400.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: čiščenje prostorov ca-
rinske službe se bo izvajalo v skladu s spe-
cifikacijo naročnika na lokaciji carinarnice
Celje, carinarnice Dravograd, carinarnice
Jesenice, carinarnice Koper, carinarnice
Ljubljana, carinarnice Maribor, carinarnice
Murska Sobota, carinarnice Nova Gorica in
carinarnice Sežana.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 87/97, 34/89 in 91/98) in zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97).

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbe se lahko nanaša na
celotni predmet javnega naročila, t.j. čišče-
nje prostorov na vseh lokacijah ali le na del,
t.j. čiščenje prostorov na posamezni lokaci-

ji. Delna ponudba mora izpolnjevati vse po-
goje, ki so določeni za celotni predmet jav-
nega naročila.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval varinantnih ponudb.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 1. 2000 do 31.
12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Eri-
ka Anderlič in Karmen Račič, Carinska upra-
va Republike Slovenije, Šmartinska 130,
Ljubljana, 7. nadstropje, vložišče, soba št.
709, tel. 061/140-10-44, int. 21-78, kon-
taktna oseba: dipl. ek. Barbara Gašperlin,
Carinska uprava Republike Slovenije, Šmar-
tinska 130, Ljubljana, 7. nadstropje, soba
št. 723, tel. 061/140-10-44, int. 22-77 in
061/441-219.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 9. 1999.

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

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

ložiti ponudbo: Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana, 7.
nadstropje, vložišče – soba št. 709.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 9. 1999 ob 10. uri na Carinski upravi
Republike Slovenije, Šmartinska 130, Ljub-
ljana, 11. nadstropje, sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

12.1. bančna garancija v višini 10% od
vrednosti javnega razpisa oziroma dela jav-
nega razpisa, izplačljivo na prvi poziv z ve-
ljavnostjo 30 dni od izdaje sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika, kot garancijo za
resnost ponudbe,

12.2. izjava ponudnikove poslovne ban-
ke, da bo izdala po nalogu ponudnika ga-
rancijo v višini 10% pogodbene vrednosti,
izplačljivo na prvi poziv, brez ugovora, kot
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti in odpravo napak, z veljavnostjo 6
mesecev po opravljeni storitvi.

13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 5. 11. 1999.

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

– usposobljenost in sposobnost ponud-
nika,

– oddaljenost ponudnika od razpisanih
lokacij naročnika,

– cena.
Merila so glede na pomen v postopku

ocenjevanja ponudb navedena po padajo-
čem vrstnem redu. Merilo pod 1. alineo je
izločitveni kriterij, kolikor naročnik ugotovi
neusposobljenost in nesposobnost ponud-
nika. Usposobljenost in sposobnost ponud-
nika se bosta ugotavljali na podlagi doku-
mentacije, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

Naročnik ni obvezan sprejeti niti najce-
nejše niti katerekoli od ponudb ali oddati
naročilo, če nobena od ponudb ne ustreza
zahtevam naročnika.

18., 19., 20.
Ministrstvo za finance

Carinska uprava RS

Št. 50/99 Ob-9295
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Markovci, Markovci 33, Mar-
kovci, tel. 062/787-68-10, faks
062/787-68-11.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:  opravljanje prevozov
učencev v osnovno šolo Markovci, za
šolsko leto 1999/2000, orientacijska
vrednost naročila je 6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Markovci.
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, 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 po-
nudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpi-
sane variante.

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 Markovci, Občinska uprava, Markovci
33, Markovci, kontaktna oseba Sonja Ci-
glar (ob dvigu predložiti dokazilo o plačilu
za razpisno dokumentacijo).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do: 13. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 6.000 SIT, na ŽR občine št.
52400-630-000-0020855, z namenom na-
kazila: javni razpis – prevozi.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 8. 1999, do 15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Markovci, Občinska
uprava, Markovci 33, 2281 Markovci.
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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:
17. 8. 1999 ob 16. 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 in vključujejo da-
vek na dodano vrednost. 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:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 16. 8. 1999,
po 12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (45%), reference ponudnika
(45%), druge ugodnosti (10%).

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 28. 6. 1999 pod št.
Ob-5359.

Občina Markovci

Ob-9369
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 26, Ljubljana, telefaks
061/131-81-64.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:  čiščenje prostorov,
okolice in oken ter steklenih fasad orga-
nizacijskih enot in organov v sestavi
MORS na teritoriju Slovenije, v vrednosti
12,000.000 SIT na mesec.

4. Kraj izvedbe: teritorij Slovenije – na
posameznih kompleksih.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
strokovna služba MORS bo preverila spisek
ljudi, ki se bodo gibali po kompleksih in
potrebno bo pridobiti pozitivno mnenje;

– prijava na kompleks nad 15.000 m2  zah-
teva sanitarno nadzorni organ - koordinator.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: prijava možna na posamez-
ne kompelkse na teritoriju Slovenije.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mini-
strstvo za obrambo RS, Uprava za logistiko,
Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kont. oseba Bošt-
jan Purkat, tel. 061/171-25-86, soba št. 365,
vsak delovni dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT se naka-
že na žiro račun št. 50100-637-55216, za
MORS BO 15/99.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 8. 9. 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 15/99 – čiščenje prostorov, okolice in
oken ter steklenih fasad organizacijskih enot
in organov v sestavi MORS na območju RS.”

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 9. 1999 ob 9. uri na naslovu MORS, Upra-
va za logistiko, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahtevana bančna garancija za resnost po-
nudbe, v vrednosti 100.000 SIT, veljavna
najmanj 120 dni od dneva odpiranja.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: od 8. 9. 1999
od 12.01.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): naroč-
nik bo pri izbiri najugodnejšega izvajalca za
čiščenje prostorov, okolice in oken ter ste-
klenih fasad – kompleksov, organizacijskih
enot in organov v sestavi MORS na območ-
ju Republike Slovenije – MORS BO 15/99,
upošteval naslednja merila:

I. Popolnost ponudbe: za popolno po-
nudbo se šteje ponudba, ki ima naslednje
dokumente:

a) dokumente, ki jih izdajajo uradne in-
stitucije.

Dokumenti, ki jih izdajajo uradne institu-
cije so lahko fotokopije.

Pred dokončnim izborom lahko od posa-
meznih ponudnikov naročnik zahteva original-
ne dokumente ali overjene s strani notarja.

1. Dokazilo pristojnega organa o regi-
straciji ponudnika za dejavnost (za pravne
osebe) oziroma potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov za opravljanje de-
javnosti (za s.p.), v katero sodi izvajanje jav-
nega naročila in ki na dan odpiranja ponudb
ni starejše od 30 dni – na naslovno stran (A3)
vpisati vrsto, številko in datum dokazila.

2. Odločba pristojnega organa o iz-
polnjevanju z zakonom določenih pogojev
za opravljanje dejavnosti, (za pravne osebe)
oziroma priglasitveni list in obratno dovolje-
nje (za s.p.), v katero sodi izvajanje javnega
naročila – na naslovno stran (A4) vpisati
številko in datum dokazila.

3. BON 1 in BON 2 oziroma BON 3,
izdane s strani Agencije za plačilni promet,

ki na dan odpiranja ponudb BON 2 in BON
3 ne smeta biti starejša od 30 dni (za prav-
ne osebe), oziroma davčna napoved za leto
1998 (za samostojne podjetnike), potrjena
s strani pristojne izpostave DURS, (B1).

4. Dokazila pristojnih organov, da ima
ponudnik na dan priprave ponudbe porav-
nave davke in prispevke, določene z zako-
nom (B2).

5. Bančna garancija za resnost ponud-
be v višini 100.000 SIT, veljavna najmanj
120 dni od dneva odpiranja ponudb (B3).

6. Bilanca stanja in uspeha v prete-
klem letu (B5).

1.b) ostale izjave in vpisani zahtevani
podatki ter zahteve:

Ponudnik mora podati podatke na ori-
ginalnih obrazcih iz razpisne dokumentaci-
je, podpisane in požigosane!

Ponudnik mora podati podatke na ori-
ginalnih obrazcih iz razpisne dokumentaci-
je, podpisane in požigosane!

1. Izpolnjeno povabilo k oddaji po-
nudbe.

2. Izjava ponudnika, da se strinja z
vsebino razpisnih pogojev oziroma razpisne
dokumentacije ter s splošnimi pogodbenimi
pogoji ter, da bo ponudbo pripravil skladno
z navodilom za izdelavo ponudbe – podpi-
sana in požigosana (A2).

3. Izjava ponudnika o stanju na dan od-
daje ponudbe – podpisana in žigosana (A5).

4. Izjava banke, da bo v primeru skle-
nitve pogodbe dala bančno garancijo za do-
bro izvedbo posla, brezpogojno, plačljivo
na prvi poziv, brez ugovorov naročnika ga-
rancije, v višini mesečnega zneska čišče-
nja, ki bo veljala najmanj 13 mesecev od
dneva izdaje (B4).

5. Podpisana izjava o ustreznosti,
uporabi čistil in o popisu ljudi (C7).

6. Izpolnjene strani (C8 in C9).
7. Vpisani podatki: vrednosti ponud-

be in cene za komplekse v (D).
II. Izločilni kriteriji – posebni pogoji:
Iz obravnave bodo izločene ponudbe po-

nudnikov, ki:
– nimajo zaposlenega koordinatorja (sa-

nitarno-nadzornega organa) če se prijavljajo
na kompleks, ki presega 15.000 m2 talne
površine!

– ki ne dosegajo:

število redno maximalna talna površina
zaposlenih kompleksa na katerega

se lahko prijavi

1 do 1.500 m2

2 ali več nad 1.500 m2

na podlagi BON obrazcev in davčne napo-
vedi.
III. Ocenjevalni kriteriji s ponderji:
z. Kriterij Ponder
št.
1. cena 1,00.

Ocene cen so v intervalu od 1-5, pri
čemer je 5 najboljša ocena, 1 pa najslabša.
Izbran bo izvajalec, ki bo prejel najvišje šte-
vilo točk.

18. Druge inforamcije o naročilu: navede-
ne na kompleksih v razpisni dokumentaciji.

Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo
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Ob-9378
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330
Metlika, faks 068/58-136.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: opravljanje prevozov učen-
cev v osnovne šole na območju Občine
Metlika, za čas od 1. 9. 1999 do 30. 6.
2000, ocenjena vrednost naročila za šolsko
leto 1999/2000 je okrog 12,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Metlika.
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 razpisne in ponudbene dokumenta-
cije (Ur. l. RS, št. 33/97).

(c) Navodilo, če morajo ponudniki nave-
sti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: iz razpi-
sne 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 za OŠ
Metlika ne bodo upoštevani. Določene us-
kladitve prevozov z urniki osnovnih šol se
izvedejo po potrebi in v dogovoru z ravnate-
ljem posamezne osnovne šole.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: da, vendar samo za OŠ Podzemelj.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 1. 9. 1999
do 30. 6. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Metlika, Mestni trg 24, Metlika, pri An-
dreji Jakša (ob dvigu predložiti dokazilo o
plačilu za razpisno dokumentacijo).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 13. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT, plačilo na žiro račun
Občine Metlika: 52130-630-40409; z na-
menom nakazila: javni razpis – prevozi.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 8. 1999,
do10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Metlika, Mestni trg
24, Metlika, z oznako: “Ne odpiraj – javni
razpis – prevozi”, oziroma pri vodji pisarne
Andreji Jakša.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 8. 1999 ob 10. uri, sejna soba občine
Metlika.

12. 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.

13. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

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

15. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 20. 8. 1999.

16. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe bo opredeljen v razpi-
sni dokumentaciji.

17. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni najpoz-
neje v roku 8 dni od odpiranja ponudb.

18., 19.
Občina Metlika

Št. 320/99 Ob-9382
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Hoče – Slivnica, Pohorska
c. 15, 2311 Hoče, tel. 062/616-53-20, te-
lefaks 611-400.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: opravljanje dnevnih prevozov
učencev v Osnovno šolo Dušana Flisa Ho-
če, podružnično šolo Reka – Pohorje in
Osnovno šolo Franca Lešnika – Vuka Sliv-
nica pri Mariboru, na območju občine Ho-
če – Slivnica za šolsko leto 1999/2000.

Podrobnejši opis storitev (po relacijah)
je v razpisni dokumentaciji.

Ocenjena vrednost celotnega naročila je
13,800.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Hoče
– Slivnica.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: prevoze lahko opravljajo za de-
javnost registrirani prevozniki z licenco za
prevoz potnikov v cestnem prometu.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v raz-
pisni dokumentaciji.

 (c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja, odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki oddajo ponudbo
za vsako relacijo posebej, sklop relacij ali
za vse relacije, vendar mora biti ponujena
cena razvidna za vsako relacijo posebej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante ponudbe
ne bomo upoštevali.

(b)
8. Trajanje naročila ali datuma začetka

in dokončanja storitve: naročilo traja za vse
šolske dni v šolskem letu 1999/2000, z
začetkom dela 1. 9. 1999 in zaključkom
30. 6. 2000, z možnostjo podaljšanja po-
godbe za vsako posamezno leto do konca
šolskega leta 2004, to je do 30. 6. 2004.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-

nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na sedežu Občine Hoče – Slivnica,
Pohorska c. 15, 2311 Hoče.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14 dni od dneva
te objave.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 23. 8. 1999 do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Hoče – Slivnica, Po-
horska c. 15, 2311 Hoče, v zapečatenih
kuvertah s pripisom: »Ponudba za izvajanje
šolskih prevozov – ne odpiraj!«

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 8. 1999 ob
13. uri v sejni sobi občine Hoče – Slivnica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
velja, dokler ne bo izbran ponudnik.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik bo po-
ravnal storitev v roku 30 dni po izstavljenem
računu za pretekli mesec.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno jav-
no naročilo: pisno obvestilo in podpis po-
godbe.

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:
skladno z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti – umakniti ponudbe po iz-
teku roka za oddajo ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

18. Druge informacije o naročilu: druge
informacije o naročilu lahko dobite po
tel. 616-53-24 (Kupčič).

19., 20.
Občina Hoče – Slivnica

Št. 366/99 Ob-9392
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Trbovlje, Leninov trg 4, Tr-
bovlje, faks 0601/26293.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: opravljanje prevozov šoloob-
veznih otrok za potrebe javnih zavodov v
Občini Trbovlje za šolsko leto 1999/2000.

Ocenjena vrednost naročila:
21,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Trbovlje.
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 razpisane pogoje in je registriran za
opravljanje zahtevanih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o prevoznih pogodbah v cestnem pro-
metu.
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(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik se lahko prijavi
tudi za opravljanje prevozov tudi za posa-
mezno relacijo – Vrhe, Čebine, Klek, Knez-
dol, Čeče, Dobovec–Trbovlje, Župa, Škofja
riža, Završje–Dobovec.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in do-

končanja storitve: 1. 9. 1999 do 25. 6. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Trbovlje, Oddelek za javne finance in
družbene dejavnosti, Leninov trg 4, Trbovlje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do datuma, ki velja
za predložitev ponudb.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: ponudbo je treba
predložiti 21. dan po objavi tega javnega
razpisa, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Trbovlje, Leninov trg
4, 1420 Trbovlje, Stalna strokovna komisija
za vodenje postopkov javnih naročil.

Zapečatene kuverte morajo biti oprem-
ljene z naslovom ponudnika in s pripisom:
“Ponudba za prevoze – Ne odpiraj”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo prvi delovni dan, po
preteku roka za predložitev ponudb ob 12.
uri v zgradbi Občine Trbovlje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: po-
nudbi je potrebno predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 100.000 SIT.

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena pogodba za dobo enega leta,
z možnostjo podaljšanja.

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 navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do poteka
roka za oddajo ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Odde-
lek za javne finance in družbene dejavnosti,
tel. 0601/262-55, faks 0601/262-93.

19., 20.
Občina Trbovlje

Št. 603-99 Ob-9435
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106,
2241 Sp. Duplek, 062/681-947.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: prevozi šolskih otrok za Os-
novno šolo Duplek in Osnovno šolo Kore-
na v šolskem letu 1999/2000. Ocenjena
vrednost naročila je 6,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: relacije so navedene v
ponudbenem predračunu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: navedba je podana v razpisni
dokumentaciji.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: posamični deli so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

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

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 10 mesecev, začetek
1. 9. 1999, zaključek 30. 6. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Duplek, Cesta 4. julija 106, Sp. Duplek.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 13. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v vrednosti 1.000 SIT je potrebno
plačati na žiro račun št. 51800-630-25510.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti do 17. 8. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pred-
ložiti na naslov Občina Duplek, Cesta 4.
julija 106, 2241 Sp. Duplek.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 8. 1999 ob
12. uri, v prostorih Občine Duplek v Sp.
Dupleku, Cesta 4. julija 106.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti garancijo banke
za resnost ponudbe v višini 400.000 SIT.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: rok plačila je 30
dni po izstavitvi računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik mora biti sa-
mostojni izvajalec.

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:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustreznim številom neo-
porečnih avtobusov,

– imajo stalno zaposlene strokovno us-
posobljene delavce.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe po 16. 8. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila so cena in reference,
ki se bodo ovrednotile po izdelanih kriterijih
in merilih.

18. Druge informacije o naročilu: druge
informacije o naročilu bo za naročnika posre-
dovala Milena Potočnik, tel. 062/684-00-79.

19., 20.
Občina Duplek

Št. 011-04-20/98 Ob-9444
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: priprava osnutkov dovoljenj
za izredne prevoze v domačem in med-
narodnem prometu po 51. členu zakona o
javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97). Ocenje-
na vrednost: 150.000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97), pravilnik
o pogojih in načinu opravljanja izrednih pre-
vozov po javnih cestah ter o tranzitnih sme-
reh za izredne prevoze v RS (Ur. l. RS, št.
50/99), uredba o povračilu za izredne cest-
ne prevoze (Ur. l. RS, št. 48/99).

(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 niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora izvedbo, ki je
v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: izbrani ponudnik bo
storitev opravljal od sklenitve pogodbe do
31. 12. 2000. Pogodba se v vsakem pri-
meru prekine z dnem, ko bo RS sklenila
koncesijsko pogodbo za ta dela.

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

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 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: 8. 9. 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
“Priprava osnutkov dovoljenj za izredne pre-
voze” - J.B.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

12. 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.

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 dokumentaciji
(poglavju 10).

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

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje mag. Janez
Blaž, univ. dipl. inž. str. Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, tel. 061/178-8094. Rok
v katerem bodo ponudniki obveščeni o izi-
du javnega razpisa je 45 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-9449
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dobava in montaža av-
tomatskih števcev prometa komunika-
cijskih naprav za prenos podatkov ter
preselitev obstoječih št. naprav.

Ocenjena vrednost: 23,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja od-
govornega za izvedbo storitve: izpolniti obraz-
ce 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 izvedbo, ki je
v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 60 dni po sklenitvi po-
godbe.

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

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 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 27. 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 ozna-
čene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za “Do-
bava in montaža avtomatskih števcev prometa
komunikacijskih naprav za prenos podatkov ter
preselitev obstoječih št. naprav.” - D.K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 8. 1999 ob
9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva 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 dokumentaciji
(poglavju 10).

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

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Dževad Kule-
nović, univ. dipl. inž. grad., Direkcija Re-
publike Slovenije za ceste, Tržaška 19, tel.
061/178-8002. 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. 110-1/99 Ob-9465

1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-
publiki Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje storitev pri-
dobivanja zemljišč ter pridobivanja ob-
jektov in razreševanje problematike ru-
šencev za potrebe gradnje AC odseka
Podtabor–Naklo.

Ocenjena vrednost naročila je
33,100.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Vučja vas–Beltinci.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: da.

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

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora poleg variantne
ponudbe oddati tudi osnovno ponudbo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: ponudnik mora dokon-
čati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v
9 mesecih po prejemu ustrezne dokumen-
tacije.

9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 104/I, kon-
taktna oseba je Marjana Štular, tel.
178-8439, faks 178-8332.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 9. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 9. 9. 1999 do 10.30.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, vložišče ,
soba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za Opravljanje storitev pridobivanja zemljišč
ter pridobivanja objektov in razreševanje
problematike rušencev za potrebe gradnje
AC odseka Podtabor–Naklo”. Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 9. 9. 1999 ob
11. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
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vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 993.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in

način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Andreja Pol-
zelnik, dipl. jur. – Družba za državne ceste,
d.o.o., Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, tel.
136-24-00/338, faks 136-95-52.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-9466
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prenos lege gradbene
parcele z deviacijami in regulacijami in
izdelava parcelacijskih načrtov za AC
odsek Podtabor–Naklo.

Ocenjena vrednost naročila je
9,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Podtabor–Naklo.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zemljiškem katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

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

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitev: ponudnik mora dokon-
čati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v

120 dneh po podpisu pogodbe oziroma 120
dneh po prevzemu tehnične dokumentacije.

9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 104/I, kon-
taktna oseba je Marjana Štular, tel.
178-8439, faks 178-8332.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 10. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 10. 9. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, vložišče ,
soba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba za
Prenos lege gradbene parcele z deviacijami
in regulacijami in izdelava parcelacijskih na-
črtov za AC odsek Podtabor–Naklo”. Na hrbt-
ni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 10. 9. 1999 ob
10. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 220/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 270.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in

način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Damijana
Borštnar, inž. – Družba za državne ceste,
d.o.o., Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, tel.
136-94-94, faks 136-95-52.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-9467
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: geološko geomehan-
ske raziskave za potrebe PGD, PZR, PZI
trase in PGD, PZR objektov na AC odse-
ku Srmin–Socerb.

Ocenjena vrednost naročila je
130,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC odsek Srmin–So-
cerb.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: pred-
pisi inženirske zbornice.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: da.

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

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora poleg variantne
ponudbe oddati tudi osnovno ponudbo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: rok dokončanja del je
90 dni po podpisu pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 104/I, kon-
taktna oseba je Marjana Štular, tel.
178-8439, faks 178-8332.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 10. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 6.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 10. 9. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, vložišče ,
soba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za Geološko geomehanske raziskave za po-
trebe PGD, PZR, PZI trase in PGD, PZR
objektov na AC odseku Srmin–Socerb”. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 10. 9. 1999 ob
9. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 220/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
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vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 3,900.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in

način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Andrej Ločniš-
kar, dipl. inž. – Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
178-83-86, faks 178-83-78.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Zbiranje ponudb

Št. 640-01-0002/99 Ob-9481
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Majšperk, Majšperk 32A,
Majšperk, tel. 062/795-0830, faks
062/794-422.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): z zbiranjem ponudb.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevoz šoloobveznih
otrok, vrednost storitve 11,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Majš-
perk.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: registracija za prevoz potnikov.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko kandidirajo
za prevoz na posamezni relaciji ali za vse
razpisane relacije skupaj.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ni variant.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek 1. 9. 1999 in
zaključek 30. 6. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-

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-9283
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
dobavitelja z zbiranjem predlogov.

3. Datum izbire: 27. 7. 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:

1. za dobavo in montažo modemske
opreme za lokacije, kjer že obstajajo mo-
demski okvirji CN4 proizvajalca Telindus:

čina Majšperk, kontaktna oseba Ana Kra-
jnc, Majšperk 32A, Majšperk, tel.
062/795-0833, faks 062/794-422.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 8. 1999.

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 27. 8. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Majšperk, Majšperk
32A, 2322 Majšperk z navedbo “Ponudba
za šolske prevoze, Ne odpiraj”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 8. 1999 ob 13. uri, Občina Majšperk,
Majšperk 32A, v sobi št. 20.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
se ne zahteva.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: navedeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: javno naročilo se bo
oddajalo posameznim izvajalcem.

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:
gospodarska družba ali zasebni prevoznik.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30 dni od
dneva odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena,
rok plačila in reference.

18. Druge informacije o naročilu: Obči-
na Majšperk kontaktna oseba: Ana Krajnc,
tel. 062/795-0833.

Občina Majšperk

SMART COM, d.o.o., Brnčičeva 45, Ljub-
ljana,

2. za dobavo in montažo modemske
opreme za lokacije, kjer že obstajajo mo-
demski okvirji DSF3600 proizvajalca No-
kia: ADD COM, d.o.o., Tbilisijska 8, Ljublja-
na,

3. za dobavo in montažo modemske
opreme za lokacije, kjer že obstajajo mo-
demski okvirji proizvajalca Dantentechnik se
ne izbere noben ponudnik.

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

trebno dobaviti: dobava in montaža mo-
demske opreme za Elastično omrežje:

1. dobava in montaža modemske
opreme za lokacije, kjer že obstajajo mo-
demski okvirji CN4 proizvajalca Telindus,

2. dobava in montaža modemske
opreme za lokacije, kjer že obstajajo mo-
demski okvirji DSF3600 proizvajalca No-
kia,

3. dobava in montaža modemske
opreme za lokacije, kjer že obstajajo mo-
demski okvirji proizvajalca Datentechnik.

7. Pogodbena vrednost:
ad 1. – 151,343.556,20 SIT,
ad 2. – 7,867.238,63 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
ad 1. – 3,
ad 2. – 3,
ad 3. – 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
ad 1. – 183,099.492,80 SIT,

151,343.556,20 SIT,
ad 2. – 10,212.411 SIT, 7,867.238,63

SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999, Ob-
3638.

Telekom Slovenije, d.d.

Ob-9288
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
dobavitelja z zbiranjem predlogov.

3. Datum izbire: 15. 7. 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: Marbo, d.o.o., Središka 4,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: fco skladišča Tele-
kom Slovenije, d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava sredstev za iz-
boljšanje prehodne upornosti ozemljil.

7. Pogodbena vrednost: 18,487.066,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,340.270 SIT, 18,487.066,50 SIT.
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11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999, Ob-3981.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 362-39/99 Ob-9289
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 12. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): strokovna komisija je iz postopka
oddaje naročila skladno z izločitvenimi kri-
teriji, navedenimi v splošnih razpisnih pogo-
jih izločila ponudnika Imos Inženiring, d.d.,
zaradi neizpolnjevanja formalnih pogojev in
ugotovila, da nista ostali popolni vsaj dve
ponudbi, zato naročnik po določilih prvega
odstavka 41. člena zakona o javnih naroči-
lih ne more sprejeti sklepa o izbiri najugod-
nejšega ponudnika.

5.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 10 eno do dvosobnih
neopremljenih stanovanj.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 131,986.264,32 SIT, 96,988.860 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-4726.

Vlada RS
Servis skupnih služb vlade

Št. 362-39/99 Ob-9300

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 28. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ker naročniku po pregledu in
ocenjevanju ponudb nista ostali dve popolni
ponudbi in v skladu z 41. členom ZJN ni
sprejel sklepa o izbiri.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: javni razpis ni uspel.

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

trebno dobaviti: 10 eno do enoinpolsob-
nih stanovanj.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999, Ob-
5320.

Vlada RS
Servis skupnih služb vlade

Ob-9291
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske elek-

trarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 28. 7. 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: Elektronabava, d.d., Črnu-
če.

6. (a) Kraj dobave: Dravske elektrarne
Maribor, Obrežna 170, Maribor.

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

– 15 kom indirektni trifazni transfor-
matorski števec delovne in jalove ener-
gije,

– 2 kom indirektni trifazni transfor-
matorski števec delovne energije,

– 5 kom polindirektni trifazni trans-
formatorski števec delovne energije.

7. Pogodbena vrednost: 7,716.162,30
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,190.259 SIT, 7,716.162,30 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999, Ob-
5460.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 8/99 Ob-9303
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom dr. Adolfa Drolca Maribor, 2000 Mari-
bor, Ul. talcev 9.

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

3. Datum izbire: 26. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena: 100%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: naročilo je po posameznih
skupinah dodeljeno naslednjim izvajalcem:

I. zobozdravniški aparat: Dentalia,
d.o.o., Ljubljana,

II. zobozdravstvena pohištvena kovinska
in ostala oprema: Dentalia, d.o.o., Ljublja-
na.

6. (a) Kraj dobave: Dispanzer za študen-
te, Ob parku 5, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema za študentski dis-
panzer – zobna ambulanta, zajeta v sku-
pini:

I. zobozdravniški aparat,
II. zobozdravstvena pohištvena kovin-

ska in ostala oprema.
7. Pogodbena vrednost: 7,793.428,60

SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim:
I. zobozdravniški aparat: 5,759.992,30

SIT,
II. zobozdravstvena pohištvena kovinska

in ostala oprema: 2,033.436,30 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

I. zobozdravniški aparat: 6,374.518 SIT,
5,759.992,30 SIT,

II. zobozdravstvena pohištvena kovinska
in ostala oprema: 2,925.623 SIT,
2,033.436,30 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 53 z dne 2. 7. 1999, Ob-6046.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor

Št. 7/99 Ob-9305
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom dr. Adolfa Drolca Maribor, 2000 Mari-
bor, Ul. talcev 9.

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

3. Datum izbire: 26. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena: 90%, rok dobave: 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: naročilo je po posameznih
skupinah dodeljeno naslednjim izvajalcem:

IV. pohištvena oprema: Stol Interier,
d.o.o., Kamnik,

IV. kovinska oprema: Sling, d.d., Ljublja-
na,

IV. medicinska oprema: Mikro+Polo,
d.o.o., Maribor,

IV. tehnična oprema: ni ponudnika.
6. (a) Kraj dobave: Dispanzer za študen-

te, Ob parku 5, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: oprema za študentski dis-
panzer – ambulante medicine dela, za-
jeta v skupinah:

I. pohištvena oprema,
II. kovinska oprema,
III. medicinska oprema.
7. Pogodbena vrednost:

24,181.347,50 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim:
I. pohištvena oprema: 6,888.271,10

SIT,
II. kovinska oprema: 2,734.620 SIT,
III. medicinska oprema: 14,558.456,40

SIT,
IV. tehnična oprema: /.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
I. pohištvena oprema: 7,614.810 SIT,

6,888.271,10 SIT,
II. kovinska oprema: 3,144.872,50 SIT,

2,734.620 SIT,
III. medicinska oprema: 14,558.456,40

SIT, 14,025.122,23 SIT,
IV. tehnična oprema: /.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 53 z dne 2. 7. 1999, Ob-6047.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor

Ob-9314
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, 1000 Ljubljana, Župan-
čičeva 6.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 8. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najvišje število doseženih točk
po objavljenih merilih, večina lastne opre-
me, zagotovljen servis.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kovinastroj Gastronom, d.d.,
Grosuplje, Adamičeva 36.

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema kuhinje (skupina
prostorov 4.1.).

7. Pogodbena vrednost: 36,379.609 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11 veljavnih

in popolnih.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 59,905.195 SIT, 41,886.018 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: ponudbe-
na cena izbranega ponudnika je bila
43,888.939 SIT. V skladu s 15. točko razpi-
snih pogojev je naročnik oddal naročilo v
zmanjšanem obsegu (odpadle so pozicije št.
15, 30, 52, 53, 67 in 84, dodatno poz. 67a).

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999, Ob-4470.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-9315
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, 1000 Ljubljana, Župan-
čičeva 6.

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

3. Datum izbire: 8. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najkrajši rok izvedbe in najvišje
število doseženih točk po objavljenih meri-
lih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Lesnina MG oprema, d.d.,
Parmova 53, Ljubljana.

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema stanovanjskih
enot (skupina prostorov 4.2.).

7. Pogodbena vrednost: 33,445.389 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6 veljavnih,

od tega 5 popolnih.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 46,876.019 SIT, 26,361.514 SIT.
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-4470.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 065/99 Ob-9316
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
ponudnika brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 6. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Videolab, Nemčija.
6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Ko-

lodvorska 2, 1550 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 3 kosi TV digitalna neli-
nearna montaža.

7. Pogodbena vrednost: 21,887.387 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5 (če so bla-

govne skupine, navedite za vsako posebej).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,338.650 SIT, 15,674.258 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: po raz-
pisnih merilih.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999.

Javni zavod RTV Slovenija

Ob-9311
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za šolstvo in šport, Županči-
čeva 6, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 24. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– tehnične lastnosti ponujene opreme –

(največ 4 točke),
– garancijski pogoji,
– ponudniki se razvrstijo po ugodnosti

izvedbenih rokov – (največ 10 točk),
– cena izvedbe – (največ 10 točk),
– cena izvedbe – (največ 10 točk),
– kadrovska struktura in strokovne refe-

rence zaposlenih delavcev, ki bodo oprav-
ljali razpisana dela s področja ponudbe –
(največ 8 točk),

– dosedanje izkušnje in reference – (naj-
več 6 točk).

Najcenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša.

Naročnik si pridržuje pravico izbora ene-
ga ali več ponudnikov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Unistar, d.o.o., Slomškova 27-29,
Ljubljana,

– Infotel, d.o.o., Cankarjeva 6, 6230 Po-
stojna.

6. Kraj dobave: osnovne šole, srednje
šole in dijaški domovi v Republiki Sloveniji.

7. Pogodbena vrednost:
– Unistar – 60,000.000 SIT,
– Infotel – 40,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: glede na ponudbo so izračunane pri-
merljive skupne cene ponudnikov za posa-
mezno lokacijo:

– najnižja skupna cene na posamezno
lokacijo: 1,894.481 SIT in

– najvišja skupna cena na posamezno
lokacijo: 2,980.981 SIT.

11.

12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56 z dne 7. 8. 1999, Ob-5531.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 65/99 Ob-9342
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Rada Robiča Limbuš, Limbuška c. 62,
2341 Limbuš.

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

1. južno sadje in zelenjava,
2. domače sadje in zelenjava, jajca,
3. pekovski izdelki (kruh, pekovsko

pecivo, slaščičarski izdelki in keksi),
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. perutninsko meso in izdelki,
7. moka in testenine,
8. razni prehrambeni izdelki:
a) zmrznjena zelenjava,
b) ribe,
c) olja,
d) razna prehrana,
9. sokovi in sirupi.

3. Datum izbire: 21. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

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

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

mi naročnika – 1 točka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. južno sadje in zelenjava:
– Gramis, d.o.o., Noršinska ul. 3,

9000 Murska Sobota;
2. domače sadje in zelenjava:
– Gramis, d.o.o., Noršinska ul. 3,

9000 Murska Sobota;
3. pekovski izdelki:
– Kruh-pecivo, d.d., Ul. Jožice Flan-

der 2, Maribor,
– PPS – Ptujske pekarne in slaščičar-

ne, d.d., Rogozniška c. 2, 2250 Ptuj;
4. mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-

jeva 3, Ljubljana,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, Petrovče;
5. meso in mesni izdelki:
– Mesarstvo Igor Bračič, s.p., Ulica

Borcev za severno mejo 29, Maribor,
– MTG Šteinfelser Milan, s.p., Gra-

dišče 2, Slovenska Bistrica;
6. perutninsko meso in izdelki:
– Košaki TMI, d.d., Obreško nabrež-

je 1, Maribor;
7. moka in testenine:
– Žito PT, d.d., Šmartinska 154, Ljub-

ljana;
8. razni prehrambeni izdelki:
8.a) zmrznjena prehrana:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-

jeva 3, Ljubljana;
8.b) ribe:
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– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče;

8.c) olja:
– Veletrgovina Koloniale, d.d., Tržaš-

ka c. 39, Maribor;
8.d) razna prehrana:
– Veletrgovina Koloniale, d.d., Tržaš-

ka c. 39, Maribor,
– Droga Portorož, d.d., Obala 27,

Portorož;
9. sokovi in sirupi:
– Veletrgovina Koloniale, d.d., Tržaš-

ka c. 39, Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Rada

Robiča Limbuš, Limbuška c. 62, 2341 Lim-
buš.

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

7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
10. točko.

8.
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,568.016 SIT, 109.250 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999.

Osnovna šola Rada Robiča Limbuš

Ob-9343
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

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

3. Datum izbire: 29. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena vrednost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– za nabavo elektro materiala v približni

vrednosti 250.000 SIT (brez fluo žarnic),
ter potrošnega materiala za tapetništvo v
vrednosti 2,450.000 SIT, se kot najugod-
nejši ponudnik izbere Astra, d.o.o., Stani-
čeva 4, Ljubljana;

– za nabavo potrošnega materiala za po-
trebe ključavničarske delavnice (okovje,
ključavnice, brusi, razni materiali) in za na-
bavo fluo žarnice 220 V in 20 W in žarnice
fluo 40 W, se kot najugodnejšega ponudni-
ka izbere Merkur, d.d., Koroška 1, Kranj, v
vrednosti 4,100.000 SIT;

– za nabavo barv in lakov se kot naju-
godnejšega ponudnika izbere Merkur, d.d.,
Koroška 1, Kranj, v vrednosti 14,300.000
SIT;

– za nabavo barvnih kovin, profilnega že-
leza, pločevine in varilnega materiala kot
najugodnejšega ponudnika izbere Merkur,
d.d., Koroška 1, Kranj, v vrednosti
1,300.000 SIT;

– za nabavo lesa in lesnih izdelkov kot
najugodnejšega ponudnika izbere Sloveni-
jales, d.d., Miklavška 55, Hoče, v vrednosti
7,150.000 SIT.

6. (a) Kraj dobave: dobaviti fco kupec –
po dogovoru.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: potrošni material za potrebe
ključavničarske in mizarske delavnice.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 36,959.292,20 SIT, 11,111.080 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999, Ob-
5123.

Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

Ob-9345
1. Naročnik, poštni naslov: ARNES, Ja-

mova 39, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 30. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ker po pregledu in ocenjevanju
prejetih ponudb nista ostali popolni ponud-
bi vsaj dveh ponudnikov, v skladu z 41.
členom naročnik ni sprejel sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika temveč sklep o
ponovnem javnem razpisu.

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999, Ob-5454.

ARNES, Ljubljana

Ob-9398
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
dobavitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 7. 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: Telma Trade, d.o.o., Motni-
ca 13, Trzin.

6. (a) Kraj dobave: skladišča kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava telekomunikacij-
skega kabla TK 59 350-500x4x0,6 GM.

7. Pogodbena vrednost: 90,986.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: pet.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 109,520.000 SIT, 90,986.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999, Ob-2761.

14.
Telekom Slovenije, d.d.

Ob-9399
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
dobavitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 7. 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:

A) Elektronabava d.d., Slovenska 58,
1000 Ljubljana,

B) Telma Trade d.o.o., Motnica 13,
1236 Trzin.

6. (a) Kraj dobave: skladišča kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava telekomunikacij-
skega kabla:

A) TK 59 (G)M dimenzij: 1x4x0,8 do
250x4x0,8,

B) TO SM S33…CMAN dimenzij:6x2 in
6x4.

7. Pogodbena vrednost:
ad A)120.222.000 SIT,
ad B) 17.830.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
ad A) pet,
ad B) šest.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
ad A) 135,223.000 SIT, 120.222.000

SIT.
ad B) 28,127.100 SIT, 17,682.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999, Ob-2762.

14.
Telekom Slovenije, d.d.

Ob-9400
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
dobavitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 7. 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: Elektronabava d.d., Sloven-
ska 58, Ljubljana

6. (a) Kraj dobave: skladišča kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava telekomunikacij-
skega kabla TK 59 100-175x4x0,6.

7. Pogodbena vrednost: 152.122.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: sedem.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 174,555.531 SIT, 152,122.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999, Ob-2765.

Telekom Slovenije, d.d.
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Ob-9401
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2 Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): jvni razpis za izbiro dobavi-
telja brez omejitev.

3 Datum izbire: 20. 7. 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 naroči-
lo dodeljeno: Telma Trade d.o.o., Motnica
13, Trzin.

6 (a) Kraj dobave: skladišča kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava telekomunikacij-
skega kabla TO SM 03 6x2-8x12 CMAN.

7. Pogodbena vrednost: 175,680.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: deset.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 183,399.400 SIT, 172,225.620 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999, Ob-2764.

14.
Telekom Slovenije, d.d.

Ob-9403
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
dobavitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 7. 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: Telma Trade d.o.o., Motni-
ca 13, Trzin.

6. (a) Kraj dobave: skladišča kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava telekomunikacij-
skega kabla TK 59 200-300x4x0,6 GM.

7. Pogodbena vrednost: 161,811.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: pet.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 165,974.000 SIT, 155,517.256 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999, Ob-2760.

Telekom Slovenije, d.d.

Ob-9404
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
dobavitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 7. 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: Elektronabava d.d., Sloven-
ska 58, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: skladišča kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava telekomunikacij-
skega kabla TK 59 15-75x4x0,6.

7. Pogodbena vrednost: 181,788.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: osem.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 192,114.468 SIT, 179,143.314 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16.4.1999, Ob-2766.

14.
Telekom Slovenije, d.d.

Ob-9405
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
dobavitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 7. 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: Tegrad d.d., Kamniška 41,
Ljubljana.

6 (a) Kraj dobave: skladišča kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava telekomunikacij-
skega kabla: TK 59 1-10x4x0,6.

7. Pogodbena vrednost: 152,110.560
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: šest.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 168,680.000 SIT, 148,948.900 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999, Ob-2767.

14.
Telekom Slovenije, d.d.

Ob-9406
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
dobavitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 7. 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: Telma Trade d.o.o., Motni-
ca 13, Trzin.

6. (a) Kraj dobave: skladišča kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava telekomunikacij-
skega kabla TK 59 1-600x4x0,4.

7. Pogodbena vrednost: 94,029.000 SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: pet.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 120,073.856 SIT, 94,029.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999, Ob-2768.

14.
Telekom Slovenije, d.d.

Ob-9407
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
dobavitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 7. 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:

1. skupina A) Tegrad d.d., Kamniška 41,
Ljubljana,

2. skupina B) Telma Trade d.o.o., Mot-
nica 13, Trzin.

6. (a) Kraj dobave: skladišča kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava telekomunikacij-
skega kabla:

A) TK 53 U…M dimenzij: 1x4x0,6 do
25x4x0,6,

B) TK 53 U…M dimenzij: 1x4x0,8 do
25x4x0,8.

7. Pogodbena vrednost:
ad A) 87,332.993 SIT,
ad B) 58,990.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
ad A) štiri,
ad B) štiri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
ad A) 104,828.000 SIT, 87,332.993

SIT.
ad B) 60,896.000 SIT, 55,909.127 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999, Ob-2769.

14.
Telekom Slovenije, d.d.

Ob-9408
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Orehek Kranj, Zasavska cesta 53c, Kranj.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kvaliteta, dobavni rok, re-
ference o dosedanjem opravljanju enakih
storitev, dodatne ugodnosti ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za kruh in pekovske izdelke: Mlinotest
Pekarna Idrija, d.o.o., Gregorčičeva 71,
Idrija,

– za meso in mesne izdelke: MDK Šavs
Anton, s.p., Maistrov trg 7, Kranj,

– za sadje in zelenjavo: Vinojug, d.o.o.,
Kranjska 1, Šenčur,

– za mleko in mlečne izdelke: Mlekarna
Celeia, d.o.o., Arja Vas 92, Petrovče,

– za zmrznjene in konzervirane ribe: Ži-
vila, d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo,

– za jajca: Poslovni sistem Mercator,
d.d., Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljubljana,

– za mlevske izdelke in testenine: Po-
slovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana, Slo-
venčeva 25, Ljubljana,

– za sirupe in sokove: Fructal, d.d., To-
varniška 7, Ajdovščina,

– za ostalo prehrambeno blago: Živila,
d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: sukcesivna dobava pre-
hrambenih artiklov.

7. Pogodbena vrednost: 8,807.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišje in najnižje ponudbe niso odsto-
pale za več kot 5% nad ali pod vrednostjo
posamezne skupine artiklov.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

13.
Osnovna šola Orehek Kranj

Ob-9426
1. Naročnik, poštni naslov: Banka Slo-

venije, Slovenska 35, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 19. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: merila,

navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Skupina Atlantis, d.o.o., Par-
mova 51, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Banka Slovenije, Slo-
venska 35, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: razvidno iz razpisne doku-
mentacije.

7. Pogodbena vrednost: 11,039.057
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo ponudnik oddal po-
dizvajalcem ali tretjim: naročilo ni bilo odda-
no po delih.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,431.363 SIT in 11,039.057 SIT.
11., 12.

Banka Slovenije

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 096-18/99 Ob-9327
1.Naročnik, poštni naslov: Agencija Re-

publike Slovenije za plačilni promet, podruž-
nica Koper, Pristaniška ulica 10, 6000 Ko-
per

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

3. Datum izbire: 26. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire: popolnost ponudbe in sposob-
nost ponudnika, reference in cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zidarstvo Skubic Srečko,
s.p., Vodovodna 101, Ljubljana

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del: izvedba adaptacije fasade in zame-
njave oken na poslovnem objektu v Ko-
pru.

7. Pogodbena vrednost: 110,231.735
SIT

8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 128,699.379 SIT, 95,691.279 SIT
11., 12., 13.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Ob-9329
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Cerk-

no, Platiševa 9, 5252 Cerkno.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 8. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena, fik-
snost cen, reference za izvajanje tovrstnih
del in popolnost ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Gori-
ca, Prvomajska 52, 5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbe-
nih del ter kraj izvedbe: asfaltacija, pre-
plastitev, gradbena dela na občinskih
cestah in javnih poteh v Občini Cerk-
no:

– LC 043050 Ravne–Zakriž,
– LC 043200 Straža–Jagršče.
7. Pogodbena vrednost: 47,807.822

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 51,410.022 SIT, 47,807.822 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999.

Občina Cerkno

Št. 2753/99 Ob-9331
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Komunala Trbovlje, d.o.o.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 30. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najnižja ponudbena cena 55 točk,
– reference ponudnika 10 točk,
– izkušnje naročnika s ponudnikom 15

točk,
– plačilni pogoji 20 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: IBT PIN, d.o.o., Trbovlje,
Gimnazijska c. 16.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja glavnega
zbirnega kolektorja v Trbovljah.

7. Pogodbena vrednost: 89,983.174
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 109,532.414 SIT, 89,983.174 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št.  z dne 11. 6. 1999, št. objave
2027-99, Ob-4862 oziroma Ob-4750.

Javno podjetje
Komunala Trbovlje, d.o.o.

Ob-9332
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ža-

lec, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
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): na podlagi meril iz razpisne do-
kumentacije (cena, reference, plačilni po-
goji, druge ugodnosti).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Remont, d.d., Oblakova 32,
Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prizidek knjižnice k I.
osnovni šoli Žalec, Žalec.

7. Pogodbena vrednost:
20,656.018,10 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,357.823 SIT, 19,644.389,70 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999.

Občina Žalec

Št. 03/03/99 Ob-9333
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ža-

lec, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 8. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril iz razpisne do-
kumentacije (cena, reference, plačilni po-
goji, druge ugodnosti).
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: INGRAD VNG, d.d., Lava 7,
Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: drvarnice in garaže v
Ul. Savinjske čete 6, Žalec.

7. Pogodbena vrednost: 11,296.592 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,635.289 SIT, 14,593.662 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999.

Občina Žalec

Ob-9334
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, 1000 Ljubljana, Župan-
čičeva 6.

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

3. Datum izbire: 8. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena, najkrajši rok izved-
be in najvišje število doseženih točk po ob-
javljenih merilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GP Granit, d.d., Titova c.
87, Slovenska Bistrica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obrtniška in instala-
cijska dela (dokončanje objekta) pri
nadzidavi in dozidavi študentske depan-
danse v Mariboru, Ob parku 5.

7. Pogodbena vrednost:
136,977.349,02 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 85,000.000
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3 veljavne in
popolne.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 150,653.953,27 SIT, 136,977.349,02
SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: grad-
bena (v celoti) in obrtniška ter instalacijska
dela (v zmanjšanem obsegu) je naročnik od-
dal z javnim razpisom (Ob-5020, 24. 7.
1998).

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999,
Ob-4466.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 9100-1/99 Ob-9336
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območ-
na enota Celje, Gregorčičeva 5/a, 3000
Celje.

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

3. Datum izbire: 20. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, fiksnost cen, rok izvedbe
del, reference in plačilni pogoji; utemeljitev
izbire je doseženo najvišje število točk na
podlagi prej omenjenih meril.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mizarstvo Korun Boris, s.p.,
Šentrupert 36, 3303 Gomilsko.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava oken na
objektu Zavoda za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Območna enota Celje v
Celju.

7. Pogodbena vrednost:
12,786.335,80 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,058.228,90 SIT, 12,786.335,80
SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: na jav-
ni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za
zamenjavo oken na objektu ZZZS, OE Ce-
lje, objavljenem v Ur. l. RS, št. 50 z dne 28.
6. 1999, so se prijavili štirje ponudniki. Po
pregledu in oceni ponudb je bilo ugotovlje-
no, da sta bili popolni dve ponudbi.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999, Ob-5451.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Območna enota Celje

Ob-9410
1.  Naročnik, poštni naslov: Komunalno

podjetje Velenje d.o.o., Koroška 37 b,
3320 Velenje.

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

3.  Datum izbire: 14. 6. 1999.
4.  Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): komisija je vrednotila ponudbe
po kriterijih iz razpisne dokumentacije št.
R-4/99-K.

5.  Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ALEA group d.o.o. Celje,
Glavni trg 12, Gradbena operativa Ložnica
43, 3310 Žalec.

6.  Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba priključitev
kanalizacije območja Podkraj I., Tajne,
Podgorja in pokopališča Podkraj
na kanalizacijski sistem Šaleške doline
– kanal 1 in kanal 2.1.

7.  Pogodbena vrednost:
32,058.421,80 SIT z 19 % DDV.

8.
9.  Število prejetih ponudb: 4.
10.  Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 44,422.330,27 SIT, 32,058.421,50
SIT (vključno z 19 % DDV).

11., 12.
13.  Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 30-31 z dne, 30. 4. 1999.

Komunalno podjetje Velenje d.o.o

Ob-9411 
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

podjetje Velenje d.o.o., Koroška 37 b,
3320 Velenje, št. telefaksa 063/855-796,
št. tel. 063/856-251.

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

3. Datum izbire: 27. julij 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): prispela je samo ena ponudba,
zato izvajalec ni bil izbran, postopek pa se
zaključi brez dodelitve naročila.

5. 
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: sanacija trocevnega
toplovodnega omrežja med Prešernovo
in Jenkovo cesto v Velenju.

7.
8.
9. Število prejetih ponudb: ena.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 53 z dne, 2. 7. 1999, Ob-6031.

14.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o

Ob-9412
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

podjetje Velenje d.o.o., Koroška 37 b,
3320 Velenje, št. telefaksa 063/855-796,
št. tel. 063/856-251.

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

3. Datum izbire: 26. julij 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): prispela je samo ena ponudba,
zato izvajalec ni bil izbran, postopek pa se
zaključi brez dodelitve naročila.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija toplot-
ne postaje TPP 106 za objekt Gra-
dis-samski dom ter naselje stanovanj-
skih hiš med Aškerčevo in Kersnikovo
ulico v Velenju.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: ena.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 53 z dne, 2. 7. 1999, Ob-6029.

14.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o

Ob-9413
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

podjetje Velenje d.o.o., Koroška 37 b,
3320 Velenje, št. telefaksa 063/855-796,
št. tel. 063/856-251.

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

3. Datum izbire: 27. julij 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: VEKO Velenje, Stari trg 36,
3320 Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija obstoječega
sekundarnega toplovodnega omrežja iz
TPP 418 – veja A, Staro Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 8,247.236 SIT
vključno z 19% DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,247.236 SIT vključno z 19% DDV,
9,953.805 SIT vključno z 19% DDV.

11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 53 z dne, 2. 7. 1999, Ob-6028.

14.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o

Ob-9414
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

podjetje Velenje d.o.o., Koroška 37b, 3320
Velenje.

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): na razpis ni prispelo zadostno
število popolnih ponudb.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija izola-
cije in podpor na magistralnem vroče-
vodu CEP-TEŠ 2. del II. faza.

7., 8., 9., 10., 11., 12.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 38 z dne, 21. 5. 1999, Ob-3929.

14.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o

Ob-9415
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

podjetje Velenje d.o.o., Koroška 37 b,
3320 Velenje, št. telefaksa 063/855-796,
št. tel. 063/856-251.

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

3. Datum izbire: 26. julij 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ni prispela nobena ponudba, za-
to izvajalec ni bil izbran, postopek pa se
zaključi brez dodelitve naročila.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija toplot-
ne postaje Tpp 318 Šoštanj, osnovna
šola Karel Destovnik Kajuh.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: nobena po-

nudba.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 53 z dne, 2. 7. 1999.

Komunalno podjetje Velenje d.o.o

Št. 119/99 Ob-9417
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vran-

sko, Vransko 59, 3305 Vransko.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena – 70%,
– usposobljenost ponudnika – 10%,
– referenčni objekti – 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje, d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: rekon-
strukcija lokalne ceste LC 8104 Vran-
sko–Zaplanina–Limovce.

7. Pogodbena vrednost: 27,576.330 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,665.984 SIT, 24,627.691 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 Vransko

Št. 119/99 Ob-9419
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vran-

sko, Vransko 59, 3305 Vransko.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena – 70%,
– usposobljenost ponudnika – 10%,
– referenčni objekti – 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Hudournik gradbeništvo,
d.o.o., Mariborska cesta 23, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgrad-
nja vodovoda Stopnik–Jevše s črpališ-
čem in rezervoarjem.

7. Pogodbena vrednost: 26,970.327 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 32,688.426 SIT, 23,590.294,89 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 Vransko

Ob-9479
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 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 javnih
razpisov Občina Gornja Radgona objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
za projekt Waste Water Treatment Plant,

št. SL-9608.05.01.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Gornja Radgona, Partizanska
13, 9250 Gornja Radgona, tel.
069/62438, faks 069/61-671.

2. Predmet javnega naročila: izvedba
glavnega kolektorja od obstoječega zadrže-
valnega bazena do lokacije čistilne naprave
in izgradnja enega zadrževalnega bazena .

3. Razpoložljiva sredstva: PHARE:
700.000 EUR.

4. Najugodnejši ponudnik: PUV, Nizke
in vodne gradnje, Celje, d.d., Lava 11,
3000 Celje, Slovenija.

5. Ponudbena cena brez davka:
690.469,06 EUR.

6. Rok začetka in dokončanja del: se-
dem mesecev od podpisa pogodbe.

7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenov-
no najugodnejša ponudba po uspešni teh-
nični evalvaciji.

8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Gornja Radgona, Partizan-
ska 13, 9250 Gornja Radgona, 3. junij
1999 ob 10.30.

9. Število prispelih ponudb:
1. ILBAU gradnja objektov d.o.o., Tr-

žaška 40, 1000 Ljubljana, Slovenija;
2. SGP POMGRAD d.d., Štefana Ko-

vača 10, 9000 Murska Sobota, Slovenija;
3. PUV, Nizke in vodne gradnje, Ce-

lje, d.d., Lava 11, 3000 Celje, Slovenija.
Najvišja in najnižja ponudbena cena brez

davka: 1.187.960,57 EUR in 690.469,06
EUR.

9. Postopek izbire izvajalca: razpis za iz-
biro izvajalca brez omejitev po pravilih
PHARE – Decentralizirani sistem izvajanja.

10. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
29 z dne 23. 4. 1999, Ob-3089.

Občina Gornja Radgona

Ob-9480
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 measures on financial,
techical and other forms of co-operation
(OG RS 17/93), and referring to Law of
Public Procurement, section 9, paragraph
1 of Article 55 and paragraph 3 of Article
42 (OG RS 24/97) and according to Article
117 & 118 of the European Union Regula-
tions and Procedures of Public Tender Per-
formed Municipality of Gornja Radgona

Announces the decision
on the selection of the successful

Tenderer
for the project Waste Water Treatment

Plant in Gornja Radgona, No

SL-9608.05.01.
1. Contracting Authority: Municipality of

Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250
Gornja Radgona, phone: +386-69-62438,
fax: +386-69-61671.

2. Subject of Tender: Construction of the
main sewer from the existing retaining basin
to the location of the waste water treatment
plant and the construction of the retaining
basin.

3. Available funds: PHARE: EUR
700,000.00.

4. The selected Tenderer: PUV, Nizke in
vodne gradnje, Celje, d.d., Lava 11, 3000
Celje, Slovenia.

5. Tender price without taxes: EUR
690,469.06.

6. Completion period: Within 7 (seven)
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: Municipality of Gornja
Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja
Radgona, 3 June 1999 at 10:30 a.m.

Number of Tenders:
1. ILBAU gradnja objektov d.o.o.,

Tržaška 40, 1000 Ljubljana, Slovenia;
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2. SGP POMGRAD d.d., Štefana Ko-
vača 10, 9000 Murska Sobota, Slovenia;

3. PUV, Nizke in vodne gradnje,
Celje, d.d., Lava 11, 3000 Celje, Slovenia.

Highest and lowest Tender Price with-
out taxes: EUR 1,187,960.57 and EUR
690,469.06.

9. Type of Procurement Procedure: Open
tendering procedure according to PHARE
rules – Decetralised Implementation System.

Date and No. of announcement in the
Official Gazette of Republic of Slovenia: 23
April 1999, No Ob-3089.

Municipality of Gornja Radgona

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. 096-13/99 Ob-9312
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Re-

publike Slovenije za plačilni promet, Tržaš-
ka 16, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca za revizijo računovodskih izkazov
Agencije Republike Slovenije za plačilni pro-
met za leto 1998.

3. Datum izbire: brez dodelitve naročila.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): neuspel razpis (ena popolna po-
nudba), se ponovi.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ob-
java razpisa dne 11. 6. 1998, Ob-4938.

12.
Agencija RS za plačilni promet

Št. 316-24/99 Ob-9313
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za gospodarske de-
javnosti, Agencija RS za učinkovito rabo
energije, Dimičeva 12, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 16. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi najugodnejših ponu-
jenih pogojev med popolnimi ponudbami za
posamezno merilo je naročnik posamezne
ponudbe komisijsko otočkoval po nasled-
njih merilih do največ točk:

– cena – (70 točk);
– dobavni rok – (15 točk);
– zagotovila glede kakovosti – (10 točk),
– ugodnosti glede možnosti ponatisov –

(5 točk).
Izbran je bil ponudnik z najvišjim zbirom

86,7 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: naročilo je bilo dodeljeno

ponudniku Present, d.o.o., Dolenjska c. 43,
Ljubljana.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:  tisk 38 informacijskih
listov. Učinkovita raba energije in mapa,
ki obsega: 10.000 izvodov posameznih in-
formacijskih listov, 4 strani v zaprtem forma-
tu A4 in 1.000 izvodov mape v zaprtem
formatu 310×220 mm z dvema zavihkoma
širine 90 mm in debelino hrbta 8 mm, po
fotolitih, filmih za tisk naročnika za 4 barvni
tisk: listi 4/4, mapa 4/0, po naročnkovem
vzorčnem odtisu (“match print”).

7. Pogodbena vrednost: 3,150.000 SIT
(DDV še ni upoštevan).

8.
9. Število prejetih ponudb: 10, od tega

popolnih 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,980.832 SIT, 3,150.000 SIT (v
cenah DDV ni upoštevan).

11., 12., 13.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Agencija RS za učinkovito rabo
energije

Ob-9319
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ža-

lec, Ul. Savinjske čete 5, Žalec.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izvajalca
brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril iz razpisne do-
kumentacije (ponudbena cena, reference
ponudnika, druge ugodnosti) je kot naju-
godnejši ponudnik izbran navedeni ponud-
nik za posamezne relacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Izletnik, d.d., Aškerčeva 20, Celje,
b) Pusovnik Jožef, s.p. Studence 40/b,

Žalec,
c) Hrustel Janez, s.p. Studence 18, Ža-

lec,
d) Petre, d.o.o., Železno 5/f, Žalec,
e) Štimulak Jožef, s.p. Klanc 91, Dobr-

na.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-

ljanje prevozov učencev v osnovne šole
na območju Občine Žalec za šolsko leto
1999/2000.

7. Pogodbena vrednost:
a) 123.900 SIT/dan,
b) 15.500 SIT/dan,
c) 11.178 SIT/dan,
d) 12.800 SIT/dan,
e) 9.000 SIT/dan.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39.900 SIT, 9.000 SIT.
11, 12.

Občina Žalec

Ob-9320
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna
uprava Republike Slovenije, Jesenkova 3,
Ljubljana in Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Carinska uprava Republike Slo-
venije, Šmartinska 130, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 26. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponovni javni razpis ni uspel, saj
po pregledu ponudb nista ostali popolni po-
nudbi vsaj dveh ponudnikov (prvi odstavek
41. člena ZJN).

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 44-45 z dne 11. 6.
1999, Ob-4960.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije

Ob-9326
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 7. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponujena cena, reference, ka-
drovska zasedba.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PROPLUS, d.o.o., Heroja
Bračiča 16, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: stro-
kovni nadzor nad gradnjo objekta Dom
za starejše osebe na Fari na Prevaljah.

7. Pogodbena vrednost: 7,960.960 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,607.764,37 SIT, 7,960.960 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 23-24 z dne 10. 4.
1999.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 640-00-11/99 Ob-9338
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Bo-

hinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistri-
ca.

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

3. Datum izbire: 23. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference po-
nudnika, druge ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Alpetour, Potovalna agencija, Mirka
Vadnova 8, 4001 Kranj, za relacije, ki so v
razpisni dokumentaciji navedene pod točko
3.a in 3.c;

– SAP Ljubljana Turbus, Avtobusni pro-
met in turizem, d.d., Središka 4, 1000 Ljub-
ljana, za relacije, ki so v razpisni dokumen-
taciji navedene pod točko 3.b.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje šolskih prevozov za OŠ dr. Janeza
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Mencingerja v Bohinjski Bistrici, podruž-
nično šolo v Srednji vasi v Bohinju in OŠ
Anton Janša v Radovljici.

7. Pogodbena vrednost: 16,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: relacije a. in c. 13.395 SIT/dan in rela-
cije b. 3.845 SIT/dan (brez števila učen-
cev).

11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu RS:

Uradni list RS, št. 51-53 z dne 2. 7. 1999,
Ob-6027.

Občina Bohinj

Št. 5/99 Ob-9346
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): oddaja naročila brez jav-
nega razpisa.

3. Datum izbire: 22. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): oba ponudnika sta ponujala sto-
ritve z opremo podobne kvalitete, ki v celoti
zadošča zahtevam iz razpisa, zato je izbira
izvajalca utemeljena z nižjo ponujeno ceno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Peter Podržaj, s.p., Valjav-
čeva 18b, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje del z nakladačem v letu 1999 za
odlagališče komunalnih odpadkov Bar-
je, Ljubljana, Cesta dveh cesarjev.

7. Pogodbena vrednost: cena obratoval-
ne ure brez davka 6.965 SIT/uro.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10.100 SIT/uro, 6.965 SIT/uro.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: pred-
hodno sta bila opravljena dva javna razpisa
za izbiro izvajalca brez omejitev, ki nista us-
pela.

12.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.

Ljubljana

Št. 351-02-33/99 Ob-9379
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Se-

žana, Partizanska cesta 4, Sežana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): odločilen kriterij je bila cena po-
nudnika. Glede ostalih razpisnih pogojev ni
bilo bistvenih odstopanj.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Kraški zidar Sežana,
Cesta na Lenivec 4, Sežana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: grad-
bena dela za prenovo Kosovelove knjiž-
nice v Sežani.

7. Pogodbena vrednost: 77,267.895 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3;
– SGP Kraški zidar Sežana,
– Komunalno stanovanjsko podjetje Se-

žana,

– SGP Primorje Ajdovščina.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 82,015.452 SIT, 77,267.895 SIT.
11., 12.

Občina Sežana

Št. 600-27/97 Ob-9393
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Na-

zarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZNJ): javni razpis za izvajalca
brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: ponud-

bena cena, plačilni pogoji, reference, po-
sebne ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno:

– za dobavo in montažo šolske opreme:
podjetje UMT, d.o.o., Kolodvorska 20a,
Ljubljana,

– za dobavo in montažo kuhinjske opre-
me: podjetje Slorational, d.o.o., Iršičeva uli-
ca 15, Slovenj Gradec.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va in montaža:

– šolske opreme,
– kuhinjske opreme.
7. Pogodbena vrednost:
– za dobavo in montažo šolske opreme

18,522.830 SIT,
– za dobavo in montažo kuhinjske opre-

me 7,510.080 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– za dobavo in montažo šolske opreme:

18,522.830 SIT in 16,226.700 SIT,
– za dobavo in montažo kuhinjske opre-

me: 7,681.063 SIT in 7,510.080 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na
predlog enega izmed ponudnikov je bila
opravljena revizija postopka javnega razpisa
za dobavo šolske opreme, ki je bila dne
22. 7. 1999 s strani Revizijske komisije za
javna naročila zavrnjena.

12.
Občina Nazarje

Št. 119/99 Ob-9409
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vran-

sko, Vransko 59, 3305 Vransko.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena – 60%,
– reference s področja razpisanih stori-

tev – 20%,
– druge ugodnosti, ki jih šolam nudijo

ponudniki že v oblikovanih cenah – 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Avtoprevoznik- prevoz oseb
in tovora, Rajovec Janez, s.p., Rakovlje 4,
3314 Braslovče (za smeri Čreta–Prilope–
Tešova–Vransko, Vologa–Merinca–Prapre-
če–Vransko, Zajasovnik (Baba) –Zaplanina–
Zahomce–Ločica–Jakov dol–Vransko, Pod-
vrh–Stopnik–Selo–Brode–Vransko), Izletnik

Celje, d.d., prometno, gostinsko in turistič-
no podjetje, Aškerčeva 20, 3000 Celje (za
smer Kapla–Prekopa–Čeplje–Vransko).

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje prevozov šolskih otrok v Občini
Vransko v šolskem letu 1999/2000.

7. Pogodbena vrednost: 53.000 SIT na
dan za Rajovec Janez, s.p., 16.000 SIT na
dan za Izletnik Celje, d.d.

8. 
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24.000 SIT, 7.000 SIT.
11. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 44-45
z dne 11. 6. 1999.

Občina Vransko

Št. 1940/99 Ob-9422
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska ce-
sta 58, 1516 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3.člen ZJN): javni razpis storitev za
izbiro najugodnejšega ponudnika brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 21. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena,
– reference ponudnika o opravljenih de-

lih s področja razpisanih del v JP Elektro
Ljubljana,

– reference ponudnika o opravljenih de-
lih s področja razpisanih del v drugih elek-
trogospodarskih družbah v Sloveniji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– PE Elektro Kočevje: C & G d.o.o.,
Riharjeva 38, 1000 Ljubljana;

– PE Elektro Ljubljana mesto: Smelt In-
ternational, d.d., Dunajska 160, 1000 Ljub-
ljana;

– PE Elektro Ljubljana okolica: IBE, d.d.,
Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana;

– PE Elektro Novo mesto: C & G, d.o.o.,
Riharjeva 38, 1000 Ljubljana;

– PE Elektro Trbovlje: C & G, d.o.o.,
Riharjeva 38, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje strokovnega nadzora gradbenih in
elektromontažnih del pri gradnji trans-
formatorskih postaj SN/NN z SN in NN
vodi.

7. Pogodbena vrednost:
– PE Elektro Kočevje: C & G d.o.o.,

Riharjeva 38, 1000 Ljubljana – 2,198.000
SIT;

– PE Elektro Ljubljana mesto: Smelt In-
ternational, d.d., Dunajska 160, 1000 Ljub-
ljana – 2,640.000 SIT;

– PE Elektro Ljubljana okolica: IBE, d.d.,
Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana – 9,200.000
SIT;

– PE Elektro Novo mesto: C & G, d.o.o.,
Riharjeva 38, 1000 Ljubljana – 1,486.000
SIT;

– PE Elektro Trbovlje: C & G, d.o.o.,
Riharjeva 38, 1000 Ljubljana – 2,918.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb:
– PE Elektro Kočevje: 4+ 1 nepopolna;
– PE Elektro Ljubljana mesto: 4+ 2 ne-

popolni;
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– PE Elektro Ljubljana okolica: 4+ 2 ne-
popolni;

– PE Elektro Novo mesto: 5+ 1 nepo-
polna;

– PE Elektro Trbovlje: 4+ 1 nepopolna.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– PE Elektro Kočevje: 2,670.000 SIT,

2,198.000 SIT;
– PE Elektro Ljubljana mesto:

4,971.500 SIT, 2,640.000 SIT;
– PE Elektro Ljubljana okolica:

11,765.000 SIT, 8,850.000SIT;
– PE Elektro Novo mesto: 2,467.318

SIT, 1,486.000 SIT;
– PE Elektro Trbovlje: 4,540.000 SIT,

2,918.000 SIT.
11., 12.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 34401/0019/99 Ob-9427
1. Naročnik: Občina Trebnje, Goliev trg

5, 8210 Trebnje.
2. Način izbire ponudnika: javni razpis

storitev brez omejitev.
3. Datum izbire: sklep št.

34401/0019/99 z 11. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila:
– ponudbena cena za enoto in plačilni

pogoji,
– reference,
– način plačila in fiksnost cen,
– garancija za opravljeno delo,
– možnost sočasnega strojnega polaga-

nja asfalta za muldo in vozišče,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

(popusti, krediti).
5. Ime in naslov izbranega izvajalca:

Cestno podjetje Novo mesto, d.d., Ljubljan-
ska 47, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va finega planuma, dobava in polaganje
asfalta v sistemu BNOS v debelini 6 cm,
čiščenje obstoječega asfaltnega vo-
zišča in pobrizg z bitumensko emulzijo
ter dobava in polaganje asfalta v siste-
mu AB v debelini 3 cm, priprava podla-
ge in izdelava asfaltne mulde, v razpisani
vrednosti 120,000.000 SIT.

7. Pogodbena vrednost: znaša
119.861,027,90 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najnižje in najvišje ponud-

be: najvišja 188,436.500 SIT. najnižja
176,428.983,50 SIT.

11., 12.
Številka objave v Uradnem listu : Uradni

list RS, št. 32- 33 z dne 7. 5. 1999.
Občina Trebnje

Št. 34405/0004/99 Ob-9429
1. Naročnik: Občina Trebnje, Goliev trg

5, Trebnje.
2. Način izbire ponudnika: javni razpis

storitev brez omejitev.
3. Datum izbire: sklep št.

34405/0004/99 z dne 5. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila:
– ponudbena cena za enoto in plačilni

pogoji,
– reference,
– način plačila in fiksnost cen,
– garancija za opravljeno delo,

– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
(popusti, krediti).

5. Ime in naslov izbranega izvajalca: TGM
Hribar Stanislav, s.p., Veliki Gaber 64a, Ve-
liki Gaber.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje vzdrževalnih del na gozdnih cestah:
grederiranje – obnova gramoznega slo-
ja, komprimiranje vozišča, ročno in stroj-
no čiščenje cevnih propustov in cestne-
ga telesa, sanacija in izgradnja cevnih
propustov, sanacija podpornih sten…, v
razpisani vrednosti 12,000.000 SIT.

7. Pogodbena vrednost: znaša
12,751.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najnižje in najvišje ponud-

be: najvišja 17,232.450 SIT, najnižja
12,751.000 SIT.

11., 12.
Številka objave v Uradnem listu: Uradni

list RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999.
Občina Trebnje

Št. 64-01/99 Ob-9433
1. Naročnik: Občina Sodražica, Trg 25.

maja 3, 1317 Sodražica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalcev brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik odda v drugem neus-
pelem javnem razpisu naročilo edinemu po-
nudniku.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Stane Krajec, s.p., Za-
puže 2, 1310 Ribnica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih nalog:
dnevni šolski prevozi otrok v Osnovno
šolo Sodražica na območju občine So-
dražica.

7. Pogodbena vrednost: 36.720 SIT na
dan.

8. Število prejetih ponudb: 1.
11.,12

Občina Sodražica

Št. 110-1/99 Ob-9468
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefax 136-27-73.

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

3. Datum izbire: 19. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca: Vod-
nogospodarski biro d.d., Glavni trg 19c,
2000 Maribor

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: poro-
čilo o vplivih na okolje za cestno pove-
zavo Mengeš – Vodice.

7. Pogodbena vrednost: 6,085.185 SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: 4
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,802.103 SIT, 6,085.185 SIT.
11., 12., 13.

Družba za avtoceste v RS

Št. 110-1/99 Ob-9469
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefax
136-27-73.

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

3. Datum izbire: 19. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca: J.V.
Geoinženiring Ljubljana + GEOT Ljubljana +
GZL Geoprojekt Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: Geo-
loško geomehanske raziskave za PGD,
PZI AC Cogetinci – Vučja vas in geoteh-
nološki elaborat za AC odsek Cogetinci
– Beltinci.

7. Pogodbena vrednost: 149,146.905
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 178,244.849 SIT, 149,146.905 SIT.
11., 12., 13.

Družba za avtoceste v RS

Št. 110-1/99 Ob-9470
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefax 136-27-73.

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

3. Datum izbire: 19. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca: J.V.
Iskra sistemi d.oo.o., Stegne 21, 1000
Ljubljana + Trafic Design Ljubljana +
ASIST Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: AC Di-
vača – Kozina, cestninska postaja Divača –
sistem ABC.

7. Pogodbena vrednost:57,273.011,00
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 69,972.000 SIT, 57,273.011 SIT.
11., 12., 13.

Družba za avtoceste v RS

Št. 110-1/99 Ob-9471
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, Izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefax
136-27-73.

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

3. Datum izbire: 19. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.
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5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dopol-

nilne geološke – geomehanske raziska-
ve za izdelavo PZI projektov na AC Vran-
sko – Blagovica.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: Na
javni razpis sta se prijavila dva ponudnika.
Po podrobnem pregledu in oceni ponudb je
bilo ugotovljeno, da sta obe ponudbi nepo-
polni, ker ne ustreza zahtevam razpisne do-
kumentacije. Zato uprava DARS d.d. ob
upoštevanju določila prvega odstavka 41.
člena ZJN ni sprejela sklepa o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika in je v skladu z do-
ločilom točke 14.5 navodil ponudnikom
sklenila, da se delo ne odda, ampak se

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-9472
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: Ministrstvo za
šolstvo in šport ugotavlja, da na tržišču ob-
stajajo za posamezen učbenik, za izobraže-
vanje v osnovni in srednji šoli, le en uspo-
sobljen ponudnik oziroma založnik, ki si je
zaščitil svoje pravice izdajanja posamezne-
ga učbenika, zato Ministrstvo za šolstvo in
šport oddaja javno naročilo brez predhodne
objave javnega razpisa.

3. Datum izbire: 8. julij 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): Ministrstvo za šolstvo in šport je
zbiralo naročila srednjih šol, ki so na mini-
strstvu naročale učbenike za vse predpred-
zadnje letnike srednjih šol. Na podlagi naro-
čil učbenikov je ministrstvo sklenilo pogodbe
z založniki, ki izdajajo posamezne učbenike.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno

izvede nov javni razpis pod spremenjenimi
pogoji.

12., 13.
Družba za avtoceste v RS

Ime izvajalca Naslov izvajalca
Tehniška založba Slovenije Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
Mladinska knjiga založba d.d. Slovenska 29, 1000 Ljubljana
Modrijan Stari trg 1, 1000 Ljubljana
Mohorjeva založba Poljanska 97, 1000 Ljubljana
Cankarjeva založba, Center Oxford Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana
Založba obzorja d.d. Maribor Partizanska 3-5, 2000 Maribor
DZS d.d. Izobraževalno založništvo, Mestni trg 26, 1000 Ljubljana

6. (a) Kraj dobave: Srednje šole v Republiki Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti

TEHNIŠKA ZALOŽBA SLOVENIJE
Št. iz kataloga Ime učbenika Naročilo
učbenikov
20201092001 ALGORITMI IN PROGRAMSKI JEZIKI, Zbirka rešenih nalog za 1. letnik 70
20201092002 ALGORITMI IN PROGRAMSKI JEZIKI, Zbirka rešenih nalog za 2. letnik 16
19213021233 ČRPALKE, KOMPRESORJI IN VODNE TURBINE 12
20205022085 DENDROLOGIJA 3
20201022004 DIGITALNI SISTEMI 53
20213022234 DINAMIKA 21
20201022005 ELEKTRIČNE INSTALACIJE 65
19201021006 ELEKTROENERGETSKI SISTEMI 60
19207022126 ELEKTROTEHNIKA 20
19213021236 ELEKTROTEHNIKA 130
21207022126 ELEKTROTEHNIKA 149
21212022216 FRIZERSTVO 210
19213021237 GRADIVA 193
19213021242 MATERIALI V TEHNIKI 213
19213021241 HIDROMEHANIKA 23
10041022176 KEMIJA - ZAKONITOSTI IN UPORABA 368
9041021177 KEMIJA - ZAKONITOSTI IN UPORABA, 2. del, anorg.kemija 3.del, org.kemija 212
20201021010 MERILNIKI IN MERILNE METODE V ELEKTROTEHNIKI 30
21213022249 MOTORNO VOZILO 67
19213021250 NAUK O TOPLOTI 20
20201022011 OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 399
20201022012 OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 2 216
21213022252 OSNOVE KOVINARSTVA IN STROJNIŠTVA 345
21213092253 OSNOVE KOVINARSTVA IN STROJNIŠTVA, delovna navodila 52
19213021254 OSNOVE KRMILNE TEHNIKE 1
19206022111 OSNOVE STROJNIH ELEMENTOV 43
20214022296 POZNAVANJE TEKSTILIJ 1. DEL, Vlakna 280
20214022295 POZNAVANJE TEKSTILIJ 2. DEL, Tekstilno tehnološki postopki 242
19213022257 PREISKAVA MATERIALA 1
20217022365 SLAŠČIČARSTVO 75
23203022074 SPOZNAVANJE STROJNIH ELEMENTOV 45
19213022264 STATIKA 156
20213082266 STROJNE INSTALACIJE, vaje 8
19213021267 STROJNI ELEMENTI 1 181
19213021268 STROJNI ELEMENTI 2 70
19213082269 STROJNI ELEMENTI 2, vaje 1
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TEHNIŠKA ZALOŽBA SLOVENIJE
Št. iz kataloga Ime učbenika Naročilo
učbenikov
19203022075 TEHNIČNO RISANJE 50
20203022075 TEHNIČNO RISANJE 1091
19203082076 TEHNIČNO RISANJE , VAJE, ladijski tehnik, kemijski tehnik+C486 100
23203142273 TEHNIČNO RISANJE S STROJNIMI ELEMENTI 45
19203021075 TEHNIČNO RISANJE, ladijski tehnik 90
22203022075 TEHNIČNO RISANJE, učbenik 88
21206022115 TEHNOLOGIJA DELOVNIH PROCESOV 1, Gradnja 220
19206021116 TEHNOLOGIJA DELOVNIH PROCESOV 2, Gradnja 25
21206022117 TEHNOLOGIJA DELOVNIH PROCESOV 2, Kanalizacija in ceste 26
21206022118 TEHNOLOGIJA DELOVNIH PROCESOV 2, Streha, ostrešje, kritina, stopnice 25
21213022277 TEHNOLOGIJA OBDELAVE ZA OBLIKOVALCA KOVIN 217
19213022280 TEHNOLOGIJA SPAJANJA IN PREOBLIKOVANJA 45
19213021283 TRANSPORTNE NAPRAVE 1
19213022284 TRDNOST 220

SKUPAJ 6293

MLADINSKA KNJIGA
Št. iz kataloga Ime učbenika Naročilo
učbenikov
13013021093 DRUŽBOSLOVJE 36
13013021095 DRUŽBOSLOVJE - Državljanska kultura 1231
13013021096 DRUŽBOSLOVJE - Geografija 1302
13013021097 DRUŽBOSLOVJE - Zgodovina 1159
10023022134 GEOGRAFIJA EVROPE 562
10023022137 GEOGRAFIJA, Regionalna geografija sveta 425
10023022138 GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE 144
10023022143 REGIONALNA GEOGRAFIJA SVETA 2459

SKUPAJ 7318

MODRIJAN
Št. iz kataloga Ime učbenika Naročilo
učbenika
10018022102 ELEKTRIKA, SVETLOBA IN SNOV 113
11057021209 OD ROVAŠA DO ENAČB, Matematika za prvi letnik srednjih tehniških šol 287
9119021279 SODOBNA ZGODOVINA, Zgodovina za 4. letnik gimnazij 6
12119021280 ZGODOVINA 1 ZA TEHNIŠKE IN DRUGE STROKOVNE ŠOLE 1339
12119081282 ZGODOVINA 1, Vaje 196
12119021283 ZGODOVINA 2 ZA TEHNIŠKE IN DRUGE STROKOVNE ŠOLE 2759

SKUPAJ 4700

MOHORJEVA ZALOŽBA
Št. iz kataloga Ime učbenika Naročilo
učbenika
9049021190 VENI, VIDI, DIDICI, 1. del 15
9049021191 VENI, VIDI, DIDICI, 2. del 30
12010021074 BIOLOGIJA 563
19202022021 GOSPODARSKO POSLOVANJE 1 443
20202022020 GOSPODARSKO POSLOVANJE 1 515
19202022022 GOSPODARSKO POSLOVANJE 2 1132
20202022023 GOSPODARSKO POSLOVANJE 2 191
20217022373 PRAVILNA PREHRANA, Dietetika 20
20217022362 PRAVILNA PREHRANA, Hranoslovje 20
20217022372 PRAVILNA PREHRANA, Veda o živilih 20

SKUPAJ 2949

CANKARJEVA ZALOŽBA - CENTER OXFORD (na celotno vrednost je 10% popust)
Kategorija Ucbenik ime Naročilo
10066022225 THEMEN NEU, Kursbuch 1 499
10069022225 THEMEN NEU, Kursbuch 1 1081
10066022226 THEMEN NEU, Kursbuch 2 21
10069022226 THEMEN NEU, Kursbuch 2 759
10066022227 THEMEN NEU, Kursbuch 3 79
20004021030 BUSINESS OBJECTIVES 9
13005021033 GRAPEVINE, Student’s book 1 386
13005021034 GRAPEVINE, Student’s book 2 132
10005022001 HEADWAY, ELEMENTARY, Student’s book 1114
10005022042 HEADWAY, PRE-INTERMEDIATE 1517
10005022044 HEADWAY, UPPER-INTERMEDIATE 135
13002022003 HOTLINE, ELEMENTARY 207
13002022007 HOTLINE, PRE-INTERMEDIATE 46
13002022009 HOTLINE, STARTER 148
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TEHNIŠKA ZALOŽBA SLOVENIJE
Št. iz kataloga Ime učbenika Naročilo
učbenikov
10069022243 MOMENT MAL!, Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache 1 516
10005022055 NEW HEADWAY ENGLISH COURSE, INTERMEDIATE, Student book 2647
10005021053 NEW HEADWAY ENGLISH COURSE, UPPER INTERMEDIATE, Student book 175
10005022068 STREETWISE, INTERMEDIATE 51
10005022070 STREETWISE, UPPER - INTERMEDIATE 25

ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
Kategorija Ucbenik ime Naročilo
10001062249 BERILO 1 717
10001062250 BERILO 2 5516
10001062251 BERILO 3 529
10001062252 BERILO 4 199
10069022210 DU UND DEUTSCH 1, Textbuch 311
10069022212 DU UND DEUTSCH 2, Textbuch 357
9049021001 FUNDAMENTA LATINA I 92
9049021002 FUNDAMENTA LATINA II 15
9049021003 FUNDAMENTA LATINA III 8
20216021334 HRANOSLOVJE - ZDRAVA PREHRANA 110
10001022253 KNJIŽEVNOST, Učbenik literarne zgodovine in teorije 1012
9005022052 LITERATURES IN ENGLISH 1 64
9005022071 LITERATURES IN ENGLISH 2 22
9019021126 REFLECHIS ET DIS LE EN FRANCAIS 2 15
9019021128 REFLECHIS ET DIS LE EN FRANCAIS 3 8
9019021130 REFLECHIS ET DIS LE EN FRANCAIS 4 22
10001022263 SLOVENSKI JEZIK IN SPOROČANJE 1 53
19216021351 ZDRAVSTVENA NEGA 523

DZS d.d.
Kategorija Ucbenik ime Naročilo
9019021116 LE NOUVEAU SANS FRONTIERES 1 17
9019021120 PANORAMA 1 49
10036022164 BUONGIORNO 1 365
9069022215 SPRACHBRUCKE 1 20
10066022220 STUFEN INTERNATIONAL 1 374
10066022222 STUFEN INTERNATIONAL 2 200
10066022223 STUFEN INTERNATIONAL 3 42
10005022011 LOOK AHEAD CLASSROOM COURSE 1 60
10005022013 LOOK AHEAD CLASSROOM COURSE 2 488
10005022015 LOOK AHEAD CLASSROOM COURSE 3 190
10069022235 KONTAKTSPRACHE DEUTSCH 1 456
10069022237 KONTAKTSPRACHE DEUTSCH 2 721
10069022239 KONTAKTSPRACHE DEUTSCH 3 44
10069062228 ZWISCHEN DEN ZEILEN - MED VRSTICAMI 157
10041082175 2O ALI O2, Kemijsko računanje za srednje šole 968
19207022124 ANALIZNA KEMIJA, Gravimetrična in volumetrična analiza 78
19207022122 ANALIZNA KEMIJA, Kvalitativna analiza anorganskih spojin 78
19216022323 ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA 578
10010022077 BIOLOGIJA 1, Celica 290
10010022078 BIOLOGIJA 2, 3, Funkcionalna anatomija s fiziologijo 935
10010022079 BIOLOGIJA 4, 5, Raznolikost živih bitij 2402
10010022080 BIOLOGIJA 6, Ekologija 1118
10010022081 BIOLOGIJA 7, 8, Genetika in evolucija 316
13013021098 DRUŽBOSLOVJE, DRŽAVLJANSKA KULTURA 931
13013021099 DRUŽBOSLOVJE, GEOGRAFIJA 1452
13013021100 DRUŽBOSLOVJE, ZGODOVINA 1309
19202021016 EKONOMIJA 8
10018022103 ENERGIJA, Fizika za srednješolce 2 1181
10018022104 ENERGIJA, toplota, zvok, svetloba, Fizika za srednješolce 2 1844
9017021101 FILOZOFIJA 37
10018022106 FIZIKA 1, učbenik 383
10018022111 FIZIKA ZA DRUŽBOSLOVNO USMERITEV 44
10018021112 FIZIKA, Gibanje, sila, snov 428
12023021136 GEOGRAFIJA ZA SREDNJE ŠOLE 918
10031022148 INFORMATIKA 1153
12041021179 KEMIJA 1 377
19207022130 KEMIJSKO RAČUNANJE 65
19207092131 KEMIJSKO RAČUNANJE, zbirka nalog 45
20204022077 KUHARSTVO 356
21204022077 KUHARSTVO 60
10057021193 MATEMATIKA 392
10057022204 MATEMATIKA - Kotne funkcije, trigonometrija 54
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TEHNIŠKA ZALOŽBA SLOVENIJE
Št. iz kataloga Ime učbenika Naročilo
učbenikov

10057022205 MATEMATIKA - Odvod, integral 115
10057022208 MATEMATIKA - Zaporedja 45
10057022196 MATEMATIKA 1 - Realna števila, linearne funkcije 238
10057022194 MATEMATIKA 1, Geometrija v ravnini 821
10057022199 MATEMATIKA 2 - Vektorji, potence in koreni, kvadratna funkcija 2461
10057022198 MATEMATIKA 2, Kompleksna števila, eksponentna funkcija in logaritem, merjenje v geometriji 2413
10057021200 MATEMATIKA 3 za tretji letnik tehniških šol 306
10057022197 MATEMATIKA ZA 1. letnik tehniških šol in gimnazij 558
10057022201 MATEMATIKA za 2. letnik tehniških šol 2841
13057021202 MATEMATIKA za triletne poklicne šole 3832
13057021203 MATEMATIKA za triletne poklicne šole, 2. del 1746
10057022206 MATEMATIKA, Polinomi, racionalne funkcije, krivulje drugega reda 54
10057022207 MATEMATIKA, Verjetnostni račun in statistika, kombinatorika 72
19216021342 MIKROBIOLOGIJA Z EPIDEMIOLOGIJO 491
10041092180 NALOGE IZ ORGANSKE KEMIJE ZA SREDNJO ŠOLO 76
10041092181 NALOGE IZ SPLOŠNE IN ANORGANSKE KEMIJE ZA SREDNJO ŠOLO 811
10023022141 OBČA GEOGRAFIJA 190
12041021182 ORGANSKA KEMIJA 1052
10041022183 ORGANSKA KEMIJA I 1000
10041022184 ORGANSKA KEMIJA II 740
10041022185 ORGANSKA KEMIJA IIII 262
9132021274 OSNOVE LIKOVNE UMETNOSTI 165
20216022344 OSNOVE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA 20
19202082040 POPOTOVANJE Z EXCELOM V POSLOVNI SVET, 1. 57
20202022039 POSLOVNA MATEMATIKA, I. del 211
20202022038 POSLOVNA MATEMATIKA, II. del 11
12001021256 POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 1 4733
12001021258 POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 2 263
12001021261 POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 3 769
19202022042 PRAVO 27
20204022079 PREHRANA 294
21204022079 PREHRANA 25
20202022045 PSIHOLOGIJA V PODJETJIH 9
19202022047 RAČUNOVODSTVO 1 1078
19202022048 RAČUNOVODSTVO 2 21
19202082049 RAČUNOVODSTVO 2, vaje 21
19202082050 RAČUNOVODSTVO, vaje 397
15001021262 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST, Berilo s pregledom slovenskega slovstva za nižje poklicne šole 410
20216021347 SOMATOLOGIJA 30
10041022186 SPLOŠNA IN ANORGANSKA KEMIJA ZA GIMNAZIJE, STROKOVNE IN TEHNIŠKE ŠOLE 1642
21208022157 SPLOŠNA ŽIVINOREJA 82
20208022158 SPLOŠNO POLJEDELSTVO 305
19202021051 STATISTIKA 15
19216021348 STATISTIKA V ZDRAVSTVU 235
20204022082 STREŽBA 192
21204022082 STREŽBA 25
19202021056 STROJEPISJE 1 42
19202021057 STROJEPISJE 2 14
10018022114 SVET ELEKTRONOV IN ATOMOV, Fizika 3 za srednješolce 541
20204022083 TEHNOLOGIJA VELIKIH KUHINJ 207
9119021281 ZGODOVINA 1, učbenik za 1. letnik gimnazije 362
9119021285 ZGODOVINA 4 50
10092021268 UVOD V SOCIOLOGIJO 1203

7. Pogodbena vrednost
Ime izvajalca Pogodbena vrednost v SIT
Tehniška založba Slovenije 13,330.967,00
Mladinska knjiga založba d.d. 18,834.237,00
Modrijan 11,061.604,00
Mohorjeva založba 8,291.412,00
Cankarjeva založba, Center Oxford 29,244.189,00
Založba obzorja d.d. Maribor 19,952.626,10
DZS d.d. 128,975.723,80

8., 9., 10., 11.
Ministrstvo za šolstvo in šport RS
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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. 351/01-59/98-99 Ob-9373
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Aj-

dovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovš-
čina.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena, strokovna uspo-
sobljenost ponudnika in njegove reference,
finančno stanje, tehnična opremljenost po-
nudnika, rok izvedbe, fiksnost cen.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zidarstvo Marc, d.o.o., La-
vričeva c. 48, 5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška
in instalacijska cela na Podružnični šoli
Lokavec.

7. Pogodbena vrednost: 40,178.335
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 40,379.046 SIT, 40,178.335 SIT.

Št. 398/99 Ob-9377

1. Naročnik, poštni naslov: Vlada Re-
publike Slovenije, Servis za protokolarne
storitve Brdo, Predoslje 39, Kranj.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa – po
55. členu zakona o javnih naročilih: po-
godbena vrednost ne presega zneska
10,000.000 SIT (velja za gradbena dela)
oziroma 5.000.000 SIT (velja za dobavo
blaga in storitev) (1. točka prvega odstav-
ka).

3. Datum izbire: 16. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): najugodnejša cena, rok do-
bave, garancija, rok plačila ocenjevanje
ponudb.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Biring d.o.o., Motnica 5,
Trzin.

6. (a) Kraj dobave: Brdo pri Kranju.
(b) Predmet javnega naročila: dobava in

montaža pohištva za brunarico.
7. Pogodbena vrednost: 4,224.515,50

SIT z vštetim DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,627.262,94 SIT, 4,224.515,50 SIT.
11., 12.

Vlada Republike Slovenije
Servis za protokolarne storitve Brdo

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 321-11-10/99 Ob-9431
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Du-
najska 56, 58, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 8. julij 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec je edini ustrezno oprem-
ljen in ima dovolj strokovno usposobljenih
kadrov za izvajanje naročene storitve.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Letalski center Maribor,
Ljubljanska ul. 4, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: po-
skusno posipanje točonosnih oblakov v
času od podpisa pogodbe do 31. 9.
1999 nad delom severovzhodne Slove-
nije.

7. Pogodbena vrednost: 9,630.000 SIT
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: izvajalec predvidoma
nima podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: prejeli smo
samo ponudbo izbranega izvajalca.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: vrednost ponudbe v širšem obsegu in
za daljše obdobje je bila 29,466.380 SIT.

11.
Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

11.
12. Datum in številka objave v Uradnem

listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
48 z dne 18. 6. 1999.

Občina Ajdovščina

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-9507
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
Celje, izpostava Ljubljana; Einspielerjeva 6,
telefaks 136 24 73.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: strokovne in svetoval-

Javni razpisi

Ob-9371
Obvestilo

Zavod Republike Slovenije za zaposlo-
vanje, Ljubljana, Glinška 12 objavlja, da je
javni razpis za izbor javnih del v Republiki
Sloveniji za leto 1999, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 81–82 z dne 4. 12. 1998,
Ob-8584, št. 731-1/98, zaprt, ker so
sredstva porabljena. Razpis je zaprt z dnem
objave v Uradnem listu RS.

              Zavod RS za zaposlovanje

Ob-9390
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nija in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-

ne storitve za potrebe Nacionalnega
programa izgradnje AC v RS.

3. Kraj izvedbe: ozemlje Republike Slo-
venije.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: za-
gotavljanje razpisanih storitev v obdobju
2000–2004.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS, d.d., izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, kontaktna oseba Konrad Planteu,
tel: 136-97-44

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumentaci-
ja je na voljo od 6. 8. 1999 do 27. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št. 50700-
601-102207.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 7. 9. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo Družba za avtoceste v Re-
publiki Sloveniji – DARS d.d., izpostava
Ljubljana; Einspielerjeva 6, vložišče.

7.
8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-

pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo
kot posamezni izvajalec oziroma skupno na-
stopanje (joint venture) z opredelitvijo in
pooblastilom vodilnega partnerja.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): ponudniki morajo, za priz-
nanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: foto-
kopijo izpiska iz sodnega registra z veljav-
nostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejav-
nosti, boniteta, bilančno stanje oziroma po-
ročilo revizorjev za zadnjih 5 let, kadrovska
sestava in opremljenost.

10.
11. Datum in številka objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: Ur. l. RS, št.
16 z dne 19. 3. 1999, Ob-1882.

12.
Družba za avtoceste v Republiki

Sloveniji
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sničevanju skupnosti ukrepov o finančni,
tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 56/93), v zvezi z 9. točko 1. odstav-
ka 55. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) ter 117. in 118. členom
pravil  in postopkov Evropske unije za izved-
bo javnih razpisov objavlja Občina Tržič

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo projekta

naravni spomenik Dovžanova soteska –
Turistični center

Izvedbo del sofinancira Evropska komi-
sija iz sredstev PHARE, v okviru PHARE
programa prekomejnega sodelovanja Slo-
venija - Avstrija 1997, projekt št.
SL-9702.05.04/001. Na razpis se lahko
enakopravno prijavijo vse fizične in pravne
osebe iz držav, članic Evropske unije in iz
držav, prejemnic sredstev programa Phare.
Tudi vgrajeni materiali in oprema morajo iz-
virati iz teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izvedba gradbenih in

obrtniških del objekta naravni spomenik
Dovžanova soteska - Turistični center.

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 4 mese-
ce, vendar ne kasneje kot do 28. 2. 2000.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Izbira izvajalca bo potekala po postop-
ku, ki ga predpisuje Priročnik za decentrali-
zirani implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Po-
goji pogodbe bodo ustrezali pogojem Fe-
deration Internationale des Ingenieurs - Con-
seils Conditions of Contract for Works of
Civil Engineering Construction (Red Book,
četrta izdaja, FIDIC 1987, z dopolnitvami v
ponatisu 1992).

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo :

– posamezni letni promet gradbenih del
v letih 1997 in 1998 mora znašati najmanj
200.000 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
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisani-
mi 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 zneska
100 EUR v protivrednosti v SIT ali v kateri-
koli tuji konvertibilni valuti na ŽR št.
51800-601-62499 (za tolarska vplačila) ali
na devizni račun pri Novi Kreditni banki Ma-
ribor d.d., št. 27620-633-11371, SWIFT
KBMASI2X (za devizna vplačila) s pripisom

»Za razpisno dokumentacijo Naravni
spomenik Dovžanova soteska - Turistični
center«. Za vplačila je merodajen prodajni
menjalni tečaj Narodne Banke Slovenije na
dan objave razpisa v Ur. l. RS.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 10. 8. 1999 vsak delav-
nik od 8. ure do 16. ure. Za vse dodatne
informacije je pooblaščena ga. Bojana So-
vič, univ. dipl. inž. gr., telefon: +386 62
228 20 60, faks: +386 62 228 20 61,
e-mail: proplus@siol.net.  Za ponudnike bo
pred ogledom kraja gradbišča organiziran
informativni sestanek dne 31. 8. 1999 ob
11. uri na naslovu: Občina Tržič, Trg svobo-
de 18, 4290 Tržič, pooblaščena oseba:
Darko Veternik.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pris-

peti do 22. 9. 1999 do 11. ure po lokalnem
času na naslov: Občina Tržič, Urad za gos-
podarstvo, Trg svobode 18, 4290 Tržič.
Ovojnice morajo biti zaprte in jasno označe-
ne : “Not to be opened before the Opening
Session” in “Ne odpiraj pred uradnim odpi-
ranjem ponudb”. Odpiranje ponudb bo jav-
no isti dan na istem naslovu ob 12. uri po
lokalnem času. Pri odpiranju ponudb lahko
sodeluje en predstavnik ponudnika, ki se
izkaže s pisnim pooblastilom.

Občina Tržič

Ob-9391
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, techni-
cal and other forms of co-operation (OG RS
56/93), referring to Public Procurement
Law, section 9, paragraph 1 of article 55
(OG RS 24/97) and according to Articles
117 & 118 of the European Union Regula-
tions and Procedures of Public Tender Per-
formed Republic of Slovenia, Ministry of
Small Enterprises and Tourism announces

Invitation to Tender
for the project Natural monument

Dovžanova soteska - Visitor Centre
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-9702.05.04/001. 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
and craftsmen works for building of the NAT-
URAL MONUMENT DOVŽANOVA SOTES-
KA - VISITOR CENTRE.

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 4 months, and in any case no
later than by 28th  February 2000.

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 accord-
ance 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 reprint-
ed 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
200.000,00;

– 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 ad-
dress: PROPLUS, d.o.o., Heroja Bračiča
16, 2000 Maribor upon payment of non-
refundable fee of 100 EUR in SIT or any
other equivalent foreign convertible cur-
rency to the account No.
51800-601-62499 (for payments in SIT)
or to the bank account No.
27620-633-11371/9, SWIFT KBMASI2X
at Nova Kreditna banka Maribor d.d. (for
payments in foreign currency), with the
notice »For tender dossier NATURAL
MONUMENT DOLŽANOVA SOTESKA -
VISITOR CENTRE«. For the payments the
selling exchange rate issued by the Na-
tional 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 10th August 1999. For all addition-
al 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 31st August 1999
at 11:00 hrs local time at the following ad-
dress: Municipality of Tržič, Trg svobode
18, 4290 Tržič, responsible person: Mr.
Darko Veternik.

4. Submission of Tenders
Complete tenders in the English lan-

guage must be delivered by latest on 22nd

September 1999 by 11:00 hrs local time to
the address: Municipality of Tržič, Trg svo-
bode 18, 4290 Tržič. 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.
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At the opening session one Tenderer’s rep-
resentative, submitting the power of attor-
ney may participate.

Municipality of Tržič

Št. 266-11/99 Ob-9383
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nija in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Uradni list RS,
št. 56/93), v zvezi z 9. točko 1. odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 24/97) ter 117. in 118. členom
pravil in postopkov Evropske unije za izved-
bo javnih razpisov objavlja Republika Slove-
nija, Servis skupnih služb vlade

javni razpis
za izbiro izvajalca za mejni prehod

Pavličevo sedlo – objekti
Izvedbo del sofinancira Evropska komi-

sija iz sredstev PHARE, v okviru programa
prekomejnega sodelovanja Slovenije z Av-
strijo 1997 št. SL-9702. Na razpis se lahko
enakopravno prijavijo vse fizične in pravne
osebe iz držav, članic Evropske unije in iz
držav, prejemnic sredstev programa PHA-
RE. Tudi vgrajeni materiali in oprema mora-
jo izvirati iz teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izgradnja objekta za

potrebe mejne policije in carine, izgradnja
nadstrešnice nad prehodom in izgradnja
kontrolnega objekta, ki zajema: zunanjo ure-
ditev, kontrolni objekt z nadstrešnico, ko-
munalne in energetske naprave, VN ener-
getski dovod in zunanjo razsvetljavo platoja.

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 31. julij
2000.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Izbira izvajalca bo potekala po postop-
ku, ki ga predpisuje priročnik za decentrali-
zirani implementacijiski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Po-
goji pogodbe bodo ustrezali pogojem Fe-
deration Internationale des Ingenieurs-Con-
seils Conditions of Contract for Works of
Civil Engineering Construction (Red Book,
fourth edition, FIDIC 1987/92).

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

– posamezni letni promet gradbenih del
v letih 1996, 1997 in 1998 mora znašati
najmanj 1,500.000 EUR;

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih treh letih na vsaj treh projektih, pri kate-
rih je bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po
naravi in zapletenosti primerljivi z razpisani-
mi deli;

– pri katerih znaša delež dolgov v vseh
obveznostih manj kot 70%.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 3% ponudbene vrednosti v
EUR ali SIT ali v protivrednosti v katerikoli
konvertibilni valuti.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentaci-

jo v angleškem jeziku pridobijo po vplačilu
nevračljivega zneska 30.000 SIT na ŽR št.
50105-601-13838 s pripisom “Za razpi-
sno dokumentacijo Mejni prehod Pavličevo
sedlo – objekti”. Ponudniki lahko pridobijo
dokumentacijo na naslovu: Družba za dr-
žavne ceste, DDC d.o.o., Tržaška 19 a,
Ljubljana, g. Oto Rubinič, soba 103, tel:
+386(0)61-178-8331, faks
+386(0)61-178-8332.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 6. 8. 1999 vsak delav-
nik od 8. do 14. ure.  Za vse dodatne infor-
macije je pooblaščen Oto Rubinič, dipl. inž.,
tel: 061/178-8331, faks 061/178-8332.
Za ponudnike bo organiziran informativni se-
stanek in ogled kraja gradbišča dne 30. 8.
1999 ob 10. uri na naslovu: Penzion Pa-
lenk, Logarska dolina.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pris-

peti najkasneje do 20. 9. 1999 do 9. ure
po lokalnem času na naslov: Republika Slo-
venija, Servis skupnih služb vlade, Gregor-
čičeva 27a, 1000 Ljubljana. Ovojnice mo-
rajo biti zaprte in jasno označene: “Do not
open – for Tender ”Border crossing Pavli-
čevo sedlo buildings”, SL-9702.03.01; Ne
odpiraj – Ponudba za razpis: ”Mejni prehod
Pavličevo sedlo – objekti”,
SL-9702.03.01”. Odpiranje ponudb bo jav-
no, isti dan, na naslovu: Ljubljana, Gregor-
čičeva 27a v sejni sobi ob 10. uri po lokal-
nem času. Pri odpiranju ponudb lahko so-
deluje predstavnik ponudnika, ki se izkaže s
pisnim pooblastilom.

Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade

Ob-9384
In accordance with the Regulation on

ratification of Framework Agreement bet-
ween the Government of Republic of Slove-
nia and European Commission on imple-
mentation of measures on financial, techni-
cal and other forms of co-operation (OG RS
56/93), referring to Public Procurement
Law, section 9, paragraph 1 of article 55
(OG RS 24/97) and according to Articles
117 & 118 of the European Union Regula-
tions and Procedures of Public Tender Per-
formed Republic of Slovenia, Joint Services
of the Government announces

invitation to tender
for border crossing pavličevo sedlo

buildings
The works are co-financed by the Euro-

pean Commission from PHARE funds in the
framework of 1997 CBC with Austria Pro-
gramme No SL-9702. 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
of the new building for the need of the bor-
der police and customs, the construction of

the projecting roof over the lane and the
construction of the control cabin, consisting
from: exterior design, control facility with
jutting roof, public utility and power devi-
ces, power suply and lighting of integral
area.

In the case Tender’s value exceeds avai-
lable funds, the Contracting Authority reser-
ves the right to reduce parts of tender
works. The Works shall start 28 days after
signing of the Contract and shall be finali-
zed by 31 July 2000.

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 Inge-
nieurs-Conseils Conditions of Contract for
Works of Civil Engineering Construction
(Red Book, fourth edition, FIDIC 1987/92)
with amendments as reprinted in 1992.

Tenders for the construction works
should be submitted only by companies and
natural persons meeting the minimum qua-
lifying criteria including, but not limited to:

– each individual annual turnover in con-
struction works in the years 1996, 1997
and 1998 should amount to or exceed EUR
1,500.000,00;

– successful experience as the prime
contractor in construction of at least three
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
the last three years;

– the ratio of total debts/total liabilities
of the bidder shall not exceed 70%.

All Tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 3% of the
Tender price in EUR or SIT or in any other
equivalent foreign convertible currency.

3. Tender Dossier
Tender Documents may be obtained

upon written request against the proof that
a non-refundable Tender Fee of 30.000
SIT is paid to the bank account of the Druž-
ba za Državne ceste d.o.o., No. 50105 –
601 – 13838 with the notice “For tender
dossier Border crossing Pavličevo sedlo
buildings”.The documents may be obtained
from the following address: Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19 a, Ljubljana,
Mr Oto Rubinič (room No 103.), Tel. No
+386(0)61-178-8331, fax: No
+386(0)61-178-8332.

Only Tenderers purchasing the Tender
documents will be eligible to submit their
offers. The Tender Dossiers are available
from 6. August 1999 from 8. to 14. hour
local time. For any further information plea-
se contact the responsible person Mr. Oto
Rubinič, tel: + 386(0)61-178-8331, fax:
+386(0)61-178-8332. A clarification meet-
ing and a prior site visit will be held on 30.
August at 11. hrs local time at Penzion Pa-
lenk, Logarska dolina.

5. Submission of Tenders
Complete Tenders in the English langua-

ge must be delivered by 20. September 1999
at 9. hrs local time at the latest to the address
Republic of Slovenia, Joint Services of the
Government, Gregorčičeva 27a. 1000 Ljub-
ljana. The sealed envelope has to be marked
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“Do not open – for Tender – “Border crossing
Pavličevo sedlo buildings“, SL-9702.03.01;
Ne odpiraj – ponudba na razpis “Mejni pre-
hod Pavličevo sedlo – objekti”,
SL-9702.03.01”. The opening of bids will be
public on the same day at 10. hrs local time at
the address Ljubljana, Gregorčičeva 27 a in
the session room. At the opening session one
Tenderer’s representative, submitting the po-
wer of attorney, may participate.

Republic of Slovenia
Joint Services of the Government

Št. 663-05-510/99-002 Ob-9397
Na podlagi 58.a člena zakona o zapo-

slovanju in zavarovanju za primer brezpo-
selnosti (Ur. l. RS, št. 5/91, 12/92, 71/93,
38/94, 80/97 – odločba US RS in 69/98)
in na podlagi 14. člena pravilnika o posojilu
za študij (Ur. l. RS, št. 61/99) objavlja mini-
ster za delo, družino in socialne zadeve

javni razpis
za podelitev koncesij za dodeljevanje

posojil za študij
1. Koncendent: Republika Slovenija, Mi-

nistrstvo za delo, družino in socialne zade-
ve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

2. Predmet koncesije: dodelitev konce-
sije za podeljevanje posojil za študij na pod-
lagi regresiranja obrestne mere v skladu s
pravilnikom o posojilu za študij.

3. Obseg koncesije: pričakovano število
ponujenih lotov s strani kandidatov za prido-
bitev koncesije je 13.100 in mora ustrezati
naslednji strukturi:

Doba
 prejemanja

Vrsta lota  obrokov Vrednost lota Struktura

A 4 leta 240.000 SIT 10%
B 3 leta 180.000 SIT 10%
C 2 leti 120.000 SIT 50%
D 1 leto 60.000 SIT 30%

– regresira se realna obrestna mera,
– stroški posojil se bodo priznali največ v

višini 10.000,00 SIT na dodeljeno posojilo,
– okvirna višina razpoložljivih sredstev za

regresiranje realne obrestne mere in stroš-
kov posojil je 300,000.000 SIT.

4. Trajanje koncesijskega razmerja:
– koncesija se bo začela izvajati po pod-

pisu koncesijske pogodbe,
– koncesijsko razmerje bo trajalo do iz-

polnitve obveznosti iz posojilnih pogodb, ki
jih koncesionar sklene s prosilci, vendar naj-
dlje 11 let.

5. Kraj izvajanja koncesije: območje Re-
publike Slovenije.

6. Pogoji za pridobitev koncesije: na jav-
ni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:

– so registrirane za dejavnost bank in
imajo dovoljenje Banke Slovenije za poslo-
vanje,

– imajo razpoložljiva finančna sredstva
za dodeljevanje posojil,

– imajo ustrezno poslovno mrežo za
opravljanje koncesijske dejavnosti in

– zagotavljajo maksimalno 3,5% realno
obrestno mero.

7. Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in sedež pravne ose-

be, kopijo dokumentov o registraciji, podat-

ke o poslovodnem organu, zastopanju in
obsegu pooblastil,

– obseg finančnih sredstev namenjenih
za posojila prosilcem,

– število obstoječih študentskih bančnih
računov,

– naslove organizacijskih enot preko ka-
terih bo koncesionar opravljal koncesijsko
dejavnost;

– število lotov, ki jih kandidat za pridobi-
tev koncesije ponuja znotraj razpisane struk-
ture po vrstah lotov iz 3. točke tega razpisa,

– znesek stroškov odobritve in vodenja
posojil za posameznega prosilca,

– pogoje zavarovanja posojila,
– druge ugodnosti, ki jih bo nudil prosil-

cem.
8. Rok za predložitev prijav: prijave je po-

trebno poslati v zapečateni ovojnici na na-
slov: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Ljubljana, Kotnikova ul. 5/IV, s pripi-
som »Ne odpiraj – Javni razpis – Podelitev
koncesije za posojila«. Ovojnica s prijavo mo-
ra na ta naslov prispeti do vključno dne 30.
8. 1999 do 15. ure. Nepopolnih in prepoz-
nih vlog ministrstvo ne bo obravnavalo.

9. Kriteriji za izbiro koncesionarja:
– skupno število in vrednost kandidira-

nih lotov 50 točk,
– obseg poslovne mreže 10 točk,
– število obstoječih študentskih računov

10 točk,
– obseg sredstev in njihovih virov za po-

sojila po tem razpisu 10 točk,
– višina skupnih stroškov na prosilca 20

točk.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati,

ki bodo ponudili nižje stroške in nižjo realno
obrestno mero.

10. Odpiranje prijav: javno odpiranje pri-
jav bo 1. 9. 1999 v sejni sobi Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana,
Kotnikova 5/IV, s pričetkom ob 10. uri. O
izboru bodo kandidati obveščeni v roku
8 dni po opravljenem izboru. Z izbranimi
kandidati bo ministrstvo sklenilo koncesij-
sko pogodbo v roku 30 dni po izbiri.

11. Dodatne informacije kandidati lahko
dobijo na Minstrstvu za delo, družino in so-
cialne zadeve pri Borutu Oman, Kotnikova
5, Ljubljana, tel. 178-3354.

RS Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve

Objave
delniških družb

Popravek

Ob-9446
Sklep uprave družbe Terme Kranjska

Gora, d.d., o odvzemu 394 navadnih imen-
skih delnic, ne velja za delničarja Romana
Branca, Naselje Sl. Černeta 29, Kranjska
Gora, kot je bilo to objavljeno v Uradnem
listu RS, št. 60-61 z dne 30. 7. 1999, pod
Ob-8848, št. 9/99.

Terme Kranjska Gora, d.d.
uprava

Javne prodaje delnic

Ob-9432
Banka Domžale, d.d., skupina NLB v

skladu s statutom Banke Domžale, d.d.,
skupina NLB objavlja ponudbo, ki jo je ban-
ki posredoval delničar BIRO 71, d.o.o.,
Ljubljana, Mestni trg 19, 1000 Ljubljana, za

odkup

– 996 rednih delnic Banke Domžale.
Delnice se ponujajo po ceni 15.000 SIT

za eno delnico.
Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi

kupoprodajne pogodbe na žiro račun pro-
dajalca, št. 50101-601-15047.

Prednostno pravico odkupa imajo v skla-
du z določili statuta delničarji Banke Dom-
žale, d.d., skupina NLB, ki v roku 15 dni od
dneva objave tega oklica v Uradnem listu
RS pisno sporočijo banki, da sprejemajo
ponudbo.

Delničarji Banke Domžale, d.d., skupina
NLB, ki imajo v skladu z določili statuta Ban-
ke Domžale, d.d., skupina NLB, prednostno
pravico odkupa, morajo upoštevati določila
zakona o bankah in hranilnicah, po katerih
lahko posamezni delničar pridobi več kot
15% delnic s pravico do upravljanja banke,
le s predhodnim soglasjem Banke Slovenije.

Ponudba za odkup velja 15 dni od obja-
ve tega oklica v Uradnem listu RS.

Banka Domžale, d.d., skupina NLB

Odkupi poslovnih deležev družb

Ob-9436
V skladu s 64. členom zakona o prevze-

mih obveščamo, da je Abanka, d.d., Ljub-
ljana, sektor investicijskega bančništva, Slo-
venska 50, 1517 Ljubljana, pridobila v last-
ništvo 22.567 delnic trgovskega podjetja
Savinja Mozirje, d.d., Na trgu 14, 3330
Mozirje, kar predstavlja 21,334% celotne-
ga lastništva družbe.

Predsednik uprave Savinja, d.d.
Gregor Verbuč, ek.

Ob-9438
V skladu s 64. členom zakona o prevze-

mih obveščamo, da je Centralna borzno po-
sredniška družba, d.o.o., Tivolska 50, 1000
Ljubljana, pridobila v lastništvo 24,12% del-
nic trgovskega podjetja Savinja Mozirje,
d.d., Na trgu 14, 3330 Mozirje.

Predsednik uprave Savinja, d.d.
Gregor Verbuč, ek.

Št. 72/99 Ob-9445
V skladu s 465. členom zakona o gos-

podarskih družbah objavljamo, da ima druž-
ba ERA, Trgovina z živilskimi in neživilskimi
izdelki, d.d., Velenje, Prešernova 10, v lasti
več kot četrtino delnic družbe Korotan, Tr-
govska družba, d.d., Čečovje 6, Ravne na
Koroškem.

Korotan TD, d.d., Ravne
na Koroškem
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Št. 90176 Ob-9437
V skladu s 465. členom zakona o gos-

podarskih družbah družba ERA, Trgovina z
živilskimi in neživilskimi izdelki, d.d., Vele-
nje, Prešernova 10, sporoča, da ima v lasti
več kot četrtino delnic družbe Trgovsko pod-
jetje Center, d.d., Brodarjeva 5, Celje.

ERA, d.d., Velenje

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-9402
V skladu s 454. členom zakona o gos-

podarskih družbah direktor družbe Gradis-
Consult Ljubljana, d.o.o., s sedežem v
Ljubljani, Šmartinska c. 134/a, vpisane v
sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljub-
ljani pod št. reg. vložka 061/11136600
objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet na skupščini družbe dne

22. 7. 1999.
Osnovni kapital družbe se iz dosedanjih

233,459.000 SIT zmanjša za 93,459.000
SIT na 140,000.000 SIT.

Direktor družbe Gradis-Consult Ljublja-
na, d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Šmartin-
ska 134/a, poziva upnike, da se skladno s
454. členom zakona o gospodarskih druž-
bah, zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglaša-
jo z zmanjšanjem kapitala.

Gradis-Consult Ljubljana, d.o.o.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Preklic

Ob-9317
Uprava družbe Alpina, d.d., Žiri, prekli-

cuje razširitev dnevnega reda 7. zasedanja
skupščine, sklicane za 31. 8. 1999 z do-
datno točko 7. Podaljšanje roka za vpis in
vplačilo novih delnic s strani Evropske ban-
ke za obnovo in razvoj. Razširitev dnevnega
reda z dodatno točko je bila objavljena v
Uradnem listu RS, št. 61 z dne 30. julija
1999.

Alpina, d.d., Žiri,
predsednik uprave:

mag. Martin Kopač, dipl. ek.

Ob-9318
Na podlagi 41. člena statuta družbe Vi-

no Brežice, d.d., uprava sklicuje

2. sejo skupščine Vino Brežice, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 6. 9. 1999 ob 11.
uri v promocijski dvorani Vino Brežice, Ce-
sta bratov Cerjakov 33, Brežice.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Dokler Andrej.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.

2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in seznanitev z dnevnim
redom.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:

za predsednika skupščine se imenuje
mag. Marijan Groff,

za preštevalca glasov se imenujeta Dia-
na Bukovinski, Metka Lopatič.

3. Sprejem letnega poročila za leto 1998.
Na podlagi mnenja nadzornega sveta,

uprava in nadzorni svet predlagata skupšči-
ni, da sprejme naslednji sklep: sprejme se
letno poročilo uprave za leto 1998 z mne-
njem revizorja v predloženem besedilu.

4. Odločanje o poslovnem rezultatu za
leto 1998.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: dobiček
ustvarjen v letu 1998 v višini 8,181.000 SIT
ostane nerazporejen.

5. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Ker je eno mesto v nadzornem svetu

nezasedeno, nadzorni svet predlaga, da
skupščina sprejme naslednji sklep: v nad-
zorni svet se izvoli mag. Lenart Šetinc z
mandatom od 6. 9. 1999 do 15. 12. 2002.

6. Imenovanje revizorja družbe za leto
1999.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revidiranje let-
nih računovodskih izkazov za leto 1999 se
imenuje družba za revizijo Dinamic, d.o.o.,
Brusnice, Kandijska 24, 8000 Novo mesto.

7. Seznanitev  skupščine s člani nadzor-
nega sveta, predstavnikov delavcev.

Prijava udeležbe na skupščini.
Glasovalno pravico na skupščini bodo

imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniški
knjigi na dan 2. 9. 1999.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in
zastopniki, se lahko udeležijo skupščine in
uresničujejo glasovalno pravico na skupščini,
če najkasneje 3 dni pred dnevom skupščine,
prijavijo svojo udeležbo na sedežu uprave
družbe, osebno ali s priporočeno pošiljko.

Pozivamo udeležence, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred pričetkom za-
sedanja. Ob prihodu se prijavijo z osebno
izkaznico ali drugim identifikacijskim doku-
mentom ter prevzamejo gradivo in glasoval-
ne lističe.

Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
dan, med 10. in 12. uro, v tajništvu na se-
dežu družbe na Cesti bratov Cerjakov 33,
Brežice, od dneva objave dalje.

Ponovno zasedanje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro
kasneje v istih prostorih. Skupščina bo ta-
krat odločala ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

 Vino Brežice, d.d.
uprava

Št. 158/99 Ob-9321
Na podlagi 7.2. točke statuta delniške

družbe Ojstrica Dravograd, trgovinska d.d.,
Dravograd, Trg 4. julija 32, uprava družbe
sklicuje

2. sejo skupščine družbe Ojstrica, d.d.,
Dravograd,

ki bo v petek 10. septembra ob 9. uri v
prostorih na sedežu družbe v Dravogradu,
Trg 4. julija 32.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi

sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednico skupšči-

ne se izvoli Pavla Krpač, za notarko se ime-
nuje Sonja Kralj, za preštevalki glasov se
imenujeta Štumberger Bojana in Zajc Mira.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe Ojstrica, d.d., za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo družbe Ojstrica, d.d., za leto 1998 sku-
paj z revizijskim poročilom po predlogu
uprave in mnenju nadzornega sveta.

4. Delitev nerazporejenega dobička iz
poslovnega leta 1994 in 1995.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se nerazporejeni dobiček
iz poslovnega leta 1994 v revalorizirani viši-
ni 1,239.632,80 SIT razporedi na rezerve.

Nerazporejeni dobiček iz poslovnega le-
ta 1995 se v revalorizirani višini
3,334.115,50 SIT razporedi na rezerve po
predlogu uprave in nadzornega sveta.

5. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube za leto 1997 in 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se izguba za leto 1997 v
višini 10,245.519,40 SIT skupaj z ravalori-
zacijskim popravkom izgube v višini
768.413,95 SIT na dan 31. 12. 1998 in
izgubo, ugotovljeno po zaključnem računu
za leto 1998 v višini 90,568.409,50 SIT
pokrije iz: revaloriziranega dobička za  leto
1994 v višini 1,239.632,78 SIT per 31.
12. 1998, revaloriziranega dobička iz leta
1995 v višini 3,334.115,50 SIT, iz prostih
rezerv v višini 32,902.696,60 SIT, iz za-
konskih rezerv v višini 19,249.750 SIT, iz
revalorizacijskega popravka rezerv v višini
34,004.486,95 SIT per 31. 12. 1998 in iz
revalorizacijskega popravka osnovnega ka-
pitala v višini 10,851.661,02 SIT ugotovlje-
nega po stanju 31. 12. 1998.

6. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be statuta družbe v predloženem besedilu
po predlogu uprave.

7. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Skupščina se seznani z odstopnimi izja-

vami vseh treh članov nadzornega sveta:
Horvat Jožeta, Medved Marka in Gnamuš
Marine-imenovana s strani sveta delavcev.
Skupščina se seznani, da v družbi svet de-
lavcev ne deluje, ker niso več izpolnjeni
zakonski pogoji.

Predlog sklepa: kot člana nadzornega
sveta se na podlagi odstopnih izjav razreši-
ta: Horvat Jože in Medved Marko.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-

ga sveta skupščina izvoli naslednje člane
nadzornega sveta: Marina Borkovič, mag.
Andreja Smolej  in Bojana Štumberger.

9. Imenovanje revizorja družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov za leto 1999 imenuje revizijska družba
LORIS, revizija in storitve, d.o.o., Dravo-
grad.
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10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki in pooblaščenci; pooblastilo
mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastil-
nega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najka-
sneje tri dni pred sejo skupščine.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, za-
stopniki pravnih oseb pa še z  izpisom iz
sodnega registra.

Gradivo za zasedanje skupščine, vključ-
no s spremembami statuta družbe, je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe Ojstri-
ca, d.d., Dravograd, vsak delovni dan od 8.
do 10. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki posredovani upravi v roku se-
dem dni po objavi sklica.

Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu

oziroma zastopniku in sicer na podlagi gla-
sovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor zasedanja. Na skupščini se odlo-
ča o objavljenih predlogih sklepov po posa-
meznih točkah dnevnega reda.

Prostor bo odprt od 8.30 dalje. Če skupš-
čina ob uri ne bo sklepčna, bo ponovno zase-
danje istega dne ob 10. uri v istem prostoru.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina sklepala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

 Ojstrica, d.d.
uprava družbe

Ob-9322
Na podlagi statuta Lipe, d.d., Šentjur z

dne 7. 5. 1997 sklicuje uprava družbe

2. skupščino
družba Lipa, d.d., Šentjur,

ki bo v sredo, 8. 9. 1999 ob 12. uri v
sejni sobi Lipe, d.d., Šentjur, Drofenikova
3, 3230 Šentjur.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in imeno-

vanje notarja.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani or-

gani skupščine:
skupščina izvoli za predsednika skupšči-

ne Zlatka Zupanca, za preštevalki glasov
Kristino Jeranko in Slavico Zagajšek.

Na skupščini je prisoten vabljeni notar za
sestavo notarskega zapisnika.

3. Sprejem letnega poročila in revidira-
nih finančnih izkazov z mnenjem nadzorne-
ga sveta in revizijske hiše.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta, skupščina sprejme revidirano letno po-
ročilo za leto 1998.

4. Obravnava in sprejem predloga o raz-
poreditvi nerazporejenega dobička leta
1997 in pokrivanje izgube leta 1998.

1. Predlog sklepa: nerazporejen čisti do-
biček iz leta 1997 v znesku 1,342.648,04
SIT in pripadajoči revalorizacijski popravek

čistega dobička iz leta 1998 v znesku
100.698,60 torej skupaj 1,443.346,64 se
razporedi v rezerve s 1. 1. 1999.

2. Predlog sklepa: čista izguba poslov-
nega leta 1998 znaša 16,128.048,90 SIT.
S 1. 1. 1999 se izguba leta 1998 pokrije v
breme celotnih rezerv v sorazmernem delu
in sicer 7,902.743,96 SIT iz nominalnih
rezerv in 8,225.304,94 SIT v breme revalo-
rizacijskega popravka rezerv.

5. Imenovanje finančnega revizorja za
leto 1999.

Predlog sklepa: za revizijo poslovanja za
leto 1999 se imenuje revizijska hiša Plus
Revizija, d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
na sedežu družbe Lipa, d.d., Drofenikova 3,
3230 Šentjur, in sicer vsak delavnik od 9. do
12. ure, od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če svojo
udeležbo na skupščini, pisno prijavijo na
upravi družbe Lipa, d.d., Drofenikova 3,
3230 Šentjur, najkasneje tri dni pred zase-
danjem skupščine .

Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti v pi-
sni obliki obrazloženi in oddani v sedmih dneh
po objavi tega sklica, na upravo družbe.

Udeležence skupščine pozivamo, da se
ob prihodu na skupščino prijavijo v spre-
jemni pisarni skupščine najmanj eno uro
pred pričetkom skupščine, kjer bodo s pod-
pisom potrdili prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in
zastopniki se izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje uro ka-
sneje v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Lipa, d.d., Šentjur
uprava

Ob-9323
Uprava družbe H & R, d.d., Družba za

upravljanje z naložbami, s sedežem v Spod-
nji Idriji, Sp. Kanomlja 23, sklicuje na podla-
gi 22. člena statuta delniške družbe

5. skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, 30. avgusta 1999

ob 13. uri, v Kendovem dvorcu, Na griču 2
v Spodnji Idriji.

l. Dnevni red.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in sklepčnosti.
Izvolitev predsednika skupščine.
Imenovanje preštevalcev glasov.
Imenovanje notarja za sestavo notarske-

ga zapisa.
2. Obravnava letnega poročila H&R, d.d.

na podlagi mnenja nadzornega sveta in revi-
zorske hiše Price Waterhouse Coopers.

3. Predlog o razporeditvi dobička.
4. Imenovanje revizorja.
5. Imenovanje zastopnika za udeležbo

na skupščini družbe Holding Hidria, d.o.o.
ll. Predlogi sklepov:

K 1. točki dnevnega reda: za predsedni-
ka skupščine se izvoli Andra Krapš - Rejc,
za štetje glasov predlagani notar Andrej Roz-
man iz Idrije.

K 2. točki dnevnega reda: skupščina
H&R sprejme letno poročilo o poslovanju
družbe za leto 1998 na podlagi mnenja nad-
zornega sveta in revizorske hiše Price Wa-
terhouse Coopers.

K 3. točki dnevnega reda: dobiček za
leto 1998 ostane nerazporejen.

K 4. točki dnevnega reda: skupščina ime-
nuje za revizorja družbe za poslovno leto 1999
revizijsko hišo Price Waterhouse Coopers.

K 5. točki dnevnega reda: skupščina
imenuje za zastopanje na skupščini družbe
Holding Hidria predlaganega kandidata.

lll. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 30. 8.1999 ob

13. uri. Če tedaj ni dosežena sklepčnost,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 14. uri, ne glede na višino zastopanega
kapitala.

lV. Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino, vključno s skle-

pom o spremembah in dopolnitvah statuta,
je vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v tajništvu uprave ali recepciji druž-
be, vsak delovni dan od 30. julija dalje, od
8. do 16. ure.

Udeležbo je potrebno najaviti do petka
27. 8. 1999 do 16. ure, na telefonsko šte-
vilko 176 301.

H&R, d.d.
uprava družbe

Ob-9325
Na podlagi 6.4 člena statuta delniške

družbe Iskra vzdrževanje, d.d., in na podla-
gi 66. člena zakona o prevzemih (Uradni list
RS, št. 47/97) uprava sklicuje

4. skupščino delničarjev,
ki bo v sejni sobi na sedežu družbe v

Kranju, Savska loka 4, v petek 10. septem-
bra 1999 ob 12. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sk-

lepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, zapisnikar, dva preštevalca glas-
ov in notar po predlogu uprave.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Obravnava poročila uprave o

poslovnih rezultatih za leto 1998 in poročila
o revidiranju računovodskih izkazov družbe
za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za leto 1998.

4. Delitev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o del-

itvi dobička za leto 1998 in delitev dela
nerazporejenega dobička iz preteklih let po
predlogu uprave in nadzornega sveta.

Za dividende se nameni del nerazpore-
jenega dobička iz preteklih let in sicer 65
SIT bruto dividende na delnico, v skupnem
znesku 12,508.730 SIT.

Za udeležbo uprave na dobičku se na-
meni 625.000 SIT.

Ostanek dobička iz preteklih let v znesku
6,435.501,90 SIT in dobiček iz poslovnega
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leta 1998 v znesku 10,472.169,40 SIT pa
ostane nerazporejen.

5. Imenovanje revizijske hiše za revizijo
poslovanja v letu 1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za izvedbo revizije poslovanja v letu
1999 imenuje družbo Plus Revizija, d.o.o.,
Bežigrad 1, Ljubljana.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Čas zasedanja: skupščina je sklicana za

10. 9. 1999 ob 12. uri. Če ob prvem sklicu
ni dosežena sklepčnost, se ponovno zase-
danje skupščine določi za isti dan, to je
10. 9. 1999 ob 13. uri. Na ponovnem zase-
danju skupščina veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Pogoji udeležbe: skupščine se lahko
udeležijo vsi delničarji, skladno s statutom,
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki svojo udeležbo pisno prijavijo tri dni pred
zasedanjem skupščine.

Skupščinski prostor bo odprt eno uro
pred začetkom zasedanja.

Delničarj glasujejo osebno, po poob-
laščencu ali zastopniku na skupščini, na
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu v skupščinske prostore, ko podpiše-
jo tudi seznam prisotnih udeležencev.

Pooblaščenec mora k prijavi udeležbe
priložiti pisno pooblastilo.

Delničarji lahko sporočijo svoje naspro-
tne predloge družbi v sedmih dneh po ob-
javi zasedanja skupščine.

Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi in
posredovani na sedež družbe.

Gradivo: gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda je zainteresiranim delničar-
jem na vpogled v času od 16. avgusta
1999 dalje na sedežu družbe v Kranju,
Savska loka 4, vsak delovni dan med 10.
in 12. uro.

Iskra vzdrževanje, d.d., Kranj
uprava družbe

Ob-9328
Na podlagi 7.3. člena statuta družbe

Zarja Kovinooprema, d.d., Petrovče in v
skladu z določbami zakona o gospodarskih
družbah sklicuje uprava družbe

3. skupščino delniške družbe
Zarja Kovinooprema, d.d.,

ki bo v torek, 31 avgusta 1999, v pros-
torih jedilnice družbe Zarja Kovinooprema,
d.d., v Petrovčah 115, s pričetkom ob 13.
uri z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih organov skup-
ščine.

Predlog sklepa:
Sklep 1.: ugotovi se sklepčnost skup-

ščine. Na predlog uprave se za predsedujo-
čega skupščine izvoli Ževart Milan in veri-
fikacijska komisija v sestavi: Breznik Miro
kot predsednik, Križnik Doroteja ter Ratajc
Milena kot preštevalki glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Gabri-
lo Srečko iz Žalca.

2. Obravnava in sprejem revidiranega
poslovnega poročila družbe za leto 1998.

Predlog sklepa:
Sklep 2.: na predlog uprave in ob pozi-

tivnem mnenju Nadzornega sveta se spre-
jme revidirano poslovno poročilo družbe za
leto 1998.

3. Obravnava in sprejem sklepa o
razporeditvi dobička za leto 1998 in o
pokrivanju revalorizacije izgube za leto 1993
in 1994 iz razerv.

Predlog sklepa: na predlog  uprave in ob
pozitivnem mnenju Nadzornega sveta se
sprejme

Sklep 3.1.: da se revalorizacija izgube za
leto 1993 pokrije iz revalorizacije rezerv v
višini 2,542.669,26 SIT na dan 1. 1. 1999.

Sklep 3.2.: o pokrivanju izgube za leto
1994 iz rezerv v nominalnem znesku
5,959.000 SIT. Revalorizacija izgube za leto
1994 v znesku 2,321.525,37 SIT se pokrije
iz revalorizacije rezerv na dan 1. 1. 1999.

Sklep 3.3.: o razporeditvi dobička v
znesku 15,271.095,53 SIT za pokrivanje
izgube za leto 1995 v znesku 2,252.000
SIT, iz leta 1996 v znesku 4,761.000 SIT in
iz leta 1997 v znesku 8,258.095,53 SIT na
dan 1.1. 1999.

4. Poročilo uprave in sprejem sklepov o
preoblikovanju delniške družbe Zarja Kovi-
nooprema, d.d., Petrovče v družbo z ome-
jeno odgovornostjo Zarja Kovinooprema,
d.o.o., Petrovče.

Sklep 4.1.: delniška družba Zarja Kovi-
nooprema, d.d., Petrovče 115, 3301 Petro-
vče, se v skladu z določili 542. člena zako-
na o gospodarskih družbah, preoblikuje v
družbo z omejeno odgovornostjo. Sklep o
preoblikovanju morajo potrditi vsi delničarji.
Soglasje delničarja, ki se skupščine ni
udeležil in ni bil zastopan, velja za dano, če
delničar v treh mesecih po zasedanju skup-
ščine pisno ne sporoči, da ne da soglasja in
če na zahtevo družbe dokaže, da je imetnik
delnic od sklica skupščine dalje. Odklonitev
soglasja se lahko prekliče s pisno izjavo v
treh mesecih po zasedanju skupščine.

Če je sklep o preoblikovanju sprejela
večina, ki dosega najmanj 9/10 osnovnega
kapitala se sklep o preoblikovanju šteje za
veljavnega.

Družbeniki so soglasni, da se dosedanja
delniška družba spremeni v družbo z ome-
jeno odgovornostjo.

Osnovni kapital preoblikovanja delniške
družbe znaša 48,307.000 SIT. Poslovni
delež ima nominalno vrednost 14.000 SIT.

Delničarji soglašajo, da se njihove deln-
ice spremenijo v poslovne deleže na podla-
gi revidirane bilance z dne 31. 12. 1998.
Vrednost enega poslovnega deleža je
14.000 SIT.

Delničarji soglašajo, da vsak delničar
prejme toliko poslovnih deležev, kot ustreza
nominalni vrednosti njegovih delnic na dan
sprejema sklepa, pri čemer se kot nominal-
na vrednost poslovnega deleža določa nom-
inalna vrednost 14.000 SIT in nominalna
vrednost delnice 1.000 SIT.

Sklep družbenikov, ki so prevzeli
poslovne deleže na podlagi spremembe le
teh iz desedanjh delnic družbe je priloga v
družbeni pogodbi in predstavlja njegov ses-
tavni del. Statutarni sklep zapisnika v notar-
ski obliki je sestavni del in je v prilogi gradi-
va skupščine.

Sklep 4.2.: delničarji so sprejeli tekst
družbene pogodbe družbe Zarja Kovinoo-
prema, d.o.o., Petrovče in v skladu z njim
imenujejo člane prvega nadzornega svet
družbe Zarja Kovinooprema, d.o.o. z man-
datom štiri leta.

Skupščina se seznani, da je Svet de-
lavcev, ki se preoblikuje, kot predstavnika
delavcev v prvi nadzorni svet družbe Zarja
Kovinoopreme, d.o.o. izvolila člana, kot
predsednika v nadzorni svet z mandatom
štiri leta.

5. Določitev plačila članom prvega nad-
zornega sveta družbe Zarja Kovinooprema,
d.o.o., Petrovče.

Nadzorni svet predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep:

Sklep 5.1.: skupščina določa za plačilo
za delo v nadzornem svetu družbe Zarja
Kovinooprema, d.o.o., Petrovče v obliki se-
jnine in sicer za člana nadzornega sveta
14.100 SIT neto in predsednika 18.800
SIT neto. Sejnina se izplača po opravljeni
seji, ki se jo je član oziroma predsednik
udeležil.

6. Imenovanje revizorja družbe Zarja Ko-
vinooprema, d.d., Petrovče za poslovno leto
1999.

Nadzorni svet predlag skupščini, da
sprejme:

Sklep 6.1.: za revizorja, ki bo ravidiral letne
računovodske izkaze družbe Zarja Kovinoo-
prema, d.d. za poslovno leto 1999, imenuje
skupščina pooblaščeno revizijsko družbo Start
Revizijska hiša, d.o.o., Ljubljana.

Prijava na udeležbi na skupščini.
Pravico udeležbe na skupščini in glas-

ovalno pravico lahko uresničujejo delničarj,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pis-
no prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko
najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine
v tajništvu uprave družbe Zarja Kovinoopre-
ma, d.d., Petrovče 115, 3301 Petrovče.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen 1. točke se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi:
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno sezanjeni vsi delničarji, pis-
no sporočijo upravi družbe s sedmih dneh
po objavi sklica skupščine. Predloženi nas-
protni predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina vel-
javno odločala, ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem v prostorih raču-
novodstva družbe Zarja Kovinooprema, d.d.

Gradivo za skupščino med ostalim vse-
buje: predlog revidiranega letnega poročila
družbe, predlog družbene pogodbe in
seznam poslonih deležev, ki pripadajo deln-
ičarjem na podlagi sprejetega sklepa o pre-
oblikovanju družbe in notarski zapisnik seje
skupščine. Vsa gradiva so delničarjem na
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vpogled vsak delovni dan od objave tega
vabila dalje, pa do dneva zasedanja skup-
ščine 1999 od 10. do 13. ure.

Zarja Kovinooprema, d.d.
predsednik uprave:

Tomažin Dominik

Ob-9330
Na podlagi 15. člena statuta Kokra,

Trgovsko podjetje, d.d., Kranj, Mirka Vad-
nova 19 sklicuje uprava podjetja

2. zasedanje skupščine,
ki bo v petek, 10. 9. 1999, ob 13. uri v

prostorih podjetja Engrotuš, Cesta v Trnov-
lje 10a, Celje

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov

zasedanja skupščine.
Predlog sklepa: izvolita se predsednik

skupščine in preštevalca glasov ter imenuje
notar za sestavno notarskega zapisnika po
predlogu uprave in potrditev dnevnega reda.

2. Potrditev letnega poročila za leto
1998 skupaj z revizijskim poročilom za leto
1998.

 Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
za leto 1998 skupaj z revizijskim poročilom
za leto 1998.

3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
poslovanja za leto 1998.

Predlog sklepa: izguba poslovanja iz leta
1998 v znesku 126.701 SIT ostane nekrita.

4. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se predlog nad-
zornega sveta o imenovanju revizorja RS
Biro Žalec.

5. Razširitev in izvolitev članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o razre-
šitvi in izvolitvi članov nadzornega sveta.

6. Sprememba statuta
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic v višini do 10% osnovnega kapitala
družbe za namene po 240. členu ZGD.

7. Določitev nagrade članom nad-
zornega sveta v skladu s predlogom up-
rave.

8. Vprašanja in pobude deličarjev
Gradivo k posameznim točkam

dnevnega reda skupščine delničarjev
družbe, je na vpogled od 10. avgusta 1999
naprej na sedežu družbe, Mirka Vadnova
19, Kranj.

Vabljene prosimo, da svoje pripombe ter
spreminjevalne oziroma dopolnitvene pred-
loge pisno s priporočeno pošto sporočijo
upravi v sedmih dneh od objave sklica, ter s
tem omogočijo upravi in nadzornem svetu
pravočasno pripravo njihovih stališč.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
kateri so vpisani v delniško knjigo oziroma
njihovi zastopniki osebno ali po pooblaščen-
cu, če svojo udeležbo priglasijo tri dni pred
zasedanjem skupščine.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovaln-
ih lističev, ki jih prejmejo ob vstopu v pros-
tor, kjer bo seja skupščine in so istočasno
vstopnica za udeležbo na skupščini.

V primeru, da skupščina ne bi bila sk-
lepčna, bo ponovno zasedanje isti dan v
istem prostiru ob 13,30. uri. Na ponovljen-
em zasedanju bo skupščina družbe veljavno

odločala ne glede na višino na seji prisot-
nega kapitala.

Sejni prostor, v katerem bo potekala
skupščina, bo odprt pol ure pred uradnim
začetkom.

Kokra, d.d., Kranj
uprava:

Boštjan Marovt dipl. ek.

Št. 11/99 Ob-9335
Na podlagi 37. člena statuta družbe Uni-

verzale, industrija oblačil, Domžale, d.d.,
sklicuje uprave družbe

3. skupščino družbe
Univerzale, industrija oblačil, Domžale,

d.d.,
ki bo dne 1. 9. 1999 ob 14. uri v pros-

torih družbe v Domžalah, Slamnikarska uli-
ca 4.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sk-

lepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine in dva preštevalca glasov. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar.

3. Poročilo o poslovanju za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

poslovanju za leto 1998 po predlogu up-
rave z mnenjem nadzornega sveta in mnen-
jem revizijske hiše.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: skupščina imenuje Plus
Revizija, d.o.o. za revizijo poslovanja za leto
1999.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poob-
lastilo mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in ures-
ničevanje glasovalne pravice imajo tisti del-
ničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine
prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in
so vpisani v delniško knjigo po stanju zadn-
jega dne prijave na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je deln-
ičarjem na vpogled na sedežu družbe v
Domžalah, Slamnikarska 4 in sicer vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.

Nasprotni predlogi
Delničarje prosimo, da morebitne nas-

protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica skupščine.

Ponovno zasedanje
V primeru, da ob napovedani uri skup-

ščina ne bo sklepčna, se skupščina
ponovno sestane uro kasneje.

V tem primeru je skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delnic.

Univerzale, d.d.
uprava družbe

 Ob-9337
Uprava Trgovskega podjetja Center,

d.d., Celje na osnovi sklepa 12. seje nad-
zornega sveta sklicuje

4. redno sejo skupščine
Trgovskega podjetja Center, d.d., Celje

Seja bo v sredo 8. 9. 1999 ob 10. uri  v
prostorih Društva ekonomistov Celje (po-
slovna zgradba Ingrad) Lava 7, Celje

Predlog dnevnega reda:
Ad 1/Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, imenovanje organov skupšči-
ne in sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa uprave: Ugotovi se, da je
prisotno več kot 15% zastopanega osnov-
nega kapitala in je s tem skupščina sklepč-
na in lahko nadaljuje z delom.

Za predsednika 4. seje skupščine se
izvoli  Drago Guzej ekonomist, delavec TP
Center, d.d., Celje, za preštevalca glasov
se imenuje Andrej Mažgon in predsednik
podjetja Ixtlan.

Imenuje se notarja Rojec Antona iz Celja
za sestavo notarskega zapisnika.

Ad 2/Poročilo o izvajanju sklepov 3. red-
ne seje

Predlog sklepa uprave: sprejme se po-
ročilo o izvajanju sklepov sprejetih na 3. seji
skupščine Trgovskega podjetja Center,
d.d., Celje.

Ad 3/Obravnava in sprejem letnega po-
ročila o poslovanju družbe v letu 1998 z
mnenjem revizorja.

Predlog sklepa uprave na podlagi mne-
nja nadzornega sveta z upoštevanjem mne-
nja revizorja: sprejme se obravnavano po-
slovno poročilo za Trgovsko podjetje Cen-
ter, d.d., Celje za leto 1998.

Ad 4/Predlog delitve čistega dobička za
leto 1993 in čistega dobička za leto 1998.

Predlog sklepa uprave na podlagi mnenja
nadzornega sveta: nerazporejeni dobiček Tr-
govskega podjetja Center, d.d., Celje za leto
1993 v znesku 326.000 SIT in sorazmerni
delež revalorizacijskega popravka se prek-
njiži na rezerve. Čisti dobiček Trgovskega
podjetja Center, d.d., Celje za leto 1998 v
znesku 1,703.000 SIT se v celoti razporedi
kot nerazporejeni čisti dobiček.

Ad 5/Imenovanje revizorja družbe za le-
to 1999.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za revi-
zorja računovodskih izkazov Trgovskega pod-
jetja Center, d.d., Celje za leto 1999 se ime-
nuje Abeceda, d.o.o., Stanetova 22, Celje.

Ad 6/Razrešitev članov nadzornega sve-
ta in izvolitev novih članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
a) Razrešita se članici nadzornega sve-

ta: Ladislava Krivec ter Helena Vrečar
b) Izvolita se člana nadzornega sveta:

Boris Krajnc ter Krešo Švencbir kot pred-
stavnika delničarjev do poteka mandata čla-
nom nadzornega sveta predstanikov delni-
čarjev.

Ad 7/Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini.
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico imajo delničarji, ki so na
dan 4. 9. 1999 vpisani v delniško knjigo
družbe Center, d.d., Celje in najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine družbi pi-
sno, s priporočeno poštno pošiljko prijavijo
svojo udeležbo.

Delničarji se lahko udeležijo skupščine
in na zasedanju glasujejo osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku. Poob-
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laščenci morajo prijavi priložiti pisno poob-
lastilo.

Pooblastilo za fizične osebe mora vse-
bovati ime in priimek ter naslov pooblastite-
lja in pooblaščenca, kraj in datum ter pod-
pis pooblastitelja, za pravne osebe pa fir-
mo, sedež, podpis in žig pooblastitelja ter
vse podatke o pooblaščencu.

Udeleženci skupščine se na zasedanju
izkažejo z osebnim dokumentom.

Člani nadzornega sveta se skupščine
lahko udeležijo tudi, če niso delnčarji in ne
glede na predhodno prijavo udeležbe.

Udeleženci se na dan skupščine prigla-
sijo eno uro pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice, ki hkrati služijo kot
vstopnice za udeležbo na skupščini.

Seznanitev z gradivom in glasovanje na
skupščini.

Gradivo s predlogi sklepov k posamez-
nim točkam dnevnega reda je delničarjem
na vpogled od 6. 8. 1999 dalje v tajništvu
uprave na sedežu Trgovskega podjetja Cen-
ter, d.d., Celje, Brodarjeva 5, vsak delovnik
med 7. in 9. uro.

Na zasedanju skupščine se odloča o ob-
javljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda, pri čemer se o vseh
točkah glasuje z glasovnicami, razem pri 1.
točki, kjer se glasuje z dvigom rok. Vsaka
delnica šteje en glas, sklepi pa se spreje-
majo za navadno večino oddanih glasov.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi ob 11. uri istega dne v
istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega kapitala.

Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine družbi pisno podajo ra-
zumno utemeljen nasprotni predlog. 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.

T.P. Center, d.d., Celje
direktor družbe

Ob-9339
Na podlagi 16. člena družbene pogod-

be uprava sklicuje

2. skupščino družbe Delamaris, d.d.,
Izola,

ki bo v Izoli v prostorih Delamaris, d.d.,
Tovarniška 13, dne 31. 8. 1999 s pričet-
kom ob 14. uri.

Skupščina bo obravnavala naslednji
dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsedujočega skupš-
čine in verifikacijsko komisijo.

2. Obravnava in sprejem revidiranega po-
slovnega poročila družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme predlagano revidirano poslovno po-
ročilo družbe za leto 1998.

3. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
raditvi dobička za poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se do-

biček iz leta 1998 v višini 8,543.000 SIT ne
razdeli in ostane nerazporejen.

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.

Glasovalne pravice posameznih oznak
delnic so opredeljene in skladne s statutom
delniške družbe.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo-
do na njej prisotni družbeniki oziroma njiho-
vi pooblaščenci, ki predstavljajo najmanj ve-
čino vseh glasov.

Prijava udeležbe na skupščini.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo:
Delničarji, v korist katerih bodo tri dni pred

izvedbo skupščine delniške družbe Delama-
ris, d.d., vknjiženo v delniško knjigo družbe, ki
se vodi pri družbi, neposredno njihovi poob-
laščenci in zastopniki, ki pisno prijavo za ude-
ležbo na skupščini osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo družbi, tako da jo prejme
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo na sprejemnem me-
stu skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.

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 za skupščino, bo na vpogled
vsak delovni dan na sedežu družbe, v infor-
mativni pisarni, od dneva objave v Uradnem
listu RS do 31. 8. 1999 od 10. do 12. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nesprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti razumno obrazloženi.

V primeru, da ob prvotno določenem ča-
su skupščina ne bi bila sklepčna, določam v
skladu z določili družbene pogodbe nak-
nadni rok zasedanja skupščine, ki bo dne
1. 9. 1999 ob istem času in na istem kraju
ter z istim dnevnim redom, na katerem
skupščina veljavno odloča ne glede na šte-
vilo navzočih družbemikov.

Pooblaščenec družbenika mora najka-
sneje pol ure pred začetkom seje predložiti
poslovodji družbe pismeno pooblastilo za
zastopanje.

V skladu s 33. členom statuta družbe je
bil sklic skupščine objavljen tudi v časopisu
Dnevnik dne 30. 8. 1999.

Delamaris, d.d., Izola
direktor

Vojko Maver

Ob-9386
Na podlagi 37. člena statuta družbe Var-

nost Vič, varovanje premoženja, d.d., zača-
sna uprava sklicuje

1. skupščino družbe
Varnost Vič, varovanje premoženja,

d.d.,
ki bo dne 7. 9. 1999 ob 8.30 v poslov-

nih prostorih v Ljubljani, Koprska 94, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Začasna uprava predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: ugotovi se sklepč-
nost skupščine.

Za predsedujočo skupščini se izvoli:
Branka Neffat.

Izvoli se preštevalca glasov: Barbara Bo-
bek, Ivan Klemen.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Začasna uprava ob pozitivnem mnenju

začasnega nadzornega sveta predlaga
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina sprejme poslovnik o delu skupš-
čine družbe v predloženem besedilu.

3. Sprejem letnega poročila za leto 1998
z mnenjem revizorja.

Začasna uprava ob pozitivnem mnenju
začasnega nadzornega sveta predlaga
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina sprejme letno poročilo za leto
1998 v predloženem besedilu z mnenjem
revizorja ter ob pozitivnem mnenju nadzor-
nega sveta.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Začasna uprava ob pozitivnem mnenju
začasnega nadzornega sveta predlaga
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina sprejme predlagane spremembe
in dopolnitve statuta družbe. Skupščina
pooblašča nadzorni svet, da besedilo statu-
ta uskladi s sprejetimi spremembami in do-
polnitvami statuta in izdela njegovo prečiš-
čeno besedilo s preštevilčenjem členov.

5. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta predstavnikov delničarjev.

Začasni nadzorni svet predlag skupšči-
ni, da sprejme naslednji sklep: skupščina
izvoli naslednje člane nadzornega sveta,
predstavnike delničarjev:

1. Fatić Suvad
2. Makarič Rajko
3. Srimšek Borut
4. Zakrajšek Marjan
Skupščino se seznani, da je svet delav-

cev izvolil naslednje predstavnike delavcev
v nadzorni svet:

1. Kušar Franc
2. Recek Drago
6. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-

ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Začasna uprava ob pozitivnem mnenju

začasnega nadzornega sveta predlaga
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina sprejme predlagano sejnino za
člane nadzornega sveta v višini 15.000 SIT
neto za člana in 25.000 SIT neto za pred-
sednika.

7. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Začasni nadzorni svet predlaga skupšči-
ni, da sprejme naslednji sklep: za pooblaš-
čeno revizijsko družbo za leto 1999 skupš-
čina imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Du-
najska 21, Ljubljana.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov delničarjem, so na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delovnik
od 9. do 12.ure v času od dneva objave
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dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,  nji-
hovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblasti-
lo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidence in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro  kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Varnost Vič, d.d.
začasna uprava:

Marjan Dovjak, ek.

Ob-9340
Na podlagi 40. člena statuta javnega

podjetja Telekom Slovenije, d. d., uprava
vabi delničarje na

2. sejo skupščine
Telekoma Slovenije, d. d.,

ki bo v četrtek, 9. septembra 1999, s
pričetkom ob 12. uri v dvorani poslovne
stavbe Smelt, Dunajska c. 160 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje organov
skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se imenujejo organi
skupščine:

– za predsednika skupščine se imenuje
Leonardo F. Peklar,

– za preštevalca glasov se imenujeta
Matjaž Logar in Matjaž Košir.

Skupščina se seznani, da seji skupščine
prisostvuje notarka Dušica Berden.

2. Seznanitev z letnim poročilom za po-
slovno  leto 1998 in sprejem sklepa o upo-
rabi in razdelitvi dobička

Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se sprejme sklep
o uporabi in razdelitvi dobička, in sicer:

Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let
se poveča:

a) za revalorizacijo v višini
858,566.314,08 SIT ter

b) za ugotovljene dobičke iz preteklih let,
zmanjšane za naknadno ugotovljene obvez-
nosti skupaj v višini 2.717,965.572,82 SIT.

Nerazdeljeni čisti dobiček za leto 1998
v višini 3.565,965.650,82 SIT ostane ne-
razporejen.

Preneseni čisti dobiček leta 1995 v viši-
ni 1.430,562.499,25 SIT in leta 1996 v

višini 2.490,724.300,75 SIT se nameni za
izplačilo dividend v višini 600 SIT bruto na
delnico.

Dividende se delničarjem izplačajo v roku
60 dni po končani skupščini v nerevalorizira-
nem znesku, in sicer po stanju vpisov v del-
niško knjigo 2 dni po dnevu seje skupščine.

3. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja podjetja za poslovno
leto 1999 imenuje revizijska družba Price-
waterhouseCoopers d. d., Ljubljana.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine pisno prijavijo na sedežu podjet-
ja, Cigaletova 15, Ljubljana.

Gradivo
Popolno gradivo za skupščino bo na vo-

ljo na sedežu podjetja vsak delovni dan po
objavi sklica skupščine do 9. 9. 1999 od
11. do 13. ure v sobi št. 001.

Ponovni sklic skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 14. uri. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.

Telekom Slovenije, d.d.
za predsednika uprave:

 mag. Miran Kramberger
podpredsednik uprave

Ob-9385
Uprava Kovinotehne, mednarodnega tr-

govskega podjetja, d.d., Celje, Mariborska 7,
na podlagi 22. člena statuta družbe sklicuje.

skupščino
Kovinotehne, d.d., Celje,

ki bo v četrtek, 9. septembra 1999 ob
12. uri v sejni sobi (pritličje) na sedežu druž-
be Mariborska 7, Celje, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev, predstavitev notarja, ugo-
tovitev sklepčnosti in imenovanje predse-
dujočega skupščine in drugih organov
skupščine.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sedujočega skupščine in dva preštevalca
glasov kot izhaja iz predloga uprave.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1998 z mnenjem revizorja k ne-
konsolidiranim računovodskim izkazom za
Kovinotehno, d.d., Celje in mnenjem h kon-
solidiranim računovodskim izkazom za sku-
pino Kovinotehninih družb ter mnenjem nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1998 in mnenji revizorja k neko-
solidiranim računovodskim izkazom za Ko-
vinotehno, d.d., Celje in h konsolidiranim
računovodskim izkazom za skupino Kovino-
tehninih družb.

3. Sklepanje o pokrivanju izgube iz leta
1998.

Predlog sklepa: izguba iz leta 1998 v
višini 2.371,583.097,79 SIT se pokrije iz
rezerv in revalorizacije rezerv družbe do
31. 12. 1998 v višini 1.276,854.893,89
SIT, preostali del v višini 1.094,728.203,90
SIT pa iz ustvarjene revalorizacije osnovne-
ga kapitala do 31. 12. 1998.

4. Imenovanje revizorja za leto 1999
Predlog sklepa: skupščina imenuje za

revizorja za leto 1999 revizijsko hišo KPMG
Slovenija, d.o.o, Ljubljana.

5. Informacija o tekočem poslovanju.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki bodo na dan 31. 8. 1999 vpisani v del-
niško knjigo, ki se vodi pri Klirinško depotni
družbi d.d., Ljubljana, oziroma njihovi zako-
niti zastopniki ali pooblaščenci, ki se mora-
jo izkazati s pisnim pooblastilom.

Udeležbo na skupščini je potrebno pi-
sno prijaviti upravi družbe najpozneje tri dni
pred zasedanjem skupščine. Za pravoča-
sno prijavo se šteje tista prijava, ki prispe na
sedež družbe do vključno 6. 9. 1999. Na
sejo skupščine je potrebno priti eno uro
pred začetkom seje zaradi ureditve formal-
nosti.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na razpolago na sedežu družbe oziro-
ma pri upravi družbe.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo sklad-
no s 24. členom statuta ponovno zasedanje
istega dne ob 14. uri, v isti dvorani. Skupšči-
na bo tokrat veljavno odločala ne glede na
število na skupščini prisotnih delničarjev.

Kovinotehna, d.d., Celje
Uprava

Ob-9387
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 23. točke statuta delniš-
ke družbe Hoja Mobiles, d.d., Polhov Gra-
dec, sklicujem

2. sejo skupščine
družbe Hoja Mobiles, d.d., Polhov

Gradec,
ki bo v petek, 10. septembra 1999 ob

13.30, na sedežu družbe, Pristava 16a,
1355 Polhov Gradec.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Izvoli se predsedujočega skupš-
čine in dva preštevalca glasov po predlogu
uprave.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Košak.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave, ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta in po-
ročilu revizorja, se sprejme letno poročilo o
poslovanju za leto 1998 v predloženem be-
sedilu.

3. Pokrivanje izgube.
Predlog sklepa: na predlog uprave, z

mnenjem nadzornega sveta in poročila revi-
zorja, se sprejme sklep o pokrivanju izgube
družbe poslovnega leta 1998 in izgube za
obdobje od 1. 1. do 1. 2. 1999 v skupni
višini 187,689.343,48 SIT, v breme rezerv
in njihovega revalorizacijskega popravka v
višini 62,689.343,48 SIT ter iz revaloriza-
cijskega popravka osnovnega kapitala v vi-
šini 83,483.596,86 SIT.

Nepokrita izguba na dan 1. 2. 1999 zna-
ša 41,500.000 SIT.

4. Sprememba osnovnega kapitala v po-
stopku prisilne poravnave.

4.1. Poenostavljeno zmanjšanje osnov-
nega kapitala.
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Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe v znesku

83,000.000 SIT se zmanjša zaradi pokriva-
nja izgube oziroma negativnega kapitala po
stanju na dan 1. 2. 1999 v znesku
41,500.000 SIT na 41,500.000 SIT.

b) Zmanjšanje osnovnega kapitala se iz-
vede z združitvijo po 2 navadni imenski del-
nici v nominalnem znesku 1.000 SIT v 1
navadno imensko delnico v nominalnem
znesku 1.000 SIT.

Presežek vplačanega kapitala se razpo-
redi v rezerve družbe.

c) Osnovni kapital družbe je po izvrše-
nem zmanjšanju razdeljen na 41.500 na-
vadnih imenskih delnic v nominalnem zne-
sku po 1.000 SIT za delnico.

4.2. Povečanje osnovnega kapitala s
stvarnimi vložki.

Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe v višini

41,500.000 SIT se poveča za 95,000.000
SIT, tako da znaša 136,500.000 SIT.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z izdajo 95.000 navadnih imenskih delnic v
nominalni vrednosti 1.000 SIT za eno delni-
co.

Vplačilo novoizdanih delnic se izvrši s
stvarnimi vložki, kar predstavlja cesijo oziro-
ma konverzijo terjatev upnikov po seznamu,
ki je sestavni del tega sklepa.

V prilogi sklepa so navedene osebe, od
katerih se stvarni vložek lahko pridobi, viši-
na njihovih terjatev in skupni nominalni zne-
sek delnic iz tega odstavka, ki se zagotovi
posamezni osebi za stvarni vložek.

Prednostna pravica dosedanjih delničar-
jev do vpisa novih delnic se izključi.

b) Rok za vpis novih delnic, ki se izdajo
na podlagi povečanja osnovnega kapitala,
se izteče zadnji delovni dan pred narokom
za prisilno poravnavo.

Sklep o spremembi osnovnega kapitala
je sprejet pod odložnim pogojem, da bo
predlagana prisilna poravnava nad dolžnikom
Hoja Mobiles, d.d., pravnomočno potrjena.

Pooblasti se nadzorni svet družbe, da
po izteku roka za vpis oziroma vplačilo del-
nic ugotovi končni znesek povečanja os-
novnega kapitala in z njim uskladi besedilo
statuta.

5. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me predlagane spremembe in dopolnitve
statuta družbe v predloženem besedilu.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sta-
tuta družbe se sprejme pod odložnim pogo-
jem, da bo predlagana prisilna poravnava
pravnomočno potrjena.

6. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-

zorja za leto 1999 se imenuje predlagana
revizijska družba.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
in predlaganimi spremembami statuta druž-
be je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan od objave sklica
do pričetka skupščine.

Osebe, od katerih se pridobi stvarni vlo-
žek, višina njihovih terjatev in skupni nomi-
nalni znesek delnic, ki se zagotovi posa-
mezni osebi za stvarni vložek, so razvidne iz
seznama, ki je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Skupščina je sklepčna, če bo prisotnih
več kot 15% glasov. Če skupščina ob ob-
javljeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje skupščine istega dne ob 14.30 in v
istih prostorih. Po ponovnem sklicu bo
skupščina odločala, ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Vse delničarje oziroma njihove pooblaš-
čence, ki se nameravajo udeležiti skupšči-
ne družbe, vljudno prosimo, da svojo ude-
ležbo predhodno pisno najavijo upravi druž-
be, in sicer najkasneje do 7. 9. 1999.

Hoja Mobiles, d.d., Polhov Gradec
direktor

Marko Breznik, ek.

Ob-9389
Na podlagi točke B - šestega poglavja

statuta delniške družbe Jestvina Koper, d.d.
in v skladu z določbami zakona o gospodar-
skih družbah uprave sklicuje

lll. sejo skupščine delniške družbe
Jestvina Koper, d.d.,

ki bo v petek, dne 10. 9. 1999 v sejni
sobi Banke Koper, Pristaniška 14, Koper, s
pričetkom ob 12:30 z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzoč-
nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednico skupščine izvoli Tanjo Knez
za predsednico verifikacijske komisije Vla-
dimiro Ivančič in za članici - preštevalki
glasov Tatjano Brankovič in Radojko Ivan-
čič.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nevenka Kovačič.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano letno poročilo družbe za
leto 1998.

3. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: dobiček po zaključnem
računu za leto 1998 se razporedi v višini
102,222.659 SIT v rezerve, dobiček v viši-
ni 102,230.000 SIT pa ostane nerazpore-
jen.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da se čisti dobiček iz prete-
klih let v višini 385,708.325 SIT razporedi v
rezerve.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-
še za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
1999 imenuje revizijska družba RFR Ernst
& Young, d.o.o.

5. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo dopolnitve
in spremembe statuta družbe s čistopisom.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaš-
čenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega raz-
merja shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, njihovi poob-
laščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo
osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajniš-
tvu družbe, pri Vladimiri Ivančič na sedežu
družbe v Kopru, Belveder 8.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnica-
mi.

Delničarji, oziroma njihovi pooblaščen-
ci se ob prijavi izkažejo z osebnim doku-
mentom, pisnim pooblastilom, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom iz sodnega regi-
stra.

Nasprotni predlogi: vabljene prosimo, da
svoje morebitne nasprotne predloga k po-
sameznim točkam dnevnega reda, glede ka-
terih želijo, da so o njih pravočasno sezna-
njeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v
enem tednu po objavi sklica skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti
obrazloženi.

Ponovno zasedanje: če skupščina ob
napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje skupščine eno uro za prvim
sklicem z istim dnevnim redom. V tem pri-
meru bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Gradivo: gradivo za skupščino s pred-
logi sklepov in s predlaganimi dopolnitva-
mi in spremembami statuta je na vpogled
delničarjem v informativni pisarni družbe v
Kopru, Belveder 8, vsak delovnik od 10.
do 12. ure od dneva objave sklica skupš-
čine do vključno dneva zasedanja skupš-
čine.

Jestvina Koper, d.d.
predsednik uprave:

Božidar Ostanek. dipl. ek.

Razne objave

Št. 322 Ob-9447
Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana,

Tolstojeva 63

oddajajo v najem
popolnoma opremljen sladoledni vrt, ki

se nahaja v pritličju Poslovno-trgovskega
objekta “D”, Delpinova ul. 7/a, Nova Gori-
ca. Sladoledni vrt je površine 81,20 m2, h
kateremu spada tudi priročno skladišče kle-
ti v izmeri 15,66 m2.

Interesenti naj oddajo svoje vloge v ro-
ku 15 dni po tej objavi na gornji naslov.

Vloga naj poleg vrednosti mesečne na-
jemnine in časa najema sladolednega vrta
vsebuje tudi soglasje, da bo najemnik v
svoji gostinski ponudbi prodajal izdelke
Ljubljanskih mlekarn, d.d.

Ljubljanske mlekarne, d.d.



Stran 4076 / Št. 62-63 / 6. 8. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Ob-9441
Mestna občina Novo mesto, Seidlova

c. 1, Novo mesto, preklicuje pečat okro-
gle oblike premera 30 mm, na obodu je
napisano: Mestna občina Novo mesto, v
sredini je grb Mestne občine Novo mesto.
Pod grbom se nahaja zaporedna številka
pečata: 1.

Ob-9442
Gimnazija Novo mesto, Seidlova cesta

9, Novo mesto, preklicuje maturitetna spri-
čevala dijakov: Milenkovič Jelena, roj.
15. 6. 1979, maturitetno spričevalo št. 782,
izdano 26. 7. 1999, Dovič Marta, roj. 8. 4.
1981, maturitetno spričevalo in obvestilo o
uspehu pri maturi, št. 713, izdano 26. 7.
1999, Zorko Domen, roj. 4. 9. 1980, ma-
turitetno spričevalo št. 849, izdano 26. 7.
1999.

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Avto Tabor, trgovina, posredništvo in sto-
ritve d.o.o., Kardeljeva 53, Maribor, štam-
piljko podolgovate pravokotne oblike z vse-
bino AVTO TABOR D.O.O. trgovina, posre-
dništvo in storitve d.o.o. Kardeljeva 53, Ma-
ribor. gnz-2621

Priglasitveni list

Breg Majda s.p., Bistro “Bravo”, Gla-
serjeva ulica 5, Rače, obrtno dovoljenje,
št. 5306, izdano dne 16. 9. 1996.
gnd-2568

Maučec Štefan, Gančani 78, Beltinci,
obrtno dovoljenje, št. 000857/1072/
00-46/1995 - reprezentativno, izdano dne
6.3. 1995. gno-2557

Migan Rudolf, Shakespearova 6, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna št.
064-2619/94. gny-2672

Rodela Dionizij s.p., Kolomban 31, An-
karan - Ankarano, priglasitveni list, opravilna
št. 17/II/3-1598/94. gnc-2569

Šlamberger Cvetka, Dotorec pri Rogat-
cu, Rogatec, priglasitveni list, opravilna št.
054+500/94, izdan dne 22.11.1994.
gnt-2502

Vlahovič Jakobina s.p., Ul. Marjana Ko-
zine 3, Črnomelj, obrtno dovoljenje, št.
015506/0544/00-15/1995, izdano dne
6.3.1995. gni-2463

Vlašič Dragan, Tomažičeva 24, Izola -
Isola, obrtno dovoljenje, št. 019374/0994/
00-23/1995, izdano dne 6.3.1995.
gny-2422

Zalar Marjan s.p., Tomišelj 34/b, Ig, pri-
glasitveni list, opravilna št. 28-1464/94, iz-
dan dne 22. 11. 1994. gnr-2604

Potne listine

Asta Mia, Dvoržakova ulica 12, Ljublja-
na, potni list, št. BA 205900, izdala UE
Ljubljana. gne-2867

Batič Patricija, Vrtojbenska cesta 20,
Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepu-
stnico, št. AI 87514, izdala UE Nova Gori-
ca. gni-2713

Bender Majda, Kosovelova ul. 23, Ce-
lje, potni list, št. BA 780632, izdala UE
Celje. gnn-2533

Berglez Mojca, Cesta na Kremenco 13,
Postojna, potni list, št. BA 695644, izdala
UE Postojna. gnw-2749

Bogatinov Josif, Cesta 1. maja 2, Jese-
nice, potni list, št. BA 71536, izdala UE
Jesenice. gnx-2823

Bogovič Ivana, Zadobrova 123, Škofja
vas, potni list, št. BA 505590, izdala UE
Celje. gnh-2539

Buzov Sabina, Šentiljska cesta 21, Ma-
ribor, potni list, št. BA 131939, izdala UE
Maribor. gny-2897

Cipot Vladimira, Opekarska ulica 11,
Brežice, potni list, št. AA 418840, izdala
UE Brežice. gnw-2824

Cirar Irena, Karlovška c. 9, Ljubljana,
potni list, št. BA 886397, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-2605

Čikić Dejan, Gradbnikove brigade 27,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 139455, izdala UE Nova Gorica.
gnj-2712

Čop Damjan, Abramova 3, Ljubljana,
potni list, št. BA 316218, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-2546

Demirović Elvira, por. Muherina, Potr-
čeva 4, Ljubljana, potni list, št. BA 731670,
izdala UE Ljubljana. gnl-2635

Dukarič Stjepan, Ul. 25. maja 17, Ptuj,
potni list, št. AA 616128, izdala UE Ptuj.
gnb-2745

Eržen Simona, Podhom št. 57, Zgornje
Gorje, potni list, št. BA 686970, izdala UE
Radovljica. gnn-2883

Ferk Saška, Šetnilj 120b, Šentilj v
Slov.goricah, potni list, št. AA 884965, iz-
dala UE Pesnica. m-2244

Grahek Matija, Pri malem kamnu 5, Lju-
bljana, potni list, št. BA 800439, izdala UE
Ljubljana. gnn-2733

Grčar Tanja, Goriška c. 44, Velenje,
potni list, št. BA 614852, izdala UE Vele-
nje. gnq-2830

Grmovšek anton, Zgoša št. 33/a, Be-
gunje na Gorenjskem, potni list, št. AA
348365, izdala UE Radovljica. gnr-2729

Gruden Igo, Brilejeva 14, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 589405, izdala UE Ljubljana.
gnx-2723

Halkič Irnes, Parmova 44, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 378236, izdala UE Ljubljana.
gnr-2704

Heberle Jana, Podhom št. 24, Radovlji-
ca, potni list, št. AA 421694, izdala UE
Radovljica. gni-2663

Hvala Darinka, Trg F. Fakina 15, Trbov-
lje, potni list, št. AA 563881, izdala UE
Trbovlje. gnd-2718

Ilić Novo, Hladilniška 26/c, Ljubljana,
potni list, št. AA 594167, izdala UE Ljublja-
na. gns-2753

Ivanković Marko, Sketova 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 454162, izdala UE Ljub-
ljana. gns-2428

Jakopin Saša, Drevesniška 52, Rače,
potni list, št. BA 604179, izdala UE Mari-
bor. gnm-2734

Jamnik Marija, Ul. Franca Mlakarja 18,
Ljubljana, potni list, št. AA 291340, izdala
UE Ljubljana. gnk-2936

Jančar Ana, Ob gozdu 5, Celje, potni
list, št. AA 39140, izdala UE Celje.
gnz-2496

Jarc Branko, Radvanjska 14c, Maribor,
potni list, št. AA 390370, izdala UE Mari-
bor. gni-2638

Jurič Aleš, Novo Polje, C. 12/9, Ljub-
ljana-Polje, potni list, št. BA 291164, izda-
la UE Ljubljana. gne-2592

Kadunc Marko, Kunaverjeva ulica 2,
Ljubljana, potni list, št. BA 663201, izdala
UE Ljubljana. gno-2732

Komarević Anita, Moškričeva 42, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 521950, izdala UE
Ljubljana. gnc-2944

Komarević Dževad, Moškričeva 42, Lju-
bljana, potni list, št. AA 763469, izdala UE
Ljubljana. gnb-2945

Koprivc Adam, Rozmanova 24a, Ilirska
Bistrica, potni list, št. BA 784341, izdala
UE Ilirska Bistrica. gnx-2698

Koprivc Armin, Rozmanova 24a, Ilirska
Bistrica, potni list, št. BA 784330, izdala
UE Ilirska Bistrica. gnv-2700

Koprivc Elida, Rozmanova 24a, Ilirska
Bistrica, potni list, št. BA 27781, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnw-2699

Koprivc Roman, Rozmanova 24a, Ilir-
ska Bistrica, potni list, št. AA 167416, iz-
dala UE Ilirska Bistrica. gnu-2701

Koprivec Erika, Moškričeva 42, Ljublja-
na, potni list, št. BA 521948, izdala UE
Ljubljana. gnd-2943

Koražija Patricija, Ul. Heroja Staneta 18,
Maribor, potni list, št. AA 776578, izdala
UE Maribor. gne-2667

Košnik Katarina, Brod 5, Bohinjska Bis-
trica, potni list, št. BA 653819, izdala UE
Radovljica. gnj-2437

Kovač Franc, Cesta pod Rifnikom 16,
Šentjur, potni list, št. BA 510642, izdala
UE Šentjur pri Celju. gny-2747

Kovačič Tatjana, Kajuhova 12, Sloven-
ska Bistrica, potni list, št. AA 782761, iz-
dala UE Krško. gnm-2559

Krajnc Branislav, Dolnja Počehova 13j,
Pesnica pri Mariboru, potni list, št. AA
884799. m-2218

Kralj Simona, Brinje 2, Ljubljana, potni
list, št. BA 479770, izdala UE Ljubljana.
gng-2515

Kralj Valči, Ul. 6. junija 11, Ivančna Go-
rica, potni list, št. BA 347216, izdala UE
Grosuplje. gnm-2859

Kravcar Lado, Dolomitska c. 23, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 498829, izdala UE
Ljubljana. gny-2622

Krivec Ljubomir, Šolska 3, Spodnja Id-
rija, potni list, št. AA 745835, izdala UE
Idrija. gnc-2519

Kukovec Ankica, Vojkova 85, Ljubljana,
potni list, št. AA 314578, izdala UE Ljublja-
na. gnd-2493

Lekšan Tomaž, Vilharjeva ulica 25, Po-
stojna, potni list, št. BA 653242, izdala UE
Postojna. gng-2665
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Lenard Rado, Rošpoh 158, Kamnica,
potni list, št. AA 124023, izdala UE Pesni-
ca. m-2173

Lesar Milena, Kašeljska 1501, Ljublja-
na, potni list, št. AA 826399, izdala UE
Ljubljana. gne-2567

Lisjak Bojan, Cankarjev drevored 16a,
Izola - Isola, potni list, št. AA 513871, iz-
dala UE Izola. gnh-2714

Majstorović Nuša, Kidričevo naselje 7,
Radenci, potni list, št. AA 417800, izdala
UE Gornja Radgona. gny-2822

Maksimović Nada, Grajzerjeva ulica 28,
Ljubljana, potni list, št. AA 673966, izdala
UE Ljubljana. gns-2928

Mesarič Gregor, Godič 76 A, Kamnica,
potni list, št. BA 495000, izdala UE Kam-
nik. gnb-2470

Mihelčič Matija, Suhadole 47/b, Kam-
nik, potni list, št. AA 627390, izdala UE
Kamnik. gnm-2934

Miljatovič Slobodan, Rogoška cesta 61,
Maribor, potni list, št. BA 57261, izdala
UE Maribor. gnh-2889

Misson Tominšek Roža Marija, Ulica ta-
lcev 2, Ljubljana, potni list, št. BA 286687,
izdala UE Ljubljana. gnt-2527

Mitrovič Ljubica, Knezova 22/a, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 654160, izdala UE
Ljubljana. gny-2647

Mlakar Marko, Ilešičeva 15, Ljublja-
na-Črnuče, potni list, št. AA 93266, izdala
UE Ljubljana. gne-2617

Mlakar Tina, Ilešičeva 15, Ljubljana-Čr-
nuče, potni list, št. BA 617073, izdala UE
Ljubljana. gnd-2618

Osterc Margareta, Cenkova 17, Cerk-
venjak, potni list, št. AA 683347, izdala UE
Lenart. m-2239

Pečnik Borut, C. na Prevoje 6, Ljublja-
na, potni list, št. BA 152821, izdala UE
Ljubljana. gnq-2930

Pez Iris, Pittonijeva ulica 7, Izola - Isola,
maloobmejno prepustnico, št. AI 18790,
izdala UE Izola. gng-2440

Pliemen Viktor, Industrijska ulica 4, Bis-
trica ob Dravi, potni list, št. AA 383500,
izdala UE Ruše. gnu-2826

Polajnar Mira, Ul. Gubčeve brigade 61,
Ljubljana, potni list, št. BA 814581, izdala
UE Ljubljana. gnm-2709

Potočar Karolina, Preska 12, Grosup-
lje, potni list, št. AA 313698, izdala UE
Grosuplje. gnm-2409

Potočnik Janez, Ul. Staneta Severja 4,
Ljubljana, potni list, št. BA 478654, izdala
UE Ljubljana. gnf-2416

Potočnik Katja, Cankrjeva 17, Nova Go-
rica, potni list, št. BA 810453, izdala UE
Nova Gorica. gnl-2435

Potočnik Sebastian, Cankarjeva ulica
17, Nova Gorica, potni list, št. BA 810454,
izdala UE Nova Gorica. gnm-2434

Pucer Viljem, Tomažičeva 13, Ankaran
- Ankarano, maloobmejno prepustnico, št.
AI 13414, izdala UE Koper. gnf-2716

Rajtmajer Bojan, Ob nadvozu 1, Oreho-
va vas, potni list, št. BA 504549, izdala UE
Maribor. gnq-2905

Rančigaj Janez, Pepelno 29, Celje, po-
tni list, št. BA 420287, izdala UE Celje.
gnt-2827

Rantaša Vladimir, Kapelsk c 43, Rade-
nci, potni list, št. AA 334180, izdala UE
Gornja Radgona. gns-2553

Rastoder Elvir, C. v Pečale 50, Ljublja-
na, potni list, št. BA 857809, izdala UE
Ljubljana. gnz-2646

Rovšek Jožef, Penken strasse 28, Sc-
hiefling, potni list, št. AA 993729.
gnc-2544

Rubeli Furman Matej, Veliki trg 10, Izo-
la - Isola, potni list, št. BA 403932, izdala
UE Izola. gnk-2436

Rutar Meta, Lavričeva cesta 64, Ajdov-
ščina, potni list, št. BA 688653, izdala UE
Ajdovščina. gno-2707

Sever Manca, Podhom št. 24, Radovlji-
ca, potni list, št. BA 882095, izdala UE
Radovljica. gnh-2664

Snoj Janez, Pot sodarjev 14, Ljubljana,
potni list, št. AA 677048, izdala UE Ljublja-
na. gnq-2705

Srbčič Kristijan, Dolenje Skopice 35,
Krška vas, potni list, št. AA 164885, izdala
UE Brežice. gnm-2759

Šavle Neli, Škocjan 35/f, Koper - Ca-
podistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
68007, izdala UE Koper. gnm-2884

Šetin Jadran, Zabiče 68, Ilirska Bistri-
ca, potni list, št. AA 9490, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnr-2404

Štalcar Andrej, Heinrich+Lubke str 11,
81737 Munchen, potni list, št. AA 165443.
gns-2503

Švigelj Janez, Partizanska c. 16, Ra-
kek, potni list, št. BA 622785, izdala UE
Cerknica. gng-2590

Taljan Matej, Kolodvorska 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 663677, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-2648

Tomažič Suzana, Hum 61 b, Kojsko,
maloobmejno prepustnico, št. AI 112226,
izdala UE Nova Gorica. gnn-2433

Tomc Jelka, Videm 25 c, Dol pri Ljub-
ljani, potni list, št. BA 620056, izdala UE
Ljubljana. gnd-2468

Tominšek Henrik, Šentjanž 6, Rečica
ob Savinji, potni list, št. AA 545727, izdala
UE Mozirje. gnv-2654

Tominšek Jerneja, Šentjanž 6, Rečica
ob Savinji, potni list, št. AA 545726, izdala
UE Mozirje. gnq-2655

Toplak Karmen, Partizanska 23, Mari-
bor, potni list, št. BA 496890, izdala UE
Maribor. gnk-2886

Traven Marjeta, Florjanska ulica 47a,
Sevnica, potni list, št. BA 734783, izdala
UE Sevnica. gnj-2566

Trdič Martina, Pločanska ulica 7, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 898299, izdala UE
Ljubljana. gnw-2899

Tušek Saša, Adergas 29, Kranj, preklic
potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št. 51/
99. gnx-2623

Tuzović Emina, Prijateljev trg 2, Ribni-
ca, potni list, št. BA 655895, izdala UE
Ribnica. gnk-2661

Ušaj Tanja, Šempas 75 c, Šempas, po-
tni list, št. AA 780335, izdala UE Nova
gorica. gnf-2441

Velkova Marija, Ul. Gorenjskega odre-
da 14, Kranj, potni list, št. BA 781957,
izdala UE Kranj. gnw-2549

Virant Tadeja, Prušnikova ulica 7, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 23996, izdala UE
Ljubljana. gnz-2721

Vukančić Petar, Potrčeva 20, Ljubljana,
potni list, št. BA 707041, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-2902

Zorč Tomaž, Kot 60, Bovec, potni list,
št. BA 619597, izdala UE Tolmin.
gnk-2711

Zulič Amir, Agrokombinatska 6a, Ljub-
ljana-Polje, potni list, št. BA 736827, izda-
la UE Ljubljana. gnz-2896

Zupanc Janez, Ulica 4. oktobra 26, Ce-
rklje na Gorenjskem, potni list, št. BA
801095, izdala UE Kranj. gno-2832

Žunić Elvisa, Ul. I tankovske brigade 4,
Sežana, potni list, št. BA 805390, izdala
UE Sežana. gnc-2444

Žveglič Luka, Bohorska ulica 7, Sevni-
ca, potni list, št. BA 822388, izdala UE
Sevnica. gnd-2743

Osebne izkaznice

Berčič Zvonka, Ribniška ulica 25, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 28373.
gnm-2634

Bizjak Bernarda, Pustota 26, Spodnja
Idrija, osebno izkaznico, št. 208571.
gnr-2479

Cirar Irena, Karlovška cesta 9, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 185790.
gni-2538

Čampa Danijel, Pečinska ulica 22 B,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 49454.
gnp-2531

Grmovšek anton, Zgoša št. 33/a, Be-
gunje na Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 8046. gnq-2730

Hadner Marija, Pod hribom 13, Bistri-
ca ob Dravi, osebno izkaznico, št.
142651. gnc-2744

Hajdinjak Matevž, Bičevje 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 144971. gni-2588

Hladil Jože, Rozmanova 2, Murska So-
bota, osebno izkaznico, št. 156093.
gnh-2439

Hunjadi Boštjan, Razlagova 199, Lju-
tomer, osebno izkaznico, št. 52715.
gnz-2746

Jamnik Marija, Ul. Franca Mlakarja 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 184868.
gnj-2937

Janežič Jernej, Puhova ulica 9, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 16918.
gnv-2600

Kaloh Elizabeta, Razlagova 29, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 189750.
gnj-2562

Kastelic Vladimir, Pot na Orle 1, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 112942.
gnv-2500

Kern Mirko, Sadarjeva 5, Komenda,
osebno izkaznico, št. 211365. gnd-2418

Kosi Ivan, Grogova 4, Slovenska Bist-
rica, osebno izkaznico, št. 39175.
gnk-2611

Kozar Valerija, Spodnja Ščavnica 47,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
65950. gni-2613

Krek Klemen, Levarjeva 38, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 128046. gno-2932

Kuplen Hubert, Šolska c. 16, Mislinja,
osebno izkaznico, št. 40815. gni-2438

Likar Zofija, Poljanski nasip 12, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 4677.
gnh-2939
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Maver Viktorija, Zg. Velka 76a, Zgor-
nja Velka, osebno izkaznico, št. 33870.
m-2174

Mlakar Igor, Melikova ulica 35, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 178471.
gnw-2949

Murnik Jure, Voglje, Letališka 19, Šen-
čur, osebno izkaznico, št. 79341.
gnh-2464

Muzek Štefan, Bodislavci 38, Mala Ne-
delja, osebno izkaznico, št. 11078.
gng-2465

Novak Miha, Splitska ulica 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 31196. gnf-2891

Pristovnik Vanja, Stanovsko 24, Poljča-
ne, osebno izkaznico, št. 54665.
gnp-2506

Ribič Janko, Vodruž 1, Šentjur, osebno
izkaznico, št. 161152. gnl-2560

Rozman Matejnn, Snakovška c. 6, Kri-
že, osebno izkaznico, št. 236150.
gnf-2491

Rušt Primož, V. Vodopivec 67, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 53733.
gnj-2612

Setnikar Vesna, Chengdujska 28, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 237870.
gni-2938

Skube Marko, Kersnikova 3, Grosup-
lje, osebno izkaznico, št. 42269.
gno-2757

Slapar Tanja, Breg 8a, Komenda, ose-
bno izkaznico, št. 33876. gnp-2706

Sobočan Ludvik, Radizel, Račka 3, Ore-
hova vas, osebno izkaznico, št. 81183.
gny-2497

Šepetavc Tanja, Ptujska ulica 20, Ljub-
ljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št.61/99. gnf-2616

Škrilec Zoltan, Vučja Gomila 130, Fo-
kovci, osebno izkaznico, št. 233146.
gng-2565

Terbec Robert, Ižanska c. 30, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 107301.
gnv-2525

Uhelj Metka, Ulica 1. maja 3a, Postoj-
na, osebno izkaznico, št. 202494.
gnv-2825

Vodičar Stanislav, Poljanska 122, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 32116.
gnl-2585

Vogrič Andrej, Adergas 29, Kranj, pre-
klic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.51/99. gnw-2624

Žakelj Damijana, Kalce 20 a, Logatec,
osebno izkaznico, št. 159456. gnx-2548

Vozniška dovoljenja

Adler Roman, Jelenče 27, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
12278, izdala UE Pesnica. m-2236

Andlovic Nejc, Gradišče 40, Vipava, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1154221,
izdala UE Ajdovščina. gne-2442

Antolin Jožef, Gaberje 96, Lendava -
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 10992, izdala UE Lendava.
gnh-2489

Antolović-Vanić Uljana, Malija 102, Izo-
la - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5932, izdala UE Izola. gnt-2577

Anžič Grega, Celovška cesta 189, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1026587, reg. št. 191996, izdala UE
Ljubljana. gnu-2526

Artač Janja, Tiranova ulica 18, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065264, reg. št. 210059, izdala UE Lju-
bljana. gnp-2606

Avgušt Irena, Na otoku 3, Celje, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15469,
izdala UE Celje. gne-2417

Balažič Anton, Pernica 11, Pernica, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 92370.
m-2220

Belina Karmen, Matije Blejca 14, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12355, izdala UE Kamnik. gnb-2445

Benčič Elizabeta, Spodnji Slemen 40k,
Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 2525, izdala UE Maribor.
m-2201

Benigar Milan, Gabrje 16, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGHE,
izdala UE Ilirska Bistrica. gnk-2690

Berčič Zvonka, Ribniška ulica 25, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
247557, reg. št. 54367, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-2633

Bergant Majda, V Karlovce 27, Ljublja-
na-Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 22355, reg. št. 125689, izdala
UE Ljubljana. gnp-2931

Berlič Simona, Ruške čete 16, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8603,
izdala UE Ruše. m-2203

Bešić Mustafa, Križevniškla ulica 2, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 228809, reg. št. 100157, izdala UE
Ljubljana. gnp-2406

Birsa Marn Klavdija, Branik 73, Branik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27549,
izdala UE Nova Gorica. gnh-2589

Biserčić Savan, Nanoška ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1297776, reg. št. 228002, izdala UE Lju-
bljana. gnk-2411

Bokavšek Bojana, Ulica Ivana Selana 4,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 767361, reg. št.
161138, izdala UE Ljubljana. gng-2940

Boldin Gordan, Na logu 23, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5834,
izdala UE Tržič. gnu-2426

Boltar Tomaž, Josipa Makuca 6, Sol-
kan, vozniško dovoljenje. gnv-2675

Borse Franc, Polhovica 7, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
31357, izdala UE Novo mesto. gnm-2584

Botonjič Nedead, Savinjska cesta 16,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10134, izdala UE Trbovlje. gnp-2681

Božič Katja, Glavni trg 17, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. 37442.
gns-2828

Bračun Robert, Kamence 4a, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16136, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnp-2831

Brenk Borut, Grmičeva 23, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 638415,
reg. št. 37673, izdala UE Kranj.
gnc-2894

Brezkan Franc, Prvomajski trg 13, Po-
ljčane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11481. gnl-2460

Brinšek Branko, Brodarjev trg 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 245967, reg. št. 120098, izdala UE
Ljubljana. gnc-2719

Brodnik Petra, Gunduličeva 20, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
92829, izdala UE Maribor. m-2231

Cafuta Ksenija, Gosposvetska 22, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
88355, izdala UE Maribor. m-2192

Cafuta Srečko, Sodnice 1, Ptuj, vozniš-
ko dovoljenje, št. 9970. gnp-2881

Cajlinger Sonja, Rošoh 235a, Kamni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABCDGH, št.
2078, izdala UE Pesnica. m-2181

Car Zoran, Pobegova 6, Koper - Capo-
distria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
23852. gnt-2877

Cebek Jože, Podvinci 16b, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 24030,
izdala UE Ptuj. gnn-2683

Celcer Alenka, Partizanska c. 112, Op-
lotnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18360. gno-2882

Cirar Irena, Korlovška cesta 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1341176, reg. št. 228252. gnj-2537

Cor Srečko, Travniška 17, Černelavci,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 36971. gnf-2691

Cotić Marta, Rozmanova 67, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
reg. št. 14529, izdala UE Koper.
gnw-2449

Cotman Robert, Godič 86, Stahovica,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
1199138, reg. št. 19885, izdala UE Kam-
nik. gnq-2530

Cvetko Terezija, Podgrajska cesta 15,
Podgrad, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 892500, reg. št. 105074, izdala UE
Ljubljana. gny-2572

Cvijanovič Blagoje, Cankarjeva ulica 50,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
gni-2688

Čampa Danijel, Pečinska ulica 22 B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 934062, reg. št. 199292, izdala UE
Ljubljana. gno-2532

Čas Bernard, Uriskova 30, Velenje, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 19997,
izdala UE Velenje. gno-2657

Čebohin Krt Matej, Cesta na Lenivec
20, Sežana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 14428, izdala UE Sežana.
gnb-2870

Čebulj Aleks, Linhartov trg 18, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
10625. gnr-2679

Černe Suzana, Depala vas 7a, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1245184, reg. št. 33211, izdala UE Dom-
žale. gnt-2627

Čubrilović Dijana, Mucherjeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1107427, reg. št. 211772, izdala
UE Ljubljana. gng-2615

Čumurdžić Janja, Frankovo naselje
158, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 25304, izdala UE Škofja Loka.
gnv-2950

Dežman Igor, Polička vas 26b, Ceršak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11858,
izdala UE Pesnica. m-2225
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Djukić Zoran, Mlakarjeva ulica 24, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1091166, reg. št. 46880, izdala UE Kra-
nj. gng-2715

Dobrin Marko, Dovce 16, Postojna, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 8829,
izdala UE Cerknica. gnf-2591

Dolinšek Gregor, Jakčeva ulica 21, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1050621, reg. št. 208822, izdala UE
Ljubljana. gnv-2550

Domadenik Igor, Ob ribiku 82, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
113828, izdala UE Maribor. m-2256

Drobnič-Valič Magda, Dvorska vas 30,
Velike Lašče, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 587011, reg. št. 177676, iz-
dala UE Ljubljana. gnn-2933

Drozg Mihael, Ciglence 21, Spodnji Du-
plek, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
116746, izdala UE Maribor. m-2213

Drškovič Marko, Ul. pri izviru 13, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 11993. gnp-2456

Drusel Vlasta, Zavrh 46a, Voličina, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9080, izda-
la UE Lenart. m-2195

Dvoršak Aleksander, Spodnji Ćerjavci
68, Lenart v Slov.goricah, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. 100004, izdala UE
Lenart. m-2176

Ekić Sanel, Korbunova ulica 2, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
109909, izdala UE Maribor. m-2196

Elbl Klavdija, Koroška c. 188a, Kamni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
114649, izdala UE Maribor. m-2221

Elgetz Štefan, Sončna ulica 34, Bistri-
ca ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1555, izdala UE Ruše. m-2188

Erjavec Sabina, Vojkova cesta 71, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1076188, reg. št. 211329, izdala UE
Ljubljana. gno-2432

Farkaž Janez, Dobrna 3d, Dobrna, voz-
niško dovoljenje. gnm-2659

Ferfolja Miha, Topniška 45, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1095912, reg. št. 191902, izdala UE Lju-
bljana. gny-2947

Ferk Marko, Ljubljanska 19a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
113196. m-2240

Fistravec marjan, Bukovci 40, Markov-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30479, izdala UE Ptuj. gnk-2686

Florjančič Peter, Študljanska 60a, Do-
mžale, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1172167, reg. št. 28194, izdala UE
Domžale. gnj-2462

Fon Edvard, Vrtojba pri Gorici 5 c, Še-
mpeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
B, izdala UE Nova Gorica. gnz-2446

Furlani David, Otlica 81, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1280307, izdala UE Ajdovščina.
gnl-2710

Gajšek Jure, Miklošičeva 5, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 38515,
izdala UE Celje. gnc-2469

Godina Egon, Tumova 8, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje. gnx-2573

Golja Vinko, Bazoviška ulica 9, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 464212, izdala
UE Tolmin. gnd-2593

Gorše Melita, Apostolova 3, Limbuš, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 111093,
izdala UE Maribor. m-2205

Gradišnik Matjaž, Orehova c. 43, Ore-
hova vas, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
104833, izdala UE Maribor. m-2219

Grgić Pejo, Ulica Metoda Mikuža 4, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 323007, reg. št. 165710, izdala UE
Ljubljana. gnd-2543

Grgurević Niko, Medvedova 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99159,
izdala UE Maribor. m-2235

Grmadnik Edvard, Vipavska cesta 9a,
Rožna dolina, Nova Gorica, vozniško do-
voljenje. gnh-2689

Grmovšek Anton, Zgoša št.- 33/a, Be-
gunje na Gorenjskem, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 3020, izdala UE Radov-
ljica. gnp-2731

Gruber Martin, Pot v Kamnik 4, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18719, izdala UE Kamnik. gng-2740

Gruden Igo, Brilejeva ulica 14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
812351, reg. št. 102879, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-2630

Hajdinjak Matevž, Bičevje 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1340699, reg. št. 230120, izdala UE Lju-
bljana. gnj-2587

Herjavec Damjan, Prvomajska 3a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
104421, izdala UE Maribor. m-2246

Himelrajh David, Devova 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
103456, izdala UE Maribor. m-2183

Hrovat Peter, Kregarjevo 1a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6302,
izdala UE Kamnik. gnb-2620

Ilić Novo, Hladilniška pot 26/c, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
297127, reg. št. 40206, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-2754

Jagušić Martin, Matije Tomca 2, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. FBGH, št. S
1068713, reg. št. 12283, izdala UE Dom-
žale. gnl-2660

Jakil Ana, Dogoška c. 82, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 114931.
m-2178

Jaklič Miroslav, Ravnik 14, Nova Vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8567,
izdala UE Cerknica. gne-2892

Jakopović Damijan, Novo naselje 15,
Bistrica ob Dravi, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 89537, izdala UE Ruše.
m-2209

Janežič Jernej, Puhova ulicca 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 893866, reg. št. 152926, izdala UE
Ljubljana. gnw-2599

Jarc Branko, Radvanjska 14c, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
59305, izdala UE Maribor. m-2182

Jaušovec Stanislav, Železnikova 16,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 95881, izdala UE Maribor. m-2224

Jesenko Miha, Gregorčičeva 21a, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
116104, izdala UE Maribor. m-2228

Jovanović Nebojša, Chengdujska cesta
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 644786, reg. št. 129415, iz-
dala UE Ljubljana. gnb-2720

Jugovac Dušanka, Puntarjeva 18, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. B, št. 27053, izdala UE Koper.
gne-2917

Jurančič Janja, Ješenca 2b, Rače, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 109180,
izdala UE Maribor. m-2247

Kabir-Khan Tarik, Hudovernikova ulica
13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1002587, reg. št. 201059,
izdala UE Ljubljana. gnh-2914

Kac Anica, Sp. Dobrenje 5, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8867, izdala UE Pesnica. m-2211

Kalčič Tomaž, Pod Jelovico 1, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, izdala
UE Postojna. gnt-2652

Kamnikar Andrej, Viška cesta 49b, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1244678, reg. št. 217251, izdala UE Lju-
bljana. gnv-2725

Karba Valerija, Radehova 24a, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9484, izdala UE Lenart.
m-2258

Kastelic Mojca, Nove Ložine 2 a, Koče-
vje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
1201, izdala UE Kočevje. gnf-2516

Kašnik Anton, Stari trg 86, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
2106, izdala UE Slovenj Gradec.
gne-2692

Kavčič Franc, Volčja Draga, Volčja Dra-
ga, vozniško dovoljenje. gnh-2614

Kerkez Gianfranco, Garibaldijeva 10,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. B, št. 13564, izdala UE Koper.
gnz-2571

Kimovec Miha, Repnje 53, Vodice, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. S 116748,
reg. št. 1163748, izdala UE Ljubljana.
gni-2888

Klančnik-Breznikar Tatjana, Krićevec
45a, Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6337, izdala UE Slovenske Konjice.
gnh-2639

Klep Urša, Podvin 158, Žalec, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. S 1257051,
izdala UE Žalec. gnu-2751

Kobal Marko, Vitovlje 71/d, Šempas,
vozniško dovoljenje. gnp-2906

Kocjan Drago, Zirje 1, Sežana, vozniš-
ko dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 881, iz-
dala UE Sežana. gnw-2874

Konjevič Zlatko, Boštjanova 4, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13195, izdala UE Radovljica. gnm-2484

Kopar Janko, Srednik 16, Šentjanž, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20095. gnp-2431

Koprivc Elida, Rozmanova 24a, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 502512, reg. št. 12057, izdala UE Ilir-
ska Bistrica. gnt-2702

Koprivc Roman, Rozmanova 24a, Ilir-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 103044, reg. št. 9657, izdala
UE Ilirska Bistrica. gns-2703

Koprivec Aleksander, Nanoška ulica
36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 996506, reg. št. 9992, izdala
UE Ljubljana. gnz-2471

Koprivnik Brigita, Hrastje 54c, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 98351,
izdala UE Maribor. m-2234
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Kos-Gruber Margareta, Pot v Rudnik 4,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19259, izdala UE Kamnik. gnh-2739

Košiček Gregor, Seidlova c. 68, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. G, št.
36677, izdala UE Novo mesto.
gno-2582

Kovačević Marko, Cesta 24. junija 76,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 352353, reg. št. 190150, izdala UE
Ljubljana. gnk-2461

Kozar Ivan, Stanovsko 84, Poljčane, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 3468.
gnx-2873

Kraiger Jelka, Ul. A. Tovornika 10, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
36415, izdala UE Maribor. m-2204

Kranjc Patrik, Cesta 4. maja 87, Cerk-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10222, izdala UE Cerknica. gnz-2871

Krašek Melita, Zg. Rečica 32, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7543,
izdala UE Laško. gnc-2644

Krivec Ljubomir, Šolska 3, Spodnja Id-
rija, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 532920, reg. št. 2954, izdala UE Idrija.
gnb-2520

Krivic Boris, Martiončeva ulica 11, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 933256, reg. št. 100245, izdala UE
Ljubljana. gnl-2510

Križanec Irena, Ul. Jožefe Lackove 17,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19576, izdala UE Ptuj. gnp-2581

Kumer Jurij, Partizanska c. 46, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
7521, izdala UE Škofja Loka. gnz-2946

Kuplen Hubert, Šolska cesta 16, Misli-
nja, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 7698. gnn-2458

Lap Marija, Dunajska cesta 357, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 185892, reg. št. 73596, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-2912

Lekić Gina, vodnikova cesta 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
134064, reg. št. 120876, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-2911

Lenarčič Bojan, Makedonska 1, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
105102, izdala UE Maribor. m-2214

Lenard Rado, Rošpoh 158, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4072,
izdala UE Pesnica. m-2172

Lorbek Erika, Vodnikov trg 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 75616,
izdala UE Maribor. m-2200

Lubej Danilo, Prihova 11, Oplotnica, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 19136.
gno-2457

Lubi Leonida, Stara gora 17, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12213, izdala UE Pesnica.
m-2223

Lukić Marko, Groharjeva 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
86243, izdala UE Maribor. m-2187

Majhen Andreja, Adamičeva c. 1a, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21559, izdala UE Grosuplje. gnf-2741

Malešević Dejan, Stična 78a, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21478, izdala UE Grosuplje. gns-2903

Maloku Naim, Plešičeva ulica 27, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,

št. S 814574, reg. št. 151345, izdala UE
Ljubljana. gnr-2529

Markončič Mateja, Ulica OF 7, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9856, izdala UE Izola. gnr-2454

Markovič Sebastjan, Savska 2, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24694.
gnj-2687

Mateski Blagoja, Gradnikove brigade
16, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, št. S 362863, izdala UE Ajdovščina.
gnd-2443

Matko Rudolf, Pod gozdom 15, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7845, izdala UE Trbovlje. gnq-2680

Mehmedović Suljo, Regentova 14, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
116196, izdala UE Maribor. m-2226

Mesarič Ivanka, Gospejna 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
26223, izdala UE Maribor. m-2249

Milakovič Suzana, Zlato polje 3/a, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
805971, reg. št. 37462, izdala UE Kranj.
gnj-2512

Milinković Slobodan, Zaloška cesta 228
c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1216361, reg. št. 222706,
izdala UE Ljubljana. gnw-2424

Mišmaš Boštjan, Hladilniška pot 1a, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1189571, reg. št. 219830, izdala UE
Ljubljana. gns-2728

Mlakar Igor, Melikova ulica 35, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1297084, reg. št. 228147, izdala UE Lju-
bljana. gnx-2948

Mlakr Boštjan, Brdnikova ulica 36 a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 512636, reg. št. 149643, izdala UE
Ljubljana. gnd-2518

Mlekuž Terezija, Kot 4, Bovec, vozniš-
ko dovoljenje, št. S 156629, izdala UE
Tolmin. gnb-2595

Močivnik Marijan, Cesta na Roglo 11h,
Zreče, vozniško dovoljenje, št. 1318.
gnz-2821

Modic Jana, Lipsenj 24a, Grahovo, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8640, iz-
dala UE Cerknica. gnr-2904

Mohorič Alojz, Jurkovičeva ulica 23,
Gornja Radgona, preklic vozniškega dovo-
ljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 54/99.
gnc-2669

Moličnik Tomaž, Raduha 69, Luče, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 9911,
izdala UE Mozirje. gnj-2637

Mozetič Zoran, Bilje 115a, Renče, voz-
niško dovoljenje. gnq-2580

Možina Andrej, Slovenska cesta 9b, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 102762, reg. št. 10097, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-2866

Mršnik Sandra, Tovarniška 6, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
26425, izdala UE Koper. gnr-2879

Muha Boštjan, 9. korpus 16, Izola - Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8902, izdala UE Izola. gnu-2576

Muranović Edvin, Mirke 7, Vrhnika, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11027, izdala UE Vrhnika. gnm-2534

Murn Zdravko, Lanišče 32, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S

1264631, reg. št. 191920, izdala UE Lju-
bljana. gnb-2495

Nadles Jasna, Poljanska cesta 20 b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 62608, reg. št. 181900, izdala UE
Ljubljana. gns-2478

Narobe Sonja, Slovenska cesta 30, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1012437, reg. št. 176870, izdala UE
Ljubljana. gnr-2504

Nemec, Cedraš 3, Laško, vozniško do-
voljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 6631.
gnq-2430

Nemec Vido, Martinuče 30, Renče, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 2084,
izdala UE Nova Gorica. gnv-2925

Novak Aleksandra, Vrtna pot 5, Brez-
ovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9589, izdala UE Vrhnika.
gnw-2649

Novak Miha, Splitska ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000103, reg. št. 199111, izdala UE Lju-
bljana. gng-2890

Novoselc Petra, Bratovševa ploščad 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 247449, reg. št. 186098, izdala UE
Ljubljana. gnn-2483

Obradović Željko, Pot na Fužine 35,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 516497, reg. št. 74309, izdala UE
Ljubljana. gnd-2668

Obreza Rok, Kamna Gorica 26, Cerkni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 8511. gnq-2455

Ojsteršek Milan, Ojstro 9, Laško, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11486,
izdala UE Laško. gng-2490

Orlovič Mateja, Ul. Marjana Nemca 5,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. 21077, izdala UE Slo-
venska Bistrica. m-2185

Ozebek Gregor, Gorenji Novaki 57, Ce-
rkno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001090358, reg. št. 9890, izdala UE Idri-
ja. gnj-2487

Pangos Silva, Ivana Turšiča 3, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12636, izdala UE Sežana. gny-2447

Paulin Aleš, Golnik 42, Golnik, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. S 419913,
reg. št. 8538, izdala UE Kranj. gno-2482

Pavc Veronika, Praše 30, Mavčiče, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 736095,
reg. št. 30345, izdala UE Kranj. gnn-2408

Pečnik Borut, Cesta na Prevoje 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 973109, reg. št. 84163, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-2929

Pehlič Damjana, Ulica Tončke Čečeve
18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 885187, reg. št. 156922, iz-
dala UE Ljubljana. gnj-2887

Persiko Marija, Tovarniška 7, Izola - Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8682, izdala UE Izola. gnr-2579

Petauer Uroš, Ljubljanska 31, Celje, vo-
zniško dovoljenje, reg. št. 34863, izdala
UE Celje. gne-2492

Peterlin Borut, Maistrova 1, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. AGH, št. 111417,
izdala UE Maribor. m-2180

Petrovič Dani, Nazorjeva 14, Celje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22043.
gno-2632



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 62-63 / 6. 8. 1999 / Stran 4081

Pevec Renata, Mucherjev ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
240714, reg. št. 188222, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-2466

Pevulja Djuja, Preglov trg 11, Ljubljana,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 51/99. gne-2717

Pibernik Rafko, Ulica na Roje 5, Šmart-
no pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 108757, izdala UE Litija. gne-2817

Pilih Dalibor, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1166276, reg. št. 192971, izdala UE Lju-
bljana. gnt-2427

Plazovnik Edbin, Remšnik 70, Podvel-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8657, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnq-2755

Plešnar Vilko, Ul. Ljudevita Stiasnyja 2,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. AB, št.
5818, izdala UE Kamnik. gnu-2926

Podgrajšek David, Brinjeva gora 13,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12753. gne-2742

Polanec Manja, Spodnje Hoče 36,
Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
98761, izdala UE Maribor. m-2190

Poljanec Nataša, Vanetina 2, Cerkve-
njak, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
10489, izdala UE Lenart. m-2194

Polše Arman, Gregorčičeva 22, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
106292, izdala UE Maribor. m-2254

Potisk Jernej, Ptujska c. 28, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 111103, izdala UE Maribor.
m-2210

Potočnik Bogdan, Malečnik 270, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
93889, izdala UE Maribor. m-2229

Potočnik Janez, Ulica Staneta Severja
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 972200, reg. št. 158480, iz-
dala UE Ljubljana. gng-2415

Praprotnik Črtomir, Nova vas 59, Nova
Vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8901, izdala UE Cerknica. gnw-2499

Praznik Gregor, Linhartova cesta 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1107366, reg. št. 211728, izdala UE
Ljubljana. gnj-2662

Pregelj Andrej, Finžgarjeva ulica 2, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1351783, reg. št. 106334, izdala UE
Ljubljana. gnl-2485

Pregelj Boštjan, Finžgarjeva ulica 2, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1244273, reg. št. 223211, izdala UE
Ljubljana. gnk-2486

Pregrad Ferdinand, Čemšenik 2, Čem-
šenik, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
6052, izdala UE Zagorje ob Savi.
gns-2578

Preložnik Srečko, Plečnikova 9, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
16725, izdala UE Maribor. m-2238

Prijol Marjeta, Zg. Kamenščak 2/a,
Ljutomer, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 56/99.
gnl-2860

Primc Živa, Škapinova 2, Celje, vozniš-
ko dovoljenje, št. 45403. gne-2642

Pučko Andrej, Žerovinci 35, Ivanjkovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9207,
izdala UE Ormož. gno-2682

Pukl Benjamin, Regentova 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 98639,
izdala UE Maribor. m-2166

Puklič Danica, Kidričeva ul. 7c, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
83286, izdala UE Maribor. m-2252

Radmanovič Radivoje, Ozeljan 2, Šem-
pas, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gns-2453

Rajh Janko, Lahonci 77, Ivanjkovci, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. 9277, izda-
la UE Ormož. gnl-2685

Rakun Rudolf, Goriška 53, Velenje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
26490, izdala UE Velenje. gnr-2554

Rakušček Anton, Bukovica 84, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje. gny-2872

Rančigaj Roman, Kapla 62, Tabor, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
452669, izdala UE Žalec. gnz-2421

Rangus Nataša, Dolenje vrhpolje, Šent-
jernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 28434, izdala UE Novo mesto.
gnu-2476

Rašl Matjaž, Mihovci 10 a, Velika Ne-
delja, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 10493, izdala UE Ormož. gni-2513

Rebernik Anton, Zg. Velka 17, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
317, izdala UE Pesnica. m-2217

Rogač mateja, Ulica Cankarjeve briga-
de 6, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 14180, izdala UE Grosuplje.
gnt-2727

Rojko Anja, Sadjarska 20, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 81225, izdala UE Maribor.
m-2251

Rojko Tina, Merčnikova ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
980688, reg. št. 17460, izdala UE Grosu-
plje. gnf-2541

Rošar Matjaž, Šentlenart 34, Mislinja,
potrdilo o opravljenem CPP, št. 1623.
gnj-2862

Rovtar Marko, Stomaž 52, Dobravlje, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1118702, izdala UE Ajdovščina. gnq-2684

Rozman Ivan, Ul. Karla Glaserja 8, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5726, izdala UE Maribor. m-2250

Safran Silvester, Delavska 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
62594, izdala UE Maribor. m-2216

Saksida Matej, Zalošč3 30m, Dornbe-
rk, vozniško dovoljenje. gns-2603

Sarzina Franko, Cankarjeva 54, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. gns-2653

Sefič Kenan, Cesta v Rovte 16, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. EH, št. S
1128752, reg. št. 19627, izdala UE Jese-
nice. gnw-2678

Sekač Črtomir, Metelkova 27, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 98753,
izdala UE Maribor. m-2212

Semenič Marko, Ul. Arnolda Tovornika
20, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 99093, izdala UE Maribor. m-2184

Sešek Primož, Ježa 87, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 845154,
reg. št. 178423, izdala UE Ljubljana.
gnx-2498

Sešel Ivan, Petelinskova 5, Vojnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 5920.
gnt-2752

Sever-Habič Slavica, Izletniška ulica 3,
Ljubljana-Črnuče, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1134409, reg. št. 214468,
izdala UE Ljubljana. gnw-2924

Simeunovič Mojca, Dupleška 311, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
114033, izdala UE Maribor. m-2215

Simončič Dejan, Kunaverjeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1365418, reg. št. 231936, izdala
UE Ljubljana. gnu-2451

Simonič Žiga, Vrtna 9, Rakek, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. S 1253556,
reg. št. 10326, izdala UE Cerknica.
gnc-2919

Simovič Denis, Partizanska 21, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
26960. gnu-2876

Skender Mustafa, Šmartno 31, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1307109, reg. št. 51154, iz-
dala UE Kranj. gnm-2509

Skodič Ljubica, Trniče 79, Marjeta na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 100299, izdala UE Maribor.
m-2230

Skube Marko, Kersnikova 3, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21059, izdala UE Grosuplje. gnp-2756

Slabe Majda, Slamnikarska cesta 23,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 104999, reg. št. 17225, izdala UE
Domžale. gnd-2868

Slokan Darja, Prušnikova ulica 29, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 422946, reg. št. 5065, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-2695

Sobočan Ludvik, Račke 3, Radizel,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 11701, izdala UE Maribor.
m-2241

Sovič Daniel, Krčkova 14, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 90965, izdala UE Maribor.
m-2245

Starčič Primož, Pionirska ulica 4, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
inš. B, št. 6900, izdala UE Gornja Radgo-
na. gnu-2676

Stojkovič Ivan, Krpanova 9, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, št. 11050.
gnq-2880

Strelec Jože, Ob ribniku 81, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8019,
izdala UE Maribor. m-2206

Strohmaier Vili, Kersnikova 7, Dob, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 485647,
reg. št. 27172, izdala UE Domžale.
gnc-2494

Šalamon Jani, Celovška cesta 144, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1012587, reg. št. 202336, izdala
UE Ljubljana. gnl-2535

Šantl Marija Magdalena, Peričeva ulica
35, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 294819, reg. št. 165546, iz-
dala UE Ljubljana. gnj-2412

Šauperl Breda, Betnavska 74, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 48773,
izdala UE Maribor. m-2233

Šavs Matija, Britof 406, Kranj, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 51631,
reg. št. 17725, izdala UE Kranj.
gnc-2869



Stran 4082 / Št. 62-63 / 6. 8. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Šepetavc Peter, Vedenikova 7, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGFH, reg. št.
15630, izdala UE Celje. gnx-2423

Šetina Jadran, Zabiče 68, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
939502, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnq-2405

Šimunić Marjan, Mrakova cesta 16, Vr-
hnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9594, izdala UE Vrhnika. gnd-2643

Škerlep Mirjana, Samova ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
733305, reg. št. 43408, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-2425

Šmid Zdravko, Preglov trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
566502, reg. št. 54714, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-2864

Šobič Sašo, Clevelandska ulica 43, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1024368, reg. št. 205465, izdala UE Lju-
bljana. gnv-2900

Šolinič Simona, Smrečna ul. 8, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
46136, izdala UE Celje. gnt-2552

Šoukal Ribičič Marija, Valvasorjeva uli-
ca 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 414133, reg. št. 30313, izdala
UE Ljubljana. gnl-2410

Špan Aleksander, Florjanska ulica 40/
b, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 8922. gnx-2748

Štibernik Aleš, Rožna dolina, C. VIII/
32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 165684, reg. št. 218478, iz-
dala UE Ljubljana. gnj-2737

Štiftar Marija, Jarška cesta 81, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
604092, reg. št. 3671, izdala UE Domža-
le. gnn-2858

Štumberger Tomaž, Ljubljanska 100,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 94454, izdala UE Maribor. m-2257

Tatlović Dušan, Šišenska cesta 42, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 139780, reg. št. 52117, izdala UE
Ljubljana. gns-2528

Tement Janez, C. 4. julija 104, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. 69464, izdala UE Maribor. m-2177

Tič-Frešer Irena, Ul. Poh. odreda 6, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje.
gnw-2574

Tivadar Marjan, Matije Blejca 18, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20761, izdala UE Kamnik. gny-2547

Tkalec Mirjana, Brilejeva ulica 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
243889, reg. št. 186404, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-2694

Tomaževic Tomaž, Kamna Gorica 81,
Kamna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 21480. gnt-2677

Tominšek Henrik, Šentjanž 6, Rečica
ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 5712, izdala UE Mozirje. gnk-2636

Trdič Martina, Pločanska ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
594968, reg. št. 193625, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-2898

Treer Darja, Krajnčičeva ulica 5, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
43701, izdala UE Maribor. m-2243

Troha Ivan, Babno polje 104, Stari trg
pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. ABF-

GH, št. 4353, izdala UE Cerknica.
gnb-2645

Trošt Boštjan, Orehovica 38, Podna-
nos, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1181765, izdala UE Ajdovščina.
gnn-2708

Turk Emil, Vrh 2, Šentjernej, vozniško
dovoljenje, izdala UE Novo mesto.
gnm-2459

Turk Jože, Dolž Vinareber 3, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
18742. gnn-2583

Ulen Simon, Lipovci 242/b, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 33321.
gnv-2575

Umek Dejan, Konca vas 23, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7918,
izdala UE Kočevje. gnv-2750

Urankar Andrej, Ropretova 1, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1164461, reg. št. 197391, izdala UE Lju-
bljana. gnu-2901

Urbanec Jurij, Francarija 7, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
170372, reg. št. 35879, izdala UE Kranj.
gnl-2735

Vake Petrina, Vranji vrh 21i, Sladki Vrh,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7294,
izdala UE Pesnica. m-2242

Veljkovič Aleksandra, Maistrova 4, Bre-
žice, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
14047, izdala UE Brežice. gnq-2480

Vernik Jernej, Cesta v Mestni log 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1138598, reg. št. 215422, izdala
UE Ljubljana. gnu-2651

Vicman Zvonimir, Regentova 18, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
46545, izdala UE Maribor. m-2237

Videtič matej, Čečovje 39/b, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17211, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnc-2594

Vihar Violeta, Vrtnarska 26, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 86345,
izdala UE Maribor. m-2248

Vilar Mitja, Ljubljanska c. 24, Šmar-
je-SAP, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 9685, izdala UE Grosuplje. gnv-2625

Voglar Gopurn Mihaela, Vranji vrh 87,
Sladki Vrh, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11000, izdala UE Pesnica. m-2175

Vrhovšek Leon, Kolmanova cesta 7,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 83330, izdala UE Maribor.
m-2191

Vučič Velimir, Razlagova 11b, Celje, vo-
zniško dovoljenje, št. 25515. gng-2640

Vuleta Daliborka, Ledina 6, Vrhnika, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13599,
izdala UE Vrhnika. gnp-2656

Winkler David, Ormoška cesta 41, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32948,
izdala UE Ptuj. gns-2878

Zadrvavec Ivan, Vrhovci c XVII 24, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 323306, reg. št. 76380, izdala UE Ljub-
ljana. gno-2407

Zajec Robin, Clevelandska ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, št. S 1341559, reg. št. 181561, iz-
dala UE Ljubljana. gns-2628

Zemljič Gorazd, Sladki vrh 5a, Sladki
Vrh, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
1217, izdala UE Pesnica. m-2179

Zevnik Anton, Rimska c. 22, Čatež ob
Savi, vozniško dovoljenje. gnc-2819

Zevnik Elka, Rimska c. 22, Čatež ob
Savi, vozniško dovoljenje. gnb-2820

Zlatar Franc, Zg. višinga 48, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7628, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnh-2564

Zorko Damijan, Polžanska g. 39, Šmar-
je pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. H,
št. 18018, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnp-2631

Zupanc Bojan, Pod hribom 1, Brester-
nica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
98211, izdala UE Maribor. m-2207

Žagar Aleš, Podgorje 59 E, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
21787, izdala UE Kamnik. gnq-2505

Žerovec Uroš, Jarška c. 2, Bled, vozni-
ško dovoljenje, izdala UE Radovljica.
gnk-2511

Živanović Aleš, Gregorčičeva 17, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
94673, izdala UE Maribor. m-2255

Živič Jože, Kapele 11, Kapele, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BCGH, št. 13559, iz-
dala UE Brežice. gnc-2619

Žunko Angela, C. Proletar. brigad 62,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 31594, izdala UE Maribor. m-2199

Županić Barbara, Nova ulica 3, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8844, izdala UE Ruše. m-2168

Žužek Zinka, II. prekomorske 23, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. 17363. gnb-2570

Zavarovalne police

Artač Janja, Tiranova ulica 18, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 592322, izdala za-
varovalnica Tilia. gno-2607

Bastarda Andrej, Podlipa 79, Vrhnika,
zavarovalno polico, št. 592508, izdala za-
varovalnica Tilia. gnn-2558

Fazlić Fikret, Cesta na Log 71, Notra-
nje Gorice, zavarovalno polico, št.
101180915, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. gnz-2696

Gledj Stojan, Kamnogoriška cesta 26,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
1035854, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnv-2475

Grudnik Zdenka, Florjan 111, Šoštanj,
zavarovalno polico, št. 181043, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnp-2556

Horvat Sonja, Krimska ulica 4, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 621502, izdala za-
varovalnica Tilia. gne-2467

Kocmur Zoran, Špruha 2, Trzin, zavaro-
valno polico, št. 0651105, izdala zavarova-
lnica Tilia. gnt-2452

Kozar Hedi, Maistrov trg 6, Gornja Rad-
gona, zavarovalno polico, št. AO 637751.
gnz-2596

Mušič Blaž, Ulica pod gozdom 9, Trzin,
zavarovalno polico, št. 101231458, izdala
zavarovalnica Slovenica. gny-2722

OCTOPUS d.o.o., Dolenjska cesta 11,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 208633,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. Ljublja-
na. gnu-2626
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Rotar Gregor, Litostrojska 14, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. AO 400836,
izdala zavarovalnica Tilia. gnk-2561

Strle Bernarda, Gradež 7, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 615144, izdala zava-
rovalnica Tilia. gnu-2726

Štiglic Olga, Bočna 104, Gornji grad,
zavarovalno polico, št. 178281, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnq-2555

Švec Boris, Kranjčeva 8, Lendava - Le-
ndva, zavarovalno polico, št.
45401000027, življenjsko rentno zavaro-
vanje, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
v Ljubljani 1. 12. 1995. gny-2597

Tenis Schweiger d.o.o., Cesta v Zgor-
nji log 32, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. AO 101272463, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d.. gnw-2724

Trkulja Milenko, Sveto 68, Komen, za-
varovalno polico, št. 1-AO 0592974, izda-
la zavarovalnica Adriatic. gnx-2448

Uršič Adrijana, Lokovska cesta 1, Se-
žana, zavarovalno polico, št. AO-01
0437531. gnb-2670

Vrhovnik Marija, Hrib pri Kamniku 8,
Kamnik, zavarovalno polico, št. 668621,
izdala zavarovalnica Adriatic. gni-2413

Spričevala

Berk neža, Kragujevskih žrtev 69, Mari-
bor, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gostin-
ske šole v Celju, izdano leta 1970-1973.
m-2253

Bizjak Petra, Mariborska 9, Orehova
vas, spričevalo o zakjučnem izpitu Trgov-
ske šole v Mariboru, izdano leta 1999.
m-2202

Božič Olga, Černetova ulica 5a, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Vodice, izda-
no na ime Pirc Olga. gnu-2951

Čiča Tanja, Laze 6, Kranj, spričevalo 3.
letnika Srednje ekonomske šole.
gnk-2736

Debevec Janez, Zalarjeva cesta 22,
Borovnica, diplomo Gozdarske srednje
šole, izdana 29. 6. 1984, št. I/49.
gnd-2818

Ivančič Boštjan, Stoperce 73, Stope-
rce, spričevalo o zakjučnem izpitu Sred-
nje živilske šole Maribor, izdano leta
1998/99. gnx-2598

Kocijan Branislav, Plešičeva ul. 21, Lju-
bljana, spričevalo 3. letnik Elektrotehniške
šole v Ljubljani, izdano leta 1981.
gnm-2609

Leskovšek Matjaž, Ruške čete 2a,
Ruše, zaključno spričevalo OŠ Bojan Ilich
Maribor, izdano v šolskem letu 1987/88.
m-2198

Majc Branko, Gabrje 20, Ljubljana, dip-
lomo Srednje elektrotehnične šole v Ljub-
ljani, izdana leta 1984. gnk-2586

Matijevič Tatjana, Nova pot 17, Kozina,
spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje eko-
nomske šole Koper, št. 2267, izdano leta
1980, izdano na ime Bolčič Tatjana.
gnx-2673

Mudrevčič Goran, Gozdna 9, Rače, za-
ključno spričevalo Tehniške šole za strojni-
štvo Ljubljana, enota Radovljica, izdano leta
1980. m-2169

Novak Mojca, Gregorčičeva 16, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Trgovske šole
Maribor, izdano leta 1995/96. m-2171

Ocepek Gregor, Emonska ul. 2, Dom-
žale, spričevalo 4. letnika Srednje šole ti-
ska in papirja v Ljubljani, izdano leta 1998.
gni-2488

Peršić Ivica, Cesta v Staro vas 1, Pos-
tojna, spričevalo 4. letnika Srednje želez-
niške šole, izdano leta 1994. gnt-2602

Pinter Darinka, Bevkova 7, Žalec, spri-
čevalo 3. 4. letnika in zaključno spr. Sred-
nje trgovske šole v Celju, izdani leta 1996
in 1997. gnb-2420

Popović Draško, Strossmayerjeva 17,
Maribor, zaključno spričevalo Srednje gra-
dbene šole, poklic tesar, izdano leta 1980
v Mariboru. m-2197

Popović Saša, Preglov trg 7, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, iz-
dano leta 1998. gns-2403

Rot Milan, Zrinjskega ulica 14, Domža-
le, diplomo Srednje lesarske šole Škofja
Loka, št. 38-9/86, izdana 27. 1. 1986.
gnf-2941

Tement Vitoslav, Krekova 21, Maribor,
zaključno spričevalo za šolsko leto
1977/78 Poklicne grafične šole, odde-
lek pri Delavski univerzi Maribor - smer
ročni stavec.. m-2170

Topič Nenad, Kersnikova 1, Velenje,
spričevalo Srednje strojno-tehniške šole
Velenje. gnr-2829

Trošelj Robert, Jelšane 3 b, Jelšane,
diplomo FAGG - arhitektura v Ljubljani.
gnk-2536

Veršič Jože, Ekartova 20, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo o zakjučnem
izpitu Ekonomske srednje šole Maribor, iz-
dano leta 1968. m-2189

Vogrinec Franc, adamičeva 41, Mari-
bor, maturitetno spričevalo Tehnične, ele-
ktro in tekstilne šole Maribor, izdano leta
1976. m-2193

Zaletel Sonja, Varpotičeva 18, Novo
mesto, maturitetno spričevalo Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 1965, izdano na
ime Vatovec Sonja. gnv-2450

Zupan Aleksandra, Oražnova ulica 8,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1998. gnr-2429

Žaberl Klavdija, Kropa 3/b, Kropa, sp-
ričevalo Srednje mlekarske in kmetijske
šole Kranj, izdano leta 1997/98.
gng-2865

Ostali preklici

Avtohiša Strikovič, Koroška c 53 D, Kra-
nj, potrdilo o ustrznosti za vozilo Nubira 1.6,
št. šasije KLAJF696EWK189547.
gnx-2473

Avtohiša Strkovič, Koroška 53 D, Kranj,
homologacijo za vozilo Nubira 1.6., št. šasi-
je KLAJF696EWK189547. gny-2472

B & B d.o.o., Ručigajeva ulica 13, Kranj,
kopijo licence za prevoze v cestnem pro-
metu, št. 0000049/10, izdano 9.10.1997
za vozilo IVECO 100E 18, reg. št.
LJ-81-73T. gnw-2474

Barišič ante, Tavčarjeva 10, Jesenice,
delovno knjižico. gnk-2861

Beguš Maja, Kunaverjeva ulica 8, Ljub-
ljana, potrdilo o opravljenem strokovnem iz-
pitu, izdal Republiški komite za zdravstveno
in socialno varstvo v Ljubljani, 14. 4. 1986.
gnd-2893

Bizilj Tadeja, Vrtača 10, Ljubljana, dijaš-
ko izkaznico, izdala Plečnikova gimnazija.
gnb-2545

Čurčić Petar, Abramova ulica 8, Ljublja-
na, delovno knjižico. gne-2542

Flora lesarstvo in vrtnarstvo, Radmirje
66/a, Ljubno ob Savinji, preklic licence,
objavljeno v Ur. l. RS, št. 45/99. gnc-2419

Gorela Martina, Marežavskega c. 7, Ko-
per - Capodistria, prometno dovoljenje.
gnv-2875

Janežič Jernej, Puhova ulica 9, Ljublja-
na, listino ADR certifikat, št. 009217 za
prevoz nevarnih snovi, izdan 28. 2. 1997
pri MNZ. gnr-2629

Kocan Jožef, Motvarjevci 4, Prosenja-
kovci - Partosfalva, delovno knjižico, reg.
št. 60706, ser. št. 260340, izdana 31. 5.
1994 v Murski Soboti. gnw-2674

Lupša Antonija, Glavarjeva 53, Komen-
da, delovno knjižico. gno-2507

Magazinovič Nebojša, Abramova 14, Lju-
bljana, preklic evidenčnega lista za čoln,
objavljeno v Ur. l. RS, št 56/99 pod oznako
GNN-1158. gnh-2414

Malek Zlatko, Ul. Jožeta Mlakarja 18,
Limbuš, delovno knjigo, št. 9667, izdana
leta 1987 pri SO Maribor. m-2208

Matajič Drago, Starše 76i, Starše, delo-
vno knjižico št. 39801, izdana 2. 7. 1979.
m-2167

Mičovič Dragica, Sabinijeva ulica 11, Ko-
per - Capodistria, delovno knjižico.
gnd-2693

Nehod Jože, Barka 45, Sežana, izkaz-
nico vojnega veterana, št. 25063.
gnn-2658

Oblak Primož, Detelova ulica 5, Kranj,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1026745. gnl-2935

Ogrin Ana, Pot na Drenikov vrh 4, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 18970629,
Filozofski fakulteti. gne-2942

Omahen Damjan, Cesta 9. avgusta 22
a, Zagorje ob Savi, delovno knjižico.
gnt-2477

Osjak Ivica, Maurerjeva 13, Ljubljana,
delovno knjižico. gnl-2610

Pintar Marija, Žiče 43, Loče pri Poljča-
nah, potrdilo o opravljenem strokovnem iz-
pitu, št. 2874, izdalo Ministrstvo za šolstvo
in šport leta 1992. gnn-2758

Podgrajšek Danijela, Guličeva 5, Mari-
bor, delovno knjižico. m-2222

SCT d.d. Ljubljana, Slovenska 56, Ljub-
ljana, osebno delovno dovoljenje, št.
0424487585, izdano na ime Mudžekić
Savo. gnz-2521

SCT d.d. Ljubljana, Slovenska 56, Ljub-
ljana, osebno delovno dovoljenje, št.
0424488034, izdan na ime Salkić Mirsad.
gny-2522

SCT d.d. Ljubljana, Slovenska 56, Ljub-
ljana, osebno delovno dovoljenje, št.
0424487584, izdano na ime Tepić Slobo-
dan. gnx-2523

SCT d.d. Ljubljana, Slovenska 56, Ljub-
ljana, osebno delovno dovoljenje, št.
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0424487904, izdan na ime Tepić Zoran.
gnw-2524

Simonič Jože, Kratka ulica 20, Oreho-
va vas, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 0026701. gno-2857

Smajil Gazibara, Trg revolucije 36, Tr-
bovlje, listino potrdilo o uspešno opravlje-
nem preizkusu strokovne usposobljenosti
za pridobitev licence v cestnem prometu
št. 603432, in za taksi prevoze. gnf-2641

Stražar Vrhovec Iztok, Prežihova ulica
7, Maribor, delovno knjižico. gnu-2551

Šijanec Dejan, Staneta Rozmana 12,
Murska Sobota, delovno knjižico.
gnh-2514

Tehnounion avto d.o.o., Devova 18,
Ljubljana, uradno potrdilo za registracijo
osebnega avtomobila LAND ROVER, tip

Freelander 2.0 Xedi 5DR, št. šasije SAL-
LNABB8XA692764, tip motorja 20T2N,
prostornina 1994 ccm, letnik proizv. 1999.
gny-2697

Tričić Rasim, Slovenska c. 29, Men-
geš, osebno delovno dovoljenje, št.
0424490322. gng-2540

Trifoni Goran, Majronova ulica 8, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnu-2501

Trifunović Radovan, Ulica Matije Tom-
ca 4, Domžale, delovno knjižico.
gnb-2895

Velkavrh Jasmina, Pot Terencev 9,
Brezovica pri Ljubljani, delovno knjižico.
gnf-2666

Vodopivec Sašo, Tomišelj 35c, Ig, pot-
rdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-2730/94. gnn-2608

Voler Boštjan, Savinjska ulica 3, Celje,
delovno knjižico. gnz-2671

Vračun Jure, Cankarjeva 11, Maribor,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
na področju vzgoje in izobraževanja, izda-
no v Ljubljani leta 1998. m-2232

Vurcer Bogdan, Trnovska vas 44, Trno-
vska vas, potrdilo o opravljenem varstvu pri
delu s kmetijsko mehanizacijo, izdano leta
1996 v Ptuju. m-2186

Wolf Robin, Razdrto 47, Hruševje, vo-
jaško knjižico, št. AA 060394. gnl-2885

Zgonc Alojzij, Goriče 19 a, Postojna,
ADR, št. 9007, izdal Petrol Ilirska Bistrica.
gnn-2508

Žorž Simon, Kettejeva 14, Koper - Ca-
podistria, evidenčni list za čoln, št. ELAN
S-430, reg. oznaka KP 1243. gni-2863
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