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Sodni register

LJUBLJANA

Rg-212985
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06048 z dne 2. 12. 1998 pri subjektu
vpisa GRADBENI INŠTITUT ZRMK, sedež:
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00586/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala, datuma zastopnika in
dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in člane nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št. 5057191
Firma: GRADBENI INŠTITUT ZRMK, d.d.
Skrajšana firma: GI ZRMK, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 413,830.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
154,370.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 56, vložil
41,384.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložil
41,384.000 SIT, udeleženci interne razde-
litve, vložili 18,954.000 SIT, in udeleženci
notranjega odkupa, vložili 157,738.000 SIT
– vstopili 15. 10. 1998, odgovornost: ne
odgovarjajo; Vlada RS, izstopila 15. 10.
1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Černe Gojmir, Trzin, Kidričeva ulica
68, razrešen 13. 10. 1998 in ponovno ime-
novan 14. 10. 1998, ki zastopa družbo kot
začasni glavni direktor.

Člani nadzornega sveta: Kralj Boštjan,
Neffat Branka in Žarnič Roko, vstopili 14.
10. 1998.

Dejavnost, vpisana 2. 12. 1998: 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške

opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi odločbe Agencije Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo
št. LPS 1540/2160-1998/TP z dne
23. 10. 1998.

Rg-403799
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gosodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01499 z dne 12. 4. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31777/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št. 1399896
Firma: PASKAL ARMATURE, servis in

svetovanje v energetiki, d.o.o.
Skrajšana firma: PASKAL ARMATURE,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Perne Mihael Jirij, Ljublja-

na, Bratovševa ploščad 27, vstop 18. 1.
1999, vložek 1,155.000 SIT in Ozvald Pri-
mož, Notranje Gorice, Vnanje Gorice 59,
vstop 18. 1. 1999, vložek 945.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ozvald Primož in prokurist Perne Mi-
hael Jirij, oba imenovana 18. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1999: 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6521 Finančni zakup (leasing); 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje.

Stečajni postopki
in likvidacije

St 18/99-42 S-9885
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad PIK, Tovarna perila in konfekcije,
d.d., Maribor, Kraljeviča Marka 5, Mari-
bor, dne 8. 9. 1999 ob 10. uri, v sobi 330
tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tukajšnjem sodišču, Sod-
na ul. 15, soba 217, v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 8. 1999

St 12/99 S-9884
To sodišče je izdalo sklep opr. št. St

12/99 z dne 9. 8. 1999, da se začne po-
stopek prisilne poravnave zoper dolžnika Di-
skont G Ohojak & Co, Trgovsko podjet-
je, d.n.o., Bovec, Industrijska cona Bo-
vec.

Upravitelj prisilne poravnave je Ivan Ko-
košin Fon, univ. dipl. prav., iz Tolmina, Pre-
šernova 4.

Upnike, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča poziva-
mo, naj poravnalnemu senatu z vlogo z doka-
zili v dveh izvodih, prijavijo svoje terjatve v
roku 30 dni od dneva objave tega oklica o
začetku postopka prisilne poravnave. Taksa
za prijavo terjatev se plača v višini 5% od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upni-
kov, vendar največ do vrednosti 2000 točk.

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

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Ledas, Podjetje za predelavo in pro-
dajo mesnih izdelkov, d.o.o., Celje, Trno-
veljska c. 12, Celje,

– Pecivo, Pekarstvo in slaščičarstvo,
d.d., Nova Gorica, Rejčeva 26, Nova Gori-
ca,

– Emona MIZ Mesna industrija Zalog,
d.d., Zalog, Agrokombinatska 63, Ljublja-
na-Polje,

– Banka Vipa, d.d., Kidričeva 7, Nova
Gorica,

Razglasi sodišč
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– Ohojak Aleksander, Bovec, Brdo 72,
kot predstavnik delavcev.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 8. 1999

St 42/98-52 S-9886
S sklepom sodišča opr. št. St 42/98 z

dne 15. 6. 1999 je bila potrjena prisilna
poravnava nad dolžnikom Varkar, Proizvod-
nja, trgovina in storitve, d.o.o., Maribor,
Preradovičeva 38.

Terjatve bodo upnikom poplačane v viši-
ni 20% ugotovljenih terjatev z zamudnimi
obrestmi v višini temeljne obrestne mere
+2% letnih obresti do 10. 2. 1999 naprej, v
roku enega leta od potrditve prisilne porav-
nave (do 15. 6. 2000).

Seznam upnikov z ugotovljenimi terjatva-
mi in zmanjšanimi zneski je sestavni del skle-
pa o prisilni poravnavi.

Sklep o prisilni poravnavi je postal prav-
nomočen dne 24. 6. 1999.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 6. 1999

St 19/99-31 S-9894
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Felpt, Podjetje za proizvodnjo, stori-
tve in trgovino, d.o.o., Maribor, Ptujska
c. 184, Maribor, dne 13. 9. 1999 ob 10.
uri, v sobi 253 tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na Okrožnem sodišču v Ma-
riboru, Sodna ul. 15, soba 217, v času
uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 8. 1999

Razpisi
 delovnih mest

Št. 714-01-99/99 Ob-10142
Ministrstvo za pravosodje na podlagi 6.

točke navodila o poravnavanju v kazenskih
zadevah (Ur. l. RS, št. 59/99) objavlja

javni poziv

za zbiranje prijav kandidatov za porav-
nalna območja Višjih državnih tožilstev v
Ljubljani, Celju, Kopru in Mariboru.

Rok za vložitev prijav je trideset dni od
dneva objave tega poziva.

Zainteresirani kandidati oddajo prijave
skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, ki
so določeni v 8. točki navodila o poravnava-
nju v kazenskih zadevah, na naslednje na-
slove višjih državnih tožilstev:

– Višje državno tožilstvo v Ljubljani, Du-
najska 22, 1000 Ljubljana;

– Višje državno tožilstvo v Celju, Prešer-
nova 22, 3000 Celje;

– Višje državno tožilstvo v Kopru, Ferrar-
ska 9, 6000 Koper;

– Višje državno tožilstvo v Mariboru, Ul.
talcev 24, 2000 Maribor.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 550/99 Ob-9914
Osnovna šola Dobrova, Cesta 7. maja

20, 1356 Dobrova, razpisuje prosto delov-
no mesto

učitelja razrednega pouka (pogoj: PU
ali P – smer razredni pouk), za določen čas,
s polnim delovnim časom od 1. 9. 1999
dalje.

Kandidati morajo izpolnjevati z zakonom
določene pogoje. Pisne prijave z dokazili o
izobrazbi naj kandidati oddajo v 8 dneh po
objavi razpisa. O izbiri bodo obveščeni v 30
dneh po končanem razpisu.

Osnovna šola Dobrova

Ob-9915
Osnovna šola Prade, Pobeška c. 52,

6000 Koper, razpisuje prosto delovno me-
sto

učitelja tehnične vzgoje, s polnim de-
lovnim časom.

Delovno mesto je razpisano za nedolo-
čen čas od 1. 9. 1999 dalje.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje v
skladu s šolsko zakonodajo.

Kandidati naj oddajo prijave z ustrezno
dokumentacijo v 8 dneh po objavi.

Osnovna šola Prade, Koper

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

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

Št. 472/99 Ob-9939
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno-stanovanjsko podjetje,
d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik, faks
0601/44-000.

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

3. (a) Kraj dobave: deponija Unično, Dol
pri Hrastniku.

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

A) kompaktor do 29 t,
B) stroj za mešanje komposta brez

lastnega pogona,
C) gasilna oprema.
Količina: razvidna v razpisni dokumenta-

ciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za dobavo vsega

zahtevanega blaga ali samo za dele, in sicer
za dobavo blaga pod točko A ali B ali C.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

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

A) 42,000.000 SIT,
B) 5,000.000 SIT,
C) 3,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

bava blaga je predvidena v letu 2000 in
vezana na pozitivni sklep MOP – Urada za
varstvo narave o dodelitvi subvencije.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
bo naknadno dogovorjen z izbranim ponud-
nikom.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: sek-
tor gospodarskih javnih služb, kontaktna
oseba Gričar Ernest, inž. (tel.
0601/43-361).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z nakazilom na
ŽR št. 52710-601-10927.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 9. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Komunalno-stanovanjsko
podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, Hrastnik,
tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 9. 1999 ob 13. uri, v sejni sobi Komu-
nalno-stanovanjskega podjetja, d.d., Cesta
3. julija 7, Hrastnik.

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

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik lahko
umakne ponudbo do 21. 9. 1999 do
13. ure.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba mora biti predana v zapečate-
ni kuverti s pripisom predmeta javnega raz-
pisa in številko objave v Uradnem listu RS.

16., 17.
Komunalno-stanovanjsko

podjetje, d.d., Hrastnik

Ob-9977
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., kont.
oseba Romana Georgijevič, Ul. 15. maja 4,
6000 Koper, faks 066/32-044.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. (a) Kraj dobave: fco Komunala Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 1 kos mini rovokopač.
Tehnične karakteristike delovnega

stroja:
– dolžina stroja: z obema orodjema od

ca. 3400 mm do 3900 mm,
– širina stroja: ca. 1600 mm,
– delovna teža: ca. 3200 kg,
– vodno hlajen Diesel motor EURO II.

moči do 50 KM,
– pogon na gumijastih kolesih,
– hitra spojka za menjavo orodij,
– sprednja nakladalna žlica,
– zadnja kopalna roka.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
bavlja se 1 delovni stroj, ki tvori en sklop.

(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska vrednost celotnega naročila znaša
9,000.000 SIT.

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Koper, d.o.o. – s.r.l., tajništvo, Ul.
15. maja 4, 6000 Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 3. 9. 1999, za
11.900 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je potrebno virman-
sko nakazati na žiro račun Komunale Ko-
per, d.o.o. – s.r.l., na številko
51400-601-10953, pri Agenciji za plačilni
promet Koper, navesti davčno številko po-
nudnika in navesti, če so davčni zavezanci.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
10. 9. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Komunala Koper, d.o.o. –
s.r.l., prevzemnik tajništvo, Ul. 15. maja 4,
6000 Koper.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 9. 1999 ob
11. uri, na naslovu: Komunala Koper, d.o.o.
– s.r.l., upravna stavba – sejna soba, odpi-
ranje vodi Miroslav Birsa, inž. str., Ul.
15. maja 4, 6000 Koper.

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

– garancija za resnost ponudbe (velja za
vse ponudnike),

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

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

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji

bo dodeljeno javno naročilo: naročnik skle-
ne pogodbo z nosilcem ponudbe.

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

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

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

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

d) zagotovilo rednega servisiranja.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 3. 10. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): pri
ocenjevanju bodo kot merila upoštevana ce-
na blaga, plačilni pogoji, dobavni rok, čas
odziva, dobava rezervnih delov, reference
in garancija, ne bodo pa upoštevane prefe-
rence za domače ponudnike.

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

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
56-57 z dne 16. 7. 1999, objava o izidu pa
v Uradnem listu RS z dne 20. 8. 1999.

Komunala Koper, d.o.o.

Št. 11/2-124/99 Ob-9999
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. (a) Kraj dobave: sedež naročnika in
poslovne enote.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nabava biro opreme za
potrebe Telekom Slovenije, d.d., (foto-
kopirni stroji).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za naročilo v ce-
loti.

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

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in lo-
gistiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Tele-
kom Slovenije, d.d., Cigaletova 15.

(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. Ob dvigu razpisne dokumenta-

cije potencialni ponudnik posreduje matič-
no in davčno številko. 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 9. 9. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana – Sektor za nabavo in logistiko, ali
oddajte osebno v tajništvu Sektorja za naba-
vo in logistiko, Cigaletova 15, Ljubljana,
3. nadstropje soba 306.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 9. 9. 1999 v sobi
št. 801, poslovne stavbe Telekom Slovenije
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, s pričetkom
ob 12. uri. Na odpiranje so vabljeni vsi
prestavniki ponudnikov, ki morajo imeti pis-
no pooblastilo za zastopanje.

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

– 1,400.000 SIT,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne

dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni. Ponudbene
cene so fiksne do izdobave. Plačilni rok je
90 dni od datuma izstavitve računa. Datum
izstavitve računa je datum dobave.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pi-
sne 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 dokumenta-
cije.

13. Datum, do katerega 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 doku-
mentacije z zahtevami iz razpisne doku-
mentacije.

– Vrednotenje ponudb bo tehnično, eko-
nomsko-komercialno in pravno.

– Komisija bo uporabila naslednjo meto-
dologijo:

1. cena fotokopirnih strojev:–ponudnik
z najnižjo ceno dobi 60 točk, ostali ustrezno
procentualno manj;

2. garancijski rok:–ponudnik z najdaljšim
garancijskim rokom dobi 20 točk, ostali
ustrezno procentualno manj,

3. cena kopije:–ponudnik z najnižjo ce-
no kopije dobi 15 točk, ostali ustrezno pro-
centualno manj;

4. servisna mreža: 5 točk.
Najugodnejša bo ponudba, ki bo imela

največ točk.
Naročnik lahko zavrne vse ponudbe, če

meni, da nobena v celoti ne ustreza pogo-
jem razpisne dokumentacije.

15., 16., 17.
Telekom Slovenije, d.d.
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Ob-10002
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, Ljubljana, Ko-
lodvorska 11, tel. 061/29-12921.

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

3. (a) Kraj dobave: Maribor, Kurilniška 8.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: oprema in montaža 5 ra-
diodispečerskih naprav za enokabinske
lokomotive 664 z dvema komandnima
pultoma.

Ponudba vsebuje:
– potrebno oziroma ustrezno opremo,
– vsa montažna dela,
– vso potrebno projektno dokumenta-

cijo,
– časovni potek vseh aktivnosti,
– pridobitev dovoljenja za vgradnjo in de-

lo radijskih naprav,
– dobavo potrebne merilne opreme za

vzdrževanje in ustrezno šolanje vzdrževalcev.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

30,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: de-

cember 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, Materialno poslovanje,
Trg OF 6/I, Ljubljana, soba št. 20, kontakt-
na oseba Alenka Lukek.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 2. 9. 1999 do 12. ure.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 9. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: tajništvo Materialnega po-
slovanja, Pavlič Melita.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 9. 1999 ob 13. uri, Kolodvorska 11 –
Steklena dvorana, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višni 3% po-
nujene vrednosti, z veljavnostjo do 31. 12.
1999.

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 12. 1999.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: tehnični podatki, kontaktna oseba Jo-
že Brežan, tel. 061/29-14108. Komercial-
na vprašanja pri Alenki Lukek, tel.
061/29-12527.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d, Ljubljana

Št. 299/1 Ob-10059
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks (065) 23-212.

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

3. (a) Kraj dobave: fco skladišče posa-
mezne enote naročnika ali gradbišče na po-
dročju EP nerazloženo.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: material in oprema za iz-
gradnjo DV, TP in NNO:

- ločilniki in odklopniki 24 kV,
- drogovi betonski,
- odvodniki prenapetosti,
- transformatorji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik lahko predloži ponudbo v celoti ali
za posamezno skupino materiala in opre-
me, navedene v prejšnji točki.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
144,000.000 SIT.

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

cesivno naročanje.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2000
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 31. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije 5.000 SIT in 19% DDV v višini 950
SIT, skupaj 5.950 SIT, ponudniki poravnajo
z virmanom na žiro račun št.
52000-601-22566, sklic na št. 00 20777
- št. objave v Ur. listu RS, s pripisom raz-
pisna dokumentacija–material in oprema za
izgradnjo.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja do
vključno 21. 9. 1999 do 10. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
bo 21. 9. 1999 ob 11. uri, v sejni dvorani
Elektro Primorska, Erjavčeva 22, 5000 No-
va Gorica.

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

re veljavnost je usklajena z veljavnostjo po-
nudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: mož-
nost kompenzacije, rok plačila mora biti naj-
manj 30 dni.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo za
dobavo materiala in opreme z izbranim po-
nudnikom sklenil pogodbo.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 21. 9. 1999
od 11. ure dalje.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
rok in način plačila, dobavni rok–sukcesiv-
no naročanje, reference.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna posojila bo naročnik posre-
doval le na pisne zahteve vsem zainteresira-
nim, ki so pri naročniku dvignili razpisno
dokumentacijo.

Revizija postopka pri posamezni skupini
razpisanega blaga  - materiala in opreme za
izgradnjo DV, TP in NNO ne zadrži izvršitve
sklepa pri ostalih skupinah materiala in opre-
me za izgradnjo DV, TP in NNO.

16., 17.
Elektro Primorska,

javno podjetje za distribucijo
elektične energije, d.d., Nova Gorica

Št 1/99-5154 Ob-10075
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.,
Gorenjska c. 46, 1215 Medvode, tel.
061/1749-274, faks 061/1749-272.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za dobavo
osebnih vozil brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Savske elektrarne
Ljubljana d.o.o., Gorenjska c. 46, 1215
Medvode.

(b) Vrsta in količina blaga ki ga je potreb-
no dobaviti:

– 1 kos osebno vozilo SUZUKI
BALENO 4WD, ca. 2,500.000 SIT

– 1 kos terensko vozilo SUZUKI VI-
TARA 5V/4WD, ca. 4,000.000 SIT

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: Vrednost

celotnega naročila: 6,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: za-

četek 10. 9. 1999.
5. Predvideni dan zaključka dobave: za-

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sav-
ske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska
c. 46, kontaktna oseba Bogataj Marko,
1215 Medvode, tel. (061) 1749-154.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo se lahko dvigne vsak dan od 8. do 9.
ure do 27. 8. 1999.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 8. 1999 do 15. ure.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 67-68 / 20. 8. 1999 / Stran 4201

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Savske elektrarne Ljubljana,
d.o.o., Gorenjska c. 46, 1215 Medvode,
vložišče, Dragan Cvetka. 

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom ”Ponudba za dobavo
osebnih vozil – ne odpiraj!”, številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS in pol-
nim naslovom ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 9. 1999 ob 9. uri na naslovu: Savske
elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska c.
46, 1215 Medvode sejna soba .

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila / ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po pogodbenih pogojih predstavljenih v raz-
pisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika,
ki jo mora prevzeti ponudnik, ki mu je dode-
ljeno javno naročilo, je pogodba in bančna
garancija.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika, ki jih mora izpolnjevati, da mu bo
priznana sposobnost: podjetje mora biti re-
gistrirano za dejavnost iz razpisa.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
smejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be: do 30. 9. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: merila za dodelitev so
predstavljena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu so na razpolago do 30. 8. 1999 od 7.
do 8. ure na naslovu: Bogataj Marko,
Gorenjska c. 46, 1215 Medvode,  tel.
061/1749-154.

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Medvode

Ob-10137
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: “OKP” Javno podjetje za komunalne
storitve Rogaška Slatina, d.o.o., Zdraviliški
trg 13, 3250 Rogaška Slatina, telefaks
063/814-948.

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

3. (a) Kraj dobave: Zdraviliški trg 13,
3250 Rogaška Slatina.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kombinirano smetarsko
vozilo, sestavljeno iz:

1. kiperska šasija–podvozje 4x2,
2. samonakladalnik z dvižno silo 8

ton, prirejen za hitro zamenljive nad-
gradnje,

3. hitrozamenljiva cisternska nad-
gradnja za čiščenje kanalov in črpanje
fakalij.

(c) Ocenljiva vrednost naročila z DDV:
28,000.000 SIT.

(č)
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: no-

vember 1999.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: OKP
Javno podjetje za komunalne storitve Ro-
gaška Slatina, d.o.o., Zdraviliški trg 13,
3250 Rogaška Slatina–Večerič Mirko.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 24. 8. 1999,
do vključno 10. 9. 1999, od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 50730-601-18353).

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 9. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: OKP Javno podjetje za ko-
munalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.,
Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška Slatina,
tajništvo; v zapečateni kuverti, jasno ozna-
čeni z napisom: Ponudba–Ne odpiraj, z na-
vedbo “javni razpis - smetarsko vozilo”.

7. (a)Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 9. 1999 od 13. uri na naslovu:
OKP Javno podjetje za komunalne storitve
Rogaška Slatina, d.o.o., Zdraviliški trg 13,
3250 Rogaška Slatina.

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

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

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

11. 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.

12. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbe ni mož-
no umakniti.

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

- cena ponujenega blaga,
- dobavni rok,
- reference,
- plačilni pogoji,
- dodatne ugodnosti,
- garancija,
- servis.
14. Naročnik ni dolžan oddati naročilo

ponudniku, ki ponudi najnižjo ceno.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Miro Večerič, telefon 063 814-626.

16., 17.
OKP Javno podjetje za komunalne

storitve Rogaška Slatina, d.o.o.

Št. 8174/1985/1999 Ob-10140
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefax št. 061/174-24-32.

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

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

trebno dobaviti: dobava visokonapetost-
ne opreme za DV polje 110 kV Trbovlje
v RTP 110/35 kV Laško (vse ostale po-

drobnosti so razvidne iz razpisne dokumen-
tacije, ki je na razpolago na vpogled na
naslovu naročnika).

(c) Celovitost ponudbe: naročnik bo upo-
števal samo ponudbe, ki zajemajo celotni
razpis.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: fe-
bruar–marec 2000.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo sektorja za investicije,
soba 2c 1.3 Andreja Mihevc.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 47.600 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 9. 1999 do 9.30.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 9. 1999 ob 10. uri, pri naročniku, dvo-
rana B (IV. nadstropje).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ocenjene vrednosti naro-
čila, trajanje veljavnosti 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

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

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

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

- bančna garancija za resnost ponudbe,
- obrazec “ponudba”.
- izjava o sposobnosti in usposobljenosti

izvedbe predmeta naročila,
- registracija podjetja pri pristojnem or-

ganu (datum overovitve ne sme biti starejši
od 90 dni),

- pravnomočna odločba - dovoljenje pri-
stojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa (datum overovitve ne
sme biti starejši od 90 dni),

- obrazec BON 1 in BON 2 oziroma BON
3 (datum izdaje obrazca BON 2 in BON 3
ne smeta biti starejša od 90 dni),

- potrdilo Ministrstva za finance - Davčna
uprava RS, da ponudnik nima evidentiranih
neporavnanih davkov in drugih dajatev v ob-
dobju zadnjih 6 mesecev (datum potrdila ne
sme biti starejši od 90 dni),

- potrdilo Ministrstva za pravosodje–ka-
zenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih niso bili obsoje-
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ni zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne
sme biti starejši od 90 dni),

- potrdilo Okrožnega sodišča, da ponud-
nik ni plačilno nezmožen, pod prisilno uprav-
no, v stečaju, v likvidaciji, da njegovo poslo-
vanje ni predmet sodne preiskave, da nje-
govo poslovanje ni s sodno ali drugo odloč-
bo ustavljeno (datum potrdil ne sme biti
starejši od 90 dni),

- dokazila o zagotavljanju kvalitete–ISO
(če ponudnik uveljavlja točke po tem merilu),

- potrjene pozitivne reference ponudni-
ka (na objektih za zunaje naročnike in na
objektih ELES-a),

- z mankajočimi podatki izpolnjena po-
godba, parafirana na vsaki strani in podpi-
sana,

- izpolnjen obrazec ponudbenega pre-
dračuna,

- parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,

- parafiran vzorec menične izjave v pri-
meru, da ima ponudnik v svoji ponudbi vklju-
čenega podizvajalca,

- v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalci ali v obliki poslovne-
ga sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju,

- pisne izjave vseh v ponudbi navedenih
podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realiza-
ciji javnega razpisa, da je ponudnik pravo-
časno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti,

- pisno dokazila in informacije iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s po-
trebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami (pogodbe med ponudnikom in
principali ali zastopniki, ali druge listine, iz
katerih so razvidni nosilci garancije in po-
nudnikovi pogoji za vzdrževanje predmeta
pogodbe v Sloveniji),

- podatki o že sklenjenih pogodbah za
tovrstne dobave, iz katerih je razvidna stop-
nja gotovosti del in zasedenost oziroma raz-
položljivost kadrovskih kapacitet.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 11. 1999.

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

- skupna ponudbena cena (58% delež),
- plačilni pogoji (3% delež),
- ISO standard (4% delež),
- pozitivne reference za dobavo tovrstne

opreme (10% delež),
- tehnični pogoji (25% delež).
Podrobnejši prikaz meril je razviden in

razpisne dokumentacije.
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: podaja jih kontaktna oseba naročni-
ka Ivan Lozej, tel.: 061/174-24-27, faks
061/174-24-32.

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

Ob-10145
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Šentvid, Prušnikova
98, 1210 Ljubljana Šentvid.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Šentvid,
Prušnikova 98, 1210 Ljubljana Šentvid.

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

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

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

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 36,050.000 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki: 5,200.000
SIT,

2. meso in mesni izdelki: 7,900.000
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe: 520.000
SIT,

4. jajca: 280.000 SIT,
5. olja in izdelki: 650.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje:

3,200.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje: 1,600.000 SIT,
8. sadni sokovi: 4,200.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine:

1,500.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa:

1,500.000 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi: 6,500.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago:

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

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Šentvid, Prušnikova 98, 1210
Ljubljana Šentvid – tajništvo šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 9. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT na žiro
račun št. 50104-603-52069.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 9. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Šentvid, Pru-
šnikova 98, 1210 Ljubljana Šentvid.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 9. 1999 ob 10. uri, v prostorih Osnov-
ne šole Šentvid, Prušnikova 98, 1210 Ljub-
ljana Šentvid.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-

žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe, z veljav-
nostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri. Bančna garancija mora biti veljavna
do 27. 10. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se fi-
nancira v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna RS, navodili o izvrševanju pro-
računa in v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

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

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

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

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

morejo umakniti ponudbe: 27. 9. 1999 do
12. ure.

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

– cena – 8 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 – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

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

čilu: Osnovna šola Šentvid, Prušnikova 98,
1210 Ljubljana Šentvid, Vilma Kovač, na
tel. 061/152-49-33, vsak delovni dan med
9. in 12. uro.

16., 17.
Osnovna šola Šentvid

Št. 402-04-15/99 Ob-10182
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana in drugi kra-
ji v Sloveniji.

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

1. 85 osebnih vozil,
2. 6 kombijev z 8 + 1 sedežem,

(c) Ocenjena vrednost naročila:
400,500.000 SIT.

(č) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: po po-
samezni specifikaciji znotraj točke 1, oziro-
ma točke 2.
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4. Datum dobave če je predvideno: pred-
vidoma od 15. 10. 1999 do vključno
30. 11. 1999.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, 1000 Ljubljana, glavna pisarna pri
Mojci Gregorič, številka telefona
061/178-54-96, številka telefaksa
061/178-55-79.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 23. avgusta
1999 do 10. septembra 1999, vsak delov-
ni dan od 9. do 10. ure.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 21. 9. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 9. 1999 ob 10. uri v sejni sobi na na-
slovu: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini določeni v posebnih razpisnih
pogojih naročnika.

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

11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov blaga, če ji bo dodelje-
no javno naročilo: ni zahteve.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika blaga, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik:

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

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

ničnih pogojev, ustrezna pooblastila in de-
lovne zmožnosti ter zadostne proste tehnič-
ne zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi
pripomočki, sposobnost upravljanja, zanes-
ljivost, izkušnje in ugled.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 11. 1999.

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

1. usposobljenost in sposobnost po-
nudnika za realizacijo razpisanih del (od 0
do 35 točk),

2. plačilni pogoji (od 0 do 3 točke),
3. dobavni rok (od 0 do 12 točk),
4. garancijski rok (od 0 do 24 točk),
5. druge ugodnosti

(od 0 do 5 točk),
6. ponudbena cena.

Pri vrednotenju po točkah 1 do 5 se
upošteva vplivnostni faktor 0,4. V točki 6,
pa se pri vrednotenju ponudbene cene po
posamezni specifikaciji prevoznih sredstev

izračuna količnik med najnižjo obravnavano
in obravnavano ponudbeno ceno veljavne
ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim fak-
torjem 0,6, tako dobljeni zmnožek se pom-
noži s številom 100.

Najugodnejša je tista ponudba, ki po
obeh vrednotenjih (pri vrednotenju od 1. do
vključno 5. točke in pri vrednotenju 6. toč-
ke) doseže najvišje število točk.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naju-
godnejši.

15. Datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa: 15. 10.
1999.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Danica Lašič, tel. št. 061/178- 54-50
vsak delavnik od 9. do 10.30.

17. Številka Uradnega lista Republike
Slovenije, datum in številka objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: Ur. l. RS
št. 36 z dne 14. 5. 1999 pod št. 3746.

        Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

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

Ob-9930
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunala, p.o., Mo-
zirje, Praprotnikova 36, Mozirje, tel.
063/831-086, faks 063/832-533.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: cen-
tralna čistilna naprava Mozirje – II. faza.

Ocenjena vrednost del: 33,000.000
SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: predviden rok
pričetka del 1. oktober 1999.

Naročnik pričakuje, da bodo dela zaklju-
čena najkasneje do 15. decembra 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala, p.o., Mozirje, Praprotnikova 36,
Mozirje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 31. av-
gusta 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 10.000 SIT + 19% DDV – vir-
mansko nakazilo na žiro račun št.
52810-601-20423.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. september 1999
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JP Komunala, p.o., Mozirje,
Praprotnikova 36, Mozirje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. september 1999 ob 11. uri, v sejni sobi
JP Komunala, p.o., Mozirje, Praprotnikova
36, Mozirje.

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 15 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 – 15%,
– garancijska doba – 10%,
– reference – potrjene od investitorjev –

15%,
– rok izvedbe – 15%,
– kakovost terminskega plana – 5%.
Kriteriji so razvidni v razpisni dokumenta-

ciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Javno podjetje Komunala Mozirje, p.o.,
Praprotnikova 36, Mozirje – Andrej Ermenc.

17., 18.
Javno podjetje Komunala, p.o., Mozirje

Št. 7/99 Ob-9933
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povše-
tova ulica 6, 1104 Ljubljana, faks
061/177-96-13.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, območje
okoli odlagališča komunalnih odpadkov
Barje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba 20 piezometrskih vrtin premera ca.
100 mm na 10 lokacijah za opazovanje
podzemne vode; 18,000.000 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: pričetek del
oktober 1999, dokončanje del konec no-
vembra 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, soba št. 48/I., tel.
061/177-96-92.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: osebno na sedežu
naročnika, Povšetova ulica 6, Ljubljana, so-
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ba 48/I., od vključno 20. 8. 1999 do vključ-
no 15. 9. 1999, od 8. do 12. ure, proti
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo (položnica ali bla-
gajniški prejemek).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na žiro račun
št. 50103-601-23953, namen nakazila: JR
G3/99 – piezometrske vrtine Barje, ali z
gotovino pri blagajni podjetja na Povšetovi
ulici 6, ob delavnikih od 8. do 9.30 in od
10. do 12. ure. Obvezno navesti davčno in
matično številko vplačnika.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 21. 9. 1999
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana,
tajništvo, soba št. 29, I. nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 9. 1999 ob 12.30, soba št. 51, II.
nadstropje, Povšetova ulica 6, Ljubljana.

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:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do vključno
21. 9. 1999 po 12. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): razvid-
no iz razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne dodatne informacije o jav-
nem razpisu po tel. 061/177-96-27 (Lud-
vik Bonač, univ. dipl. inž.), od 30. 8. 1999
naprej.

17., 18.
Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 4/80-99 Ob-10026
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Narodna galerija, Puharjeva 9, 1000
Ljubljana, faks 061/126-31-38.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev. Cena ni edino meri-
lo pri izbiri.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-
bere nikogar od ponudnikov.

3. Kraj izvedbe del: Puharjeva 9, Ljublja-
na.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del, komunalnih priključkov in opreme
po sistemu “funkcionalni ključ v roke”
za srednji povezovalni člen Narodne ga-
lerije.

Ocenjena vrednost celote z DDV znaša po
investicijskem programu 800,000.000 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;
– fasada, streha in krovsko-kleparska

dela;
– jeklena konstrukcija;
– kamnoseška in keramičarska dela;
– steklarska dela;
– ključavničarska dela;
– mizarska, parketarska, podpolagarska

dela in slikopleskarska dela;
– dvigalo;
– strojne instalacije;
– elektroinstalacije;
– oprema.
Naročnik lahko odda posamezne sklo-

pe, več sklopov skupaj ali pa kot celoto v
skladu z določili razpisne dokumentacije.

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

nesprejemljivost variant: poleg ponudbe po
obstoječi projektni dokumentaciji lahko po-
nudnik nudi tudi svojo varianto v skladu z
določili razpisne dokumentacije.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del v
roku 30 dni po podpisu pogodbe in dokon-
čanje v 15 mesecih.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zil
Inženiring, d.d., Ljubljana, Kersnikova 10,
1000 Ljubljana, vložišče (med 8. in 14. uro),
tel. 061/133-50-40, faks 061/318-689,
kontaktna oseba je Magda Baumgartner.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do petnajstega dne
po objavi v Uradnem listu RS, št. 68 z dne
20. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo ob predložitvi potr-
dila o plačilu 80.000 SIT nevračljivega zne-
ska na žiro račun Narodna galerija, Puharje-
va 9, Ljubljana, št. 50100-603-40141.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo pris-
peti s priporočeno pošto ali prinešene naj-
kasneje do 24. 9. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Narodna galerija, Puharjeva
9, 1000 Ljubljana, tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za srednji povezovalni člen Narodne galeri-
je”. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 9. 1999 ob
11. uri, v sejni sobi naročnika Narodna ga-
lerija, Puharjeva 9, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe bo moral ponudbenik
predložiti bančno garancijo prvorazredne
banke v višini 10% ponudbene vrednosti.

Trajanje garancije 60 dni po sprejetju
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo delo oddal
v celoti s pogodbo enemu ali več izvajal-
cem, ti pa lahko posamezna dela oddajo
podizvajalcem, ki pa jih morajo navesti v
ponudbi.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
biti veljavna 60 dni po predložitvi.

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

– ponudbena cena,
– reference ponudnika, kadri,
– rok dokončanja del,
– garancijski rok,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih

obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah,

– primerjava tehničnega in finančnega
dela ponudbe po točkovnem delu,

– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na pisna
vprašanja, naslovljena na Zil Inženiring, d.d.,
Ljubljana, Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, z
navedbo šifre Narodna galerija/II. faza –
srednji povezovalni člen (kontaktna oseba
Dušan Prešeren, univ. dipl. inž. gr.), do 15
dni pred oddajo ponudb. Pismene odgovo-
re prejmejo vsi ponudniki, ki so dvignili raz-
pisno dokumentacijo.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne 30. 4. 1999 pod št.
77/99, objava o izidu pa dne 28. 6. 1999
pod št. 4/61-99.

Narodna galerija

Ob-10033
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: Črnomelj, poslovna
cona Majer.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: GOI
dela in zunanja ureditev pri adaptaciji in
dograditvi prizidka VDC Črnomelj;
87,000.000 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.

(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: pričetek del:
oktober 1999, dokončanje del: junij 2000.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črno-
melj, kontaktna oseba Mojca Stjepanovič,
tel. 068/51-363.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT na ŽR
52110-601-23649, Občina Črnomelj.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
20. 9. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svo-
bode 3, 8340 Črnomelj.

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 – VDC Črnomelj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 9. 1999 ob
12. uri, v prostorih Občine Črnomelj, Trg
svobode 3, Črnomelj.

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: razvidno iz razpisne
dokumentacije.

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

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

čilo je bil objavljen dne 2. 7. 1999 pod št.
663-05-0013/99-007, Ob-6168.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 2292/99 Ob-10034
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova ulica 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-514, faks 068/324-115.

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

3. Kraj izvedbe del: Žabja vas, Novo
mesto.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-

lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacije v Žabji vasi.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
21,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
11. 10. 1999, konec del: 31. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor raz-
voja in investicij, Muzejska ulica 5, 8000
Novo mesto, kontaktna oseba Jordan Hr-
vatin.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 20.000
SIT, ŽR JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459, pri Agenciji za pla-
čilni promet Novo mesto, z navedbo “Javni
razpis za izgradnjo kanalizacije v Žabji vasi”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 9. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ulica 5, 8000 Novo me-
sto, kontaktna oseba Andreja Gorše.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 9. 1999 ob 8. uri, Komunala Novo me-
sto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000 Novo
mesto, sejna soba.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji opredeljeni v razpisni dokumentaciji
in pogodbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: vse pravne oblike, skladno z
zakonom o gospodarskih družbah.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 16. 11. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): eko-
nomsko najugodnejša ponudba; ugodna ce-
na, ustrezne reference, sposobnost in us-
posobljenost ponudnika dela izvesti kot jav-
no naročilo zahteva.

16., 17., 18.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 2293/99 Ob-10035
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova ulica 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-514, faks 068/324-115.

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

3. Kraj izvedbe del: Rumanja vas, Vavta
vas.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacije v Rumanji vasi in delu
Vavte vasi.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
11,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
11. 10. 1999, konec del: 1. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor razvo-
ja in investicij, Muzejska ulica 5, 8000 Novo
mesto, kontaktna oseba Jordan Hrvatin.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 20.000
SIT, ŽR JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459, pri Agenciji za pla-
čilni promet Novo mesto, z navedbo “Javni
razpis za izgradnjo kanalizacije v Rumanji
vasi in delu Vavte vasi”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 9. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ulica 5, 8000 Novo me-
sto, kontaktna oseba Andreja Gorše.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 9. 1999 ob 10. uri, Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000
Novo mesto, sejna soba.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji opredeljeni v razpisni dokumentaciji
in pogodbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: vse pravne oblike,
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 16. 11. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): eko-
nomsko najugodnejša ponudba; ugodna ce-
na, ustrezne reference, sposobnost in us-
posobljenost ponudnika dela izvesti kot jav-
no naročilo zahteva.

16., 17., 18.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Ob-10036
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Komunalna di-
rekcija, Prešernova 27, 3000 Celje, faks
063/441-800.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja mostu preko Savinje na Polulah v Ce-
lju – poplava november 1998.

Gradbeno obrtna dela v ocenjeni vred-
nosti 13 mio SIT.
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(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: sprejemljivost va-
riant.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: od 1. 10.
1999 do 1. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Na-
vor, d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000
Celje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumen-
tacije 5.000 SIT, z virmanom na ŽR št.
50700-630-9010105, pred dvigom razpi-
sne dokumentacije, s pripisom za javni raz-
pis “most Polule”.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Ko-
munalna direkcija, Prešernova 27, 3000
Celje, tajništvo direkcije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 9. 1999 ob 10. uri, Mestna občina Ce-
lje, Komunalna direkcija, Prešernova 27,
3000 Celje, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
znesek garancije za resnost ponudbe 10%
ponudbene vrednosti, za čas 3 mesece.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: z me-
sečnimi situacijami v valuti plačila 60 dni.

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

morejo umakniti ponudbe: 9. 9. 1999 po 8.
uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): dolo-
čena v razpisni dokumentaciji (cena (50%),
rok (25%), usposobljenost (10%), referen-
ce 15%)).

16., 17., 18.
Mestna občina Celje
Komunalna direkcija

po pooblastilu župana
Navor, d.o.o., Celje

Št. 400-02-47/99 Ob-9944
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja visokovodnega nasipa Mure – odsek
Dokležovje od km 0+953 do km 1+886.

Ocenjena vrednost: 62,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: predvidena oddaja del
v celoti.

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

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe 9
mesecev po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, izpo-
stava Murska Sobota, Grajska 1, tel.
069/21-440.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na št.
18-25210-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 9. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložiš-
če, pritličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 9. 1999 ob 9. uri, MOP, Uprava RS za
varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
soba št. 221, II. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe
3,100.000 SIT, z veljavnostjo do 22. 11.
1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila
v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna,
avansi niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s
potencialnimi podizvajalci.

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

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v imenik
samostojnih podjetnikov posameznikov pri
Republiški upravi za javne prihodke;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbo;

– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sesta-
vitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni;

– da proti njemu ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v prete-

klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima reference s področja vodno-
gospodarskih del;

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 20. 9. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena za razpisana dela,

maks. 60 točk,
– usposobljenost ponudnika, maks. 30

točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 5 točk,
– druge ugodnosti ponudnika, maks. 5

točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom

doseženih točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki na naslovu na-
ročnika; kontaktna oseba naročnika: Jože
Novak, tel. 069/21-440.

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

čilo je bil objavljen dne 4. 6. 1999 pod št.
Ob-4738, objava o izidu pa dne 20. 8.
1999.

RS, Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02-46/99 Ob-9947
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev Kobile skozi Šentjernej od km 3,273
do km 3,439.

Ocenjena vrednost: 23,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: predvidena oddaja del
v celoti.

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

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe 6
mesecev po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, izpo-
stava Dolenjska, Novo mesto, Novi trg 9,
tel. 068/322-650.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 13. 9. 1999.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na št.
18-25210-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 9. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložiš-
če, pritličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 9. 1999 ob 11. uri, MOP, Uprava RS
za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, soba št. 221, II. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe
1,150.000 SIT, z veljavnostjo do 15. 11.
1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila
v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna,
avansi niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi podizvajalci.

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

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v imenik
samostojnih podjetnikov posameznikov pri
Republiški upravi za javne prihodke;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbo;

– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sesta-
vitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni;

– da proti njemu ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in prispev-
ke;

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima reference s področja vodno-
gospodarskih del;

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 13. 9. 1999.

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

– ponudbena cena za razpisana dela,
maks. 60 točk,

– usposobljenost ponudnika, maks. 30
točk,

– trajanje razpisanih del, maks. 5 točk,
– druge ugodnosti ponudnika, maks. 5

točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom

doseženih točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki na naslovu na-
ročnika; kontaktna oseba naročnika: Nova-
kovič Slobodan, tel. 068/322-650.

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

čilo je bil objavljen dne 4. 6. 1999 pod št.
Ob-4740, objava o izidu pa dne 20. 8.
1999.

RS, Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 168/99 Ob-9949
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših občanov, Bevkova 10,
5270 Ajdovščina, tel. 161-980, faks
161-9826.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev atrija: gradbeno obrtniška dela in
instalacije, ocenjena vrednost:
30,000.000 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: oddaja posameznih
sklopov ni predvidena.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov:
vključena izdelava projekta PID.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantnost ponud-
be ni sprejemljiva.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 3 mesece.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ca-
strum, d.o.o., Cesta 5. maja 5, 5270 Aj-
dovščina, tel. 065/16-18-20, faks
065/16-18-220, kontaktna oseba Milivoj
Bratina.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ves čas razpisne-
ga roka od 1. 9. 1999 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 23.800 SIT na žiro račun:
52010-601-16294, Castrum, d.o.o., Aj-
dovščina.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. 9. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dom starejših občanov, Bev-
kova 10, 5270 Ajdovščina, “Ponudba za
ureditev atrija”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 7. 1999 ob 13. uri, v prostorih Doma
starejših občanov, Bevkova 10, 5270 Aj-
dovščina.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% vrednosti del,
z veljavnostjo za čas trajanja veljavnosti po-
nudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z razpisnimi pogoji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: skladno z razpisnimi
pogoji.

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

– izpisek iz sodnega registra,
– reference,
– dokazilo o boniteti, ki ni starejše od

30 dni,
– ostale zahteve, ki izhajajo iz razpisne

dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 30. 10. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– celovitost ponudbe,
– usposobljenost in reference ponud-

nika,
– ponudbena cena,
– razmerje posameznih elementov, raz-

vidno iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: investitor si pridržuje pravico do spre-
membe obsega del od razpisanih, z ozirom
na razpoložljiva finančna sredstva. Za zmanj-
šani obseg del se sklepe ustrezna pogod-
ba. Ponudniki v tem primeru niso upravičeni
do odškodnine.

17., 18.
Dom starejših občanov Ajdovščina

Št. 414-05-8/99 Ob-9952
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Miklavž na Dravskem polju,
Nad Izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem
polju, faks 062/696-08-28, tel.
062/696-08-20.

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

3. Kraj izvedbe del: naselje Miklavž na
Dravskem polju.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: izgradnja sekundarne ulične ka-
nalizacije, druga etapa III. faze, vrednost
80 mio SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: javno naročilo predvi-
deva izvedbo vseh del v enem sklopu.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
gradnja sekundarne kanalizacije in vzposta-
vitev prejšnjega stanja na ulicah.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variantnih po-
nudb.
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(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek pred-
vidoma v oktobru 1999 oziroma takoj po
podpisu pogodbe, dokončanje predvidoma
v l. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Miklavž na Dravskem polju, Nad Izviri
6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, Občin-
ska uprava. Ponudniki morajo obvezno pre-
dati naročniku izvod virmana oziroma polož-
nice, kot dokazilo o plačilu vplačanih stroš-
kov izdelave razpisne dokumentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20 dni od dneva
objave razpisa, vsak delovni dan od 8. do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, virmansko ali s
položnico na ŽR št.
51800-630-000-0026107, s pripisom
“RD”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30 koledarskih dni, šte-
to naslednji dan od dneva objave v Urad-
nem listu RS, do 12. ure. Če se ta rok
izteče na nedelovni dan (sobota, nedelja ali
praznik), se prenese na prvi delovni dan.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Miklavž na Dravskem
polju (tajništvo), Nad Izviri 6, 2204 Miklavž
na Dravskem polju.

Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj,
ponudba za kanalizacijo – druga etapa III.
faze”. Na hrbtni strani kuverte mora biti oz-
načen naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30 dni, šteto naslednjega dne od dneva
objave v Uradnem listu RS, ob 12. uri, v
prostorih Občine Miklavž na Dravskem po-
lju. Če se ta rok izteče na nedelovni dan
(sobota, nedelja ali praznik), se prenese na
prvi delovni dan.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe, brezpogojno
vplačljivo na prvi poziv, v višini 10% od raz-
pisane vrednosti del, kot jamstvo, da bo v
primeru, če bo izbran, sklenil pogodbo z
naročnikom.

Bančna garancija mora biti veljavna naj-
manj 50 dni po sprejetju sklepa o izbiri naju-
godnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
najmanj 60 dni po potrjenih mesečnih situa-
cijah v skladu z navodilom o izvrševanju pro-
računa RS (Ur. l. RS, št. 1/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: če ponudnik nastopa s
podizvajalci, mora imeti s temi sklenjeno
pogodbo o skupnem nastopanju pri tem jav-
nem naročilu. Ti dokumenti morajo biti se-
stavni del ponudbe.

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

zila in izjave o izpolnjevanju pogojev iz te
točke, v skladu z zahtevami iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po izteku roka za
predajo ponudb naročniku ponudniki več
ne morejo umakniti ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference in usposobljenost ponudnika, rok
dokončanja del. Teža in način uporabe me-
ril je določen v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik se ne obvezuje, da bo sprejel
najnižjo ali katerokoli ponudbo.

Kontaktni osebi: Ana Juvan, univ. dipl.
inž. gradb., ali Francka Pegan, dipl. upr.
org.

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

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: prva objava tega javne-
ga naročila.

Občina Miklavž na Dravskem polju

Št. 2529 Ob-9958
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško, Cesta Krških žrtev 1,
8270 Krško, faks 0608/22-221.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Občine
Krško.

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

Ocenjena vrednost razpisanih del:
7,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo eno varianto, v skladu s pogoji iz
razpisne dokumentacije.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek: takoj
po sklenitvi pogodbe; dokončanje: 31. 10.
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Krško, Oddelek za družbene dejavno-
sti, CKŽ 1, Krško.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 27. 8. 1999.

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

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Krško, CKŽ 14,
8270 Krško, Oddelek za družbene dejav-
nosti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 8. 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.

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

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

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 10. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (40%); plačilni pogoji (20%), re-
ference ponudnika (20%); dosedanje izpol-
njevanje pogodbenih obveznosti ponudnika
do naročnika (10%); sposobnost ponudni-
ka, da izvede javno naročilo brez podizvajal-
cev oziroma poslovnega sodelovanja (10%).

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

17., 18.
Občina Krško

Št. 2530 Ob-9964
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Kraj izvedbe del: Osnovna šola Ko-
stanjevica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija ravne strehe na telovadnici OŠ
Kostanjevica.

Ocenjena vrednost razpisanih del:
12,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo eno varianto, v skladu s pogoji iz
razpisne dokumentacije.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek: takoj
po sklenitvi pogodbe; dokončanje: najpoz-
neje novembra 1999.

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 27. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno vplačati 5.000 SIT na ŽR
51600-630-13042.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
dostaviti najkasneje do 8. 9. 1999 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Krško, CKŽ 14,
8270 Krško, Oddelek za družbene dejav-
nosti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 8. 9. 1999 ob 11.30,
na naslovu naročnika, v sejni sobi D.

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

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

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

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

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): ponud-
bena cena (40%); plačilni pogoji (20%), re-
ference ponudnika (20%); dosedanje izpol-
njevanje pogodbenih obveznosti ponudnika
do naročnika (10%); sposobnost ponudni-
ka, da izvede javno naročilo brez podizvajal-
cev oziroma poslovnega sodelovanja (10%).

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

17., 18.
Občina Krško

Št. 36001/99 Ob-9989
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
6257 Pivka, št. faksa 067/571-393.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posebej: gradbena
in obrtniška dela na stanovanjsko-po-
slovni stavbi v Pivki, Kolodvorska cesta
19.

Orientacijska vrednost del je
10,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja del je predvidena v
enem sklopu.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jektna dokumentacija je izdelana.

5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba mora biti
izdelana po zahtevah razpisne dokumenta-
cije, variante ponudbe niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: dodatnih variant ni.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj
po podpisu pogodbe, zaključek predpisan
s pogodbo.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Piv-
ka, tel.: 067/571-609, faks:
067/571-393, kontaktna oseba: Barbara
Lenarčič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
razpisa vsak delovni dan od ponedeljka do
četrtka med 8. in 15. uro, v petek med 8. in
13. uro do vključno 2. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanskim na-
logom ali položnico na ŽR Občina Pivka,
št.: 52200-630-61033.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene do četrtka 9. 9.
1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene s pripisom “Po-
nudba – ne odpiraj”, z navedbo predmeta
javnega naročila. Na kuverti mora biti po-
poln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v četrtek 9. 9. 1999 ob 13. uri na naslovu:
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, sejna
soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: akceptni nalog v višini 10 % po-
nudbene vrednosti del.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: izbrani ponudnik skle-
ne z naročnikom pogodbo o izvedbi del.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finanč-
ne, poslovne in tehnične sposobnosti po
odredbi o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. list RS, št.
33/97 in 63/97).

14. Datum do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudb.

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

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– garancijski rok za izvedena dela,
– rok izvedbe,
– ugodnejši plačilni pogoji,

– ostale ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naju-

godnejši.
Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-

ni o izidu javnega naročila: ponudniki bodo
o izidu javnega naročila obveščeni najka-
sneje do 20. 9. 1999.

16. Morebitne druge informacije o jav-
nem naročilu: ponudniki lahko dobijo do-
datne informacije o javnem naročilu na na-
slovu: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
6257 Pivka, pri Lenarčič Barbari, tel.:
067/571-609.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od po-
godbe zaradi finančnih ali drugih razlogov.
V obeh primerih ponudniki nimajo pravice
do odškodnine iz tega naslova.

17. Datum predhodne objave namere o
javnem naročilu ali navedba če je bila objav-
ljena: predhodna objava namere o javnem
naročilu ni bila objavljena.

18.
Občina Pivka

Ob-10008
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah,
Celjska cesta 16, Šmarje pri Jelšah, faks
063/821-498.

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

3. Kraj izvedbe del: Rogaška Slatina,
Celjska cesta 10, 3250 Rogaška Slatina.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va fasade, strehe in zatesnitev oken na
objektu Zdravstvene postaje Rogaška
Slatina.

Ocenjena vrednost: 8,450.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
1. 10. 1999; dokončanje del: 30. 10.
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene
dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3,
Celje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka med 8. in 11. uro,
od 23. 8. 1999 do 6. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije v višini 10.000 SIT, na žiro račun
št. 50700-603-31892, sklic na številko,
davčna številka: 43103375.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo uprave Zdravstveni
dom Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16,
Šmarje pri Jelšah.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 9. 1999 ob 8.15, na naslovu: Uprava ZD
Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, Šmar-
je pri Jelšah.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% od ocenjene vrednosti razpisanih
del, z veljavnostjo 60 dni od dneva odpira-
nja ponudb in izjavo banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo posla.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela iz lastnih
sredstev, sredstev Ministrstva za zdravstvo
in sredstev ustanovitelja ZD ter se zavezuje
poravnati plačila v skladu s pogodbo. Cena
je fiksna, avansi niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo za objekt samo z enim ponudni-
kom. Ponudnik mora predložiti sklenjene
pogodbe s potencialnimi podizvajalci.

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

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

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

– cena,
– fiksnost cen,
– reference in kvaliteta,
– rok izvedbe in garancijski roki,
– plačilni pogoji.
Teža in način uporabe meril sta določeni

v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne druge strokovne informacije
o naročilu dobijo potencialni ponudniki na
naslovu naročnika, s predhodno najavo.

17., 18.
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

Št. 371/99 Ob-10022
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, 1000 Ljubljana.

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

3. Kraj izvedbe del: Mestna občina Ljub-
ljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja nove povezovalne ceste med Zaloš-
ko cesto in Toplarniško cesto. Ocenjena
vrednost del: 30 mio SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: oktober–no-
vember 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Trg MDB, 1000
Ljubljana, tel. 061/306-1719, faks
061/125-90-28, soba št. 404.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10 dni po objavi v
Uradnem listu RS, od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki plačajo z vir-
manom na račun št. 50100-845-50358,
sklic št. 728013-06/99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
14. 9. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Trg
MDB 7, Ljubljana, soba št. 404.

Ponudbe morajo biti predložene ločeno
v zapečatenih kuvertah, označene morajo
biti z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba za:
Izgradnjo nove povezovalne ceste med Za-
loško cesto in Toplarniško cesto”. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 9. 1999 ob 8.15, na naslovu: Mestna
občina Ljubljana, Trg MDB 7, Ljubljana, od-
piranje vodi strokovna komisija MOL, soba
št. 215.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
navedeno 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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: navedeno v raz-
pisni dokumentaciji.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Mestna občina Ljubljana, kont. oseba
Nevenka Brumen, dipl. inž. in Anton Huč,
inž., Trg MDB 7, Ljubljana, tel.
061/306-1719, faks 061/125-90-28.

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Št. 0048-308/64-99 Ob-10024
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): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Izobraževalni center
Tacen.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: odvod-
njavanje parka v Izobraževalnem centru
organov za notranje zadeve v Tacnu.

Skupna ocenjena vrednost naročila zna-
ša: 15,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovnja, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa dela,
ki so predmet javnega naročila, v celoti.

(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisano varianto (osnovno) ponudbe. V
primeru, da ponudnik ponudi še variantno
ponudbo, se ta ne bo upoštevala.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 45 koledar-
skih dni.

7. (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,
1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka, pri Ma-
rinki Hlade, kontaktna oseba Jani Topolo-
vec, tel. 061/172-4743.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, od
12. do 14. ure, razen dnevov, ko državni
organi ne delajo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, način plačila:
virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-64-99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 9. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 9. 1999 ob 11. uri, Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garanci-
jo za resnost dane ponudbe s strani ponud-
nika za vrednost 8% od vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: rok plačila ne sme biti krajši od 60 dni
od dneva, ko naročnik uradno prejme si-
tuacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o odvodnja-
vanju parka v Izobraževalnem centru orga-
nov za notranje zadeve v Tacnu.

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 in samostojni obrtniki.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od zadnjega ro-
ka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 140 dni od dneva odpiranja
ponudb.
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15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
finančno stanje ponudnika, reference ka-
drov ter reference ponudnika s področja JN
in morebitnega podizvajalca.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be dosežejo za ceno je 35 točk, za finanč-
no stanje ponudnika je 8 točk, za reference
kadrov je 8 točk ter za reference ponudnika
s področja JN in morebitnega podizvajalca
je 4 točke.

16., 17., 18.
RS, Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 7-27/99 Ob-10037
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: po pooblastilu MOM je naročnik Kme-
tijski zavod Maribor, Vinarska ul.14, 2000
Maribor, tel. 062/228-490, faks
062/219-482.

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

3. Kraj izvedbe del: hribovito območje
Mestne občine Maribor v katastrskih obči-
nah: Žavcerjev vrh, Gaj, Šober, Rošpoh,
Bresternica, Srednje, Vrhov dol, Pekre, Zg.
Radvanje, Vodole, Metava, Košaki, Poče-
hova, Grušova in Ruperče.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: agro-
melioracijska dela na kmetijskih površinah,
ki zajemajo:

– odstranjevanje zarasti s kmetijskih
zemljišč,

– planiranje terena,
– sanacijo posameznih izvirov vode z

drenažami in izkopi odprtih jarkov,
– urejanje dostopov na kmetijska

zemljišča.
Dela se bodo izvajala na okvirno 90 ha.
Ocenjena okvirna vrednost celote del

znaša 35,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnost potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: za vse skupaj,

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

5 (a) Sprejemljivost ali nesprejemljivost
variant: variante niso sprejemljive.

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

6. Datum predvidenega pričetka in za-
ključka del: pričetek del v septembru 1999
oziroma takoj po sklenjeni pogodbi med iz-
branim izvajalcem in Mestno občino Mari-
bor, zaključek del je najkasneje maja 2000.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Kmetijski zavod Maribor, Vinarska ul. 14,
Oddelek za urejanje kmetijskega prostora.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 9. 1999.

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

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudba mora prispeti
po pošti ali biti vložena najpozneje do vključ-
no 20. 9. 1999 do 13. ure dopoldan.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Kmetijski zavod Maribor, Vi-
narska ul. 14, 2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 9. 1999 ob
10 uri v sejni sobi Kmetijskega zavoda Mari-
bor, Vinarska ul. 14, 2000 Maribor (pritlič-
je). Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
predložiti komisiji pismeno pooblastilo.

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 sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila bodo izvedena po zaključnih situaci-
jah v skladu s pogodbo z MOM.

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.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejših ponudnikov so:

– cena, plačilni pogoji in fiksnost cene
do zaključka del,

– usposobljenost (reference),
– obseg izvedenih del v predvidenem

roku,
– razpoložljiva mehanizacija,
– najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
Teža in način uporabe bodo opredeljeni

v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo pri kon-
taktni osebi inž. Jože Poglajen
062/228-4916, vsak dan od 8. do 10. ure.

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

18 Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo je bil objavljen dne: ni bil objavljen.

Kmetijski zavod Maribor

Št. 110-1/99 Ob-10041
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje. Izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, telefaks 136-97-46.

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

3. Kraj izvedbe del: AC Brezovica – Vrh-
nika.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja dela protihrupne zaščite za naselje
Brezovica na desni strani AC Brezovica
– Vrhnika.

Ocenjena vrednost celote je
140,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v
celoti.

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

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

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok dokonča-
nja del za temeljno konstrukcijo z odvodnja-
vanjem je v letu 1999, nadgradnja proti-
hrupne zaščite pa marec 2000.

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
103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič, dipl.
inž., tel 17-88-331, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 20. 8. 1999 do 6. 9.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 50.000 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
21. 9. 1999 do 9,30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za Gradnjo dela protihrupne zaščite za na-
selje Brezovica na desni strani AC Brezovi-
ca – Vrhnika« Na hrbtni strani mora biti oz-
načen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo dne 21. 9.
1999 ob 10,00 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 resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 4,200.000 SIT in veljavnostjo
121 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v pogodbi kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
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kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje mag.
Barbara Likar, dipl. inž. – Družba za držav-
ne ceste d.o.o., Einspilerjeva 6, 1000 Ljub-
ljana, tel 136-24-00/361, faks 135-25-44

17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-10045
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje. Izpostava Ljubljana, Einspiler-
jeva 6, telefaks 136-97-46.

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

3. Kraj izvedbe del: AC Brezovica – Vrh-
nika.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja protihrupne zaščite mesta Vrhnike
na AC Brezovica – Vrhnika.

Ocenjena vrednost celote je
100,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v
celoti.

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

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

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok dokonča-
nja del za temeljno konstrukcijo z odvodnja-
vanjem je v letu 1999, nadgradnja proti-
hrupne zaščite pa marec 2000.

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
103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič, dipl.
inž., tel 17-88-331, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 20. 8. 1999 do 6. 9.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 50.000 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
21. 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 Gradnjo protihrupne zaščite mesta Vrhni-
ke na AC Brezovica – Vrhnika« Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 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 resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 3,000.000 SIT in veljavnostjo
121 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v pogodbi kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: 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. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje mag.
Barbara Likar, dipl. inž. – Družba za držav-
ne ceste d.o.o., Einspilerjeva 6, 1000 Ljub-
ljana, tel 136 24 00/361, faks 135 25 44

17.
18.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 344-85/1999 Ob-10198
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Or-
mož, tel. 062/701-721.

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

3. Kraj izvedbe del: Območje krajevne
skupnosti Miklavž pri Ormožu.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: moder-
nizacija javnih poti v krajevni skupnosti
Miklavž:

– Mali Brebrovnik št. 802-941 v dol-
žini 470 m,

– Vel. Brebrovnik št. 803-040 v dolži-
ni 500 m.

Ocenjena vrednost znaša 12,000.000
SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: 20 dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 9. 1999.

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

predložiti ponudbo: 10. 9. 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:
10. 9. 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: 10. 9. 1999.

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

16., 17., 18.
Občna Ormož

Št. 628/99 Ob-10053
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Grasto, d.o.o., Domžale, Matije Tom-
ca 4, Domžale, telefaks 061/720-350.

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

3. Kraj izvedbe del: Domžale–Sever–
Jarše.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izdela-
va plinske mreže na področju Domžale–
Sever. Vrednost 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: oddaja zahteva celot-
no ponudbo.

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

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: oddaja del se od-
daja na podlagi projekta.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik svoje variante ne mo-
re ponuditi.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: september–
december 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:  Gra-
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sto, d.o.o., Matije Tomca 4, Domžale – taj-
ništvo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno nakazati 10.000 SIT (na
ŽR št. 50120-601-278574).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 9. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Grasto, d.o.o., Matije Tom-
ca 4, Domžale – tajništvo. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napisom
“Ne odpiraj – javni razpis – ponudba”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 9. 1999, ob 13. uri, Grasto, d.o.o., Mati-
je Tomca 4, Domžale.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije v skladu s pogodbo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: navedena v razpisni
dokumentaciji.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni.

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

16. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: Grasto, d.o.o., Matije Tomca 4, Domžale,
kontaktna oseba: Roman Kodra, inž. stroj.,
tel. 061/720-300, faks 061/720-350.

17., 18.
Gradbeno stanovanjsko podjetje

Grasto, d.o.o., Domžale

Št. 403-07/99 Ob-10064
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana,
sofinancierji: Mestna občina Novo mesto,
Seidlova c. 1, Novo mesto, Šolski center
Novo Mesto, Šegova ul. 112, Novo mesto
in Dijaški dom Novo mesto, Šegova ul. 117,
Novo mesto.

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

3. Kraj izvedbe del: Novo mesto - Šmi-
hel.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
beno-obrtniška in instalacijska dela za
izvedbo plinske kotlovnice za šolski
kompleks.

Ocenjena vrednost: 35,000.000 SIT.
(b), (c) 
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne rešitve
niso sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 1. 10. 1999–
15. 3. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: v taj-
ništvu LIZ Inženiring, d.d., Ljubljana, Vurni-
kova 2, Ljubljana,

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani ponudniki dvigne-
jo od 20. 8. 1999 do 30. 8. 1999 tel.
061/133-62-52 faks 061/319-245, kon-
taktna oseba Vinko Javoršek, univ. d.i.g.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 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-
nude, ki bodo prispele do 13. 9. 1999 do
10. ure.

(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:
13. 9. 1999 na naslovu: Urad RS za šol-
stvo, 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 pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: zača-
sna situacija v višini 20,319.000 SIT, plačlji-
va v IV. kvartalu 1999 v skladu z obsegom
izvedenih del in uradnem prejemu začasne
situacije, potrjene s strani pooblaščenega in-
ženiringa, končna situacija za preostali zne-
sek, plačljiva v II. kvartalu 2000 po kvalitetni
primopredaji del z odpravljenimi pomanjklji-
vostmi in uradnem prejemu končne situacije,
potrjene s strani pooblaščenega inženiringa.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik mora ponud-
bi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih
zahteva razpisna dokumentacija.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 13. 9. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
a) reference ponudnika in podizvajalcev

za tovrstna dela: – 15%,
b) ponudbena cena – 50%,
c) garancijski rok za izvedena dela in

vgrajene materiale – 20%,
d) kvaliteta vgrajene opreme – 15%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skaldno z zakonom o javnih naročilih.

17., 18.
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-10073

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Slovenski etnografski muzej, Metel-
kova 2, Ljubljana, kont. oseba: mag. Inja
Smerdel, tel. 061/132-53-84, faks
061/132-53-77.

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

3. Kraj izvedbe del: obnovitvena GOI de-
la na objektu Grad Goričane.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba gradbeno obrtniških in instalcijskih
del. Vrsta in obseg del sta navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

Ocenjena vrednost janvega naročila:
70,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

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

končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del 18. oktober 1999, dokončanje
del: konec leta 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venski etnografski muzej, Metelkova 2, Ljub-
ljana, kontaktna oseba: Jasna Senčur, tel.
061/132-53-96, faks 061/132-53-77.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo prevzamejo ponudniki ob delovnih
dneh do vključno 30. 8. 1999 med 9. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
prevzamejo ponudniki s fotokopijo potrdila
o plačilu nevračljivega odkupnega zneska
10.000 SIT (znesek že vsebuje DDV) na
žiro račun 50100-603-40092, z obveznim
pripisom “za razpisno dokumentacijo – Grad
Goričane”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: Slovenski etnografski
muzej, Metelkova 2, Ljubljana, tajništvo,
kontaktna oseba Jasna Senčur. Rok odda-
je: 20. 9. 1999 do 12. ure.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene levo spodaj z napisom “Ne odpiraj
ponudba za Grad Goričane” ter številko ob-
jave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

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

javno odpiranje ponudb bo 20. 9. 1999 ob
13. uri na naslovu: Slovenski etnografski
muzej, Metelkova 2, Ljubljana, sejna soba.
Odpiranje vodi Miro Vute.

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 7,000.000 SIT, ki mora veljati do 21. 12.
1999.

Ostale zahteve garancije in pogoji so
navedeni v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
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12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 21. 12. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): vred-
nost ponujenih del, garancijsko obdobje,
rok izvedbe del, ponujene garancije za do-
seganje roka. Teža in način uporabe meril
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu kot pod 7. točko. Morebitna vpraša-
nja v zvezi z razpisno dokumentacijo pošljite
pisno na faks št. 061/132-53-77, najka-
sneje do vključno 13. 9. 1999 pod šifro:
“Grad Goričane”.

Predvideni datum obvestila o dodelitvi
naročila je 7 dni od sprejema sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

17., 18.
Slovenski etnografski muzej

Št. 3/99 Ob-10074
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunalno podjetje
Logatec, d.o.o., Tržaška 27, 1370 Loga-
tec, tel. 061/790-91-10, faks 790-91-11.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacije po Rovtarski cesti v Lo-
gatcu. Ocenjena vrenost: 18,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: 1. 10. 1999 –
30. 11. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Komunalno podjetje Logatec,
d.o.o., Tržaška 27, 1370 Logatec, Štefka
Slabe.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. september
1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT na žiro račun
št. 50110-601-200040.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. september do 9.15,
za predloženo se šteje ponudba, ki je prispe-
la do določenega časa na kraj iz točke 7 (b).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Komunalno
podjetje Logatec, d.o.o., Tržaška 27, 1370
Logatec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. september 1999, ob 9.30 – Občina Lo-
gatec, Tržaška 15, Logatec – sejna soba –
klet.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija slovenske banke v višini 10% od
vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo se v celoti financira iz sredstev ob-
činskega proračuna. Način plačevanja je do-

ločen z roki v pogodbi, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: glavni izvajalec – podi-
zvajalci.

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:
fotokopijo izpiska iz sodnega registra, kopi-
ja dovoljenja za opravljanja dejavnosti, bon
1 in bon 2 ali bon 3.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe.

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

– cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– garancija.
16., 17., 18.
Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.

Št. 288/2 Ob-10079
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks (065) 23-212.

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

3. Kraj izvedbe del: na trasi kablovoda
RTP Pivka-Hrastje (Občina Pivka).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja 20 kV kablovoda RTP Pivka-Hrastje
v skupni vrednosti 12,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo vsebovale vsa razpisana
dela.

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

končanja del ali čas izvedbe: dela morajo
biti končana v roku 60 delovnih dni od dne-
va uvedbe v delo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po pred-
hodni enodnevni najavi, ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije, na sedežu družbe Elektro Pri-
morska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Go-
rica – pri administratorki tehničnega sektor-
ja – Andreji Smole, med 9. in 11. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 1. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo stroške razpisne dokumen-
tacije 10.000 SIT in 19% DDV v višini 1.900
SIT, skupaj 11.900 SIT ponudniki poravna-
jo z virmanom na rač.
št. 52000-601-22566, sklic na št. 00
20777 – št. objave v Ur. listu RS, s pripi-
som razpisna dokumentacija RTP Piv-
ka-Hrastje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja naj-
kasneje do 10. 9. 1999 do 10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 9. 1999 ob
11. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v vi-
šini 3% vrednosti ponudbe, katere veljav-
nost je vsklajena z veljavnostjo ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
možnost kompenzacije, rok plačila mora bi-
ti najmanj 30 dni po izstavitvi situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo za razpisana de-
la, z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za priznanje sposobnosti mora ponudnik
predložiti dokumentacijo navedeno v točki
2.11. Navodil ponudnikom iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 10. 9. 1999
od 11. ure dalje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN); ponud-
bena cena, rok in način plačila, reference pri
gradnji tovrstnih objektov; način uporabe me-
ril je naveden v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: vse informacije v zvezi z javnim naročilom –
tehnični del lahko dobite na naslovu: Elektro
Primorska PE Sežana, Partizanska 47, 6210
Sežana, kontaktna oseba: Jelušič Boris, univ.
dipl. el. inž.; tel. št. 067/344-017.

17., 18.
Elektro Primorska, d.d.

Nova Gorica

Št. 011-04-20/98 Ob-10084
1.  Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

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

nih del: obnova podpornih zidov v Grča-
revcu na cesti R2-409/303.

Ocenjena vrednost del: 20,000.000 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: 3 mesece 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.
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(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: 20. 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, vložiš-
če, soba št. 105/I. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom “Ne od-
piraj! Ponudba za Obnova podpornih zidov
v Grčarevcu na cesti R2-409/303.” – B. B.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 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 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 sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

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

15. Merila za dodelitev naročila: 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 ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-10085
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: Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: protiprašna zaščita na makadam-
skih voziščih na področju CP Ljubljana.

Ocenjena vrednost del: 11,660.585 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 30 dni 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 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 12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, vložiš-
če, soba št. 105/I. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom “Ne od-
piraj! Ponudba za Protiprašna zaščita na ma-
kadamskih voziščih na področju CP Ljublja-
na.” – M. Z. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 1999 ob
13. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

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

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

sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

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

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Mar-
ko Zajc, grad. teh., Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-8300.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-10099
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: Kope.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: preplastitev ceste RT-932 cesta
na Kope.

Ocenjena vrednost del: 45,000.000 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: 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, 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: 20. 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, vložiš-
če, soba št. 105/I. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom “Ne od-
piraj! Ponudba za Preplastitev ceste RT-932
cesta na Kope.” – D. P. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 9. 1999
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaš-
ka 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.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

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

15. Merila za dodelitev naročila: 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 ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-10127
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, Ajdovščina, faks: 065/161-91 30.

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

3. Kraj izvedbe del: Vipavski Križ - kul-
turna dvorana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote: grad-
beno obrtniška in instalacijska dela v
ocenjeni vrednosti 12,000.000 SIT.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost va-
riant, poleg osnovne ponudbe: variante ni-
so možne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: od 20. 9 1999
do 20. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Aj-
dovščina, tajništvo občine.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, virmansko na ŽR:
52010-630-7043.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb no
predložiti ponudbo: 13. 9. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Ponudba

mora biti predložena v zapečateni kuverti in
označena skladno z navodili iz razpisne do-
kumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 9. 1999 ob 10.uri v sejni sobi Občine
Ajdovščina.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: brezpogojna bančna garancija v
višini 3% od vrednosti sklopa javnega razpi-
sa, za katerega ponudnik daje ponudbo, z
veljavnostjo do 30. 9. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z zakonodajo o izvrševanju in izpla-
čevanju iz proračuna RS.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec ali kot skupina
izvajalcev s sklenjenim dogovorom o skup-
nem nastopu.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 13. 9. 1999 do
9. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
pogodbenih del, strokovna usposobljenost
ponudnika in njegove reference, finančno
stanje ponudnika, rok izvedbe in druga me-
rila iz razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba: Ingrid Šircelj,
tel.065/161-91-53.

Občina Ajdovščina

Ob-10121
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Nazarje–Gornji
Grad.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: odprava posledic neurij, plaze-
nja tal in poplav (za obdobje novem-
ber-december 98) – Most čez Dreto v
Kropi, na cesti R3-697/5514, Nazarje–
Gornji Grad.

Ocenjena vrednost del: 95,000.000
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 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: 20. 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
“Odprava posledic neurij, plazenja tal in po-
plav – most čez Dreto v Kropi.” - S.P. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 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 v skladu z zakonom o
zagotovitvi sredstev za odpravo posledic
neurij, poplav in plazenja tal, ki so v obdobju
september-november 1998 prizadela Re-
publiko Slovenijo (Ur. l. RS, št. 34/99).
Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih
plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in 91/98) in
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih ak-
tih.

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 sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

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

15. Merila za dodelitev naročila: 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
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Ob-10123

1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

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

nih del: odprava posledic neurij, plaze-
nja tal in poplav (za obdobje november–
december 98) na cesti R3-601 odsek
7507 Podbela-Robidišče.

Ocenjena vrednost del: 95,000.000 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 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: 20. 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
“Odprava posledic neurij,plazenja tal in po-
plav – na cesti Podbela–Robidišče.” - D.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 9. 999
ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celo-
ti financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije v skladu z zako-
nom o zagotovitvi sredstev za odpravo po-
sledic neurij, poplav in plazenja tal, ki so v
obdobju september-november 1998 pri-
zadela Republiko Slovenijo (Ur. l. RS, št.
34/99). Naročnik bo plačal opravljena de-
la v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in
91/98) in na njegovi podlagi izdanih pod-
zakonskih aktih.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

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

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Du-
šan Pirc, grad. teh., Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-8300. 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. 30101/9/99-02/1 Ob-10128
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad občine Maribor,
Grajski trg 1, 2000 Maribor, telefaks:
062/215-221.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba gradbenih del za zgraditev štiriind-
vajsetih neprofitnih stanovanj.

Ocenjena vrednost celote: 78,000.000
SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

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

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: varijante 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 del:15.
10. 1999, zaključek del 15. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:  Sta-
novanjski sklad občine Maribor, Grajski trg
1, Maribor, tajništvo – soba št. 206, vsak
delovni dan od 8. do 9. ure, kontaktna ose-
ba: Danica Putora, inž. gr., soba št. 204,
tel:062/229-7360.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
50.000 SIT – negotovinsko plačilo z virma-
nom na račun št. 51800-652-29941 –
stroški razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 21. 9. 1999 do
9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine
Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, taj-
ništvo – soba št. 206. Zapečatene kuverte
morajo biti vidno označene z napisom »Ne
odpiraj – ponudba za izvedbo gradbenih
del za zgraditev štiriindvajsetih neprofitnih
stanovanj«. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 9. 1999 ob 10. uri na naslovu: Stano-
vanjski sklad občine Maribor, Grajski trg
1/II, Maribor, sejna soba št. 209.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 10% od ponudbene cene, z
veljavnostjo do 1. 11. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo izvedena dela plačeval v 60
dneh po predložitvi in obojestranski potrdi-
tvi 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:
določene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 11. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence ponudnika in podizvajalcev v obdobju
zadnjih 5 let za tovrstna dela, ponudbena
cena, rok izvedbe, garancijski rok, uspo-
sobljenost ponudnika. Način uporabe meril
in teža posameznega merila je razvidna iz
razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Danica Putora, inž. gr., tel:
062/229-7360.

17., 18.
Stanovanjski sklad občine Maribor

Št. 30101/9/99-02/1 Ob-10130
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad občine Maribor,
Grajski trg 1, Maribor, telefaks:
062/215-221.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba obrtniških in instalacijskih del z ure-
ditvijo okolja za zgraditev štiriindvajse-
tih neprofitnih stanovanj.

Ocenjena vrednost celote:
117,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.
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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
del:15.10.1999, zaključek del 15. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjski sklad občine Maribor, Grajski trg
1, Maribor, tajništvo – soba št. 206, vsak
delovni dan od 8. do 9. ure, kontaktna ose-
ba: Danica Putora, inž. gr., soba št. 204,
tel:062/229-7360.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
50.000 SIT – negotovinsko plačilo z virma-
nom na račun št. 51800-652-29941 –
stroški razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 21. 9. 1999 do
9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine
Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, taj-
ništvo – soba št. 206. Zapečatene kuverte
morajo biti vidno označene z napisom »Ne
odpiraj – ponudba za izvedbo obrtniških in
instalacijskih del z ureditvijo okolja za zgra-
ditev štiriindvajsetih neprofitnih stanovanj«.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 9. 1999 ob 12. uri na naslovu:
Stanovanjski sklad občine Maribor, Graj-
ski trg 1/II, 2000 Maribor, sejna soba št.
209.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 10% od ponudbene cene, z
veljavnostjo do 1. 11. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo izvedena dela plačeval v 60
dneh po predložitvi in obojestranski potrdi-
tvi 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:
določene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 11. 1999

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence ponudnika in podizvajalcev za tovrst-
na dela v obdobju zadnjih 5 let, ponudbena
cena, rok izvedbe, garancijski rok, uspo-
sobljenost ponudnika. Način uporabe meril
in teža posameznega merila je razvidna iz
razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Danica Putora, inž. gr., tel:
062/229-7360.

17., 18.
Stanovanjski sklad občine Maribor

Ob-10132
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kmetijsko gozdarska zadruga Ribni-
ca, Šeškova 15, Ribnica, telefon/faks
061/862-131, 861-030.

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

3. Kraj izvedbe del: Velike Poljane, Pod-
poljane, Marščič, D. Poljane, Praproče,
Škrajnek, Bukovec, Gašpinovo, Zlati rep,
Rigelj.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: strojna
zemeljska dela urejanja kmetijskih zem-
ljišč – agromelioracija Poljane. Ocenje-
na vrednost vseh del je 19,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpi-
sano varianto.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka del
je takoj po podpisu pogodbe, predvidoma 1.
septembra 1999 in dokončanje maja 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Kmetijski zavod Ljubljana, Kmetijska sveto-
valna služba Ribnica, Šeškova 15, Ribnica,
tel. 061/861-927.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3., 4. in 5. avgu-
sta 1999 od 9. do 12. ure.

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

predložiti ponudbo: 7. 9. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Kmetijsko gozdarska zadru-
ga Ribnica, Šeškova 15, Ribnica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 9. 1999 ob 10. uri na sedežu Kmetijsko
gozdarske zadruge Ribnica, Šeškova 15,
Ribnica – sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost dane ponudbe s strani po-
nudnika za vrednost dane ponudbe s strani
ponudnika za vrednost 8% od vrednosti po-
nudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila ne sme biti krajši od 70 dni od
dneva ko naročnik uradno prejme situacijo,
oziroma v roku 8 dni po izplačilu situacije
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano na račun naročnika.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: gradbena pogodba za
izvedbo strojnih zemeljskih del na agrome-
lioraciji Poljane.

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, skladno z zahtevami navede-
nimi v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 9. 1999.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dobijo se pri Kmetijskem zavodu, Kme-
tijski svetovalni službi Ribnica, Šeškova 15,
Ribnica, tel. 061/861-927, od 24. do
27. 9. 1999, od 9. do 12. ure.

17.,
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen dne 30. 7. 1999, Ob-8839
v Uradnem listu RS, št. 60–61.

Kmetijsko gozdarska zadruga Ribnica

Ob-10138
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica, tel. 061/861-090, faks
061/861-091.

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

3. Kraj izvedbe del: Gorenjska cesta 9,
1310 Ribnica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zame-
njava strehe na objektu Gorenjska ce-
sta 9 v Ribnici, ocenjena vrednost del
20.000.000 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: predvidena je oddaja na-
ročila v celoti.

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

končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe je
oktober 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ribnica, Oddelek za okolje in prostor,
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, kontakt-
na oseba Danilo Hočevar,
tel.061/861-090.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do vključno 7. 9.
1999, vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno dokumen-
tacijo je 10.000 SIT, plačilo z virmanom na
žiro račun Občine Ribnica številka:
51310-630-12019, s pripisom “razpisna
dokumentacija za Gorenjsko c. 9”.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 9. 9. 1999 do 10. ure, ne
glede na način dostave.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ribnica, Gorenjska
cesta 3, 1310 Ribnica. Ponudbe morajo
biti predložene v zapečateni kuverti in ozna-
čene skladno z navodili iz razpisne doku-
mentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 9.1999
ob 11. uri, v sejni sobi Občine Ribnica,
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
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10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe: ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti del.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno jav-
no naročilo: izbrani ponudnik z naročnikom
sklene pogodbo za izvedbo 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: v
skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 9. 1999 po
zaključku odpiranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe (21.člen ZJN): merila so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg od razpisanega z
ozirom na razpoložljiva finančna sredstva. V
nobenem primeru ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

17., 18.
Občina Ribnica

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

Razveljavitev

Št. 154/99 Ob-9920
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru

39a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
062/653-079 razveljavlja javni razpis št.
35310-2129/98 za izbiro izvajalca za red-
no vzdrževanje avtobusnih postajališč in jav-
nih površin v Občini Pesnica za leto 1999,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 19 z
dne 26. 3. 1999.

Občina Pesnica

Preklic

Št. 64-6/99 Ob-9921
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru

39a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
062/653-079 preklicuje javni razpis št.
64-6/99 za izbiro izvajalca za prevoz otrok v
osnovne šole v Občini Pesnica v šolskem
letu 1999, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 56-57 z dne 16. 7. 1999 zaradi ponov-
nega razpisa.

Občina Pesnica

Št. 64-39/99 Ob-9917
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54,
2284 Videm pri Ptuju, telefon:
062-764-110 /765 09 00, telefax:
062-765 09 09.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: avtobusni prevoz os-
novnošolcev v občini Videm za šolsko
leto 1999/2000. Predvidene relacije so
navedene v razpisni dokumentaciji. Orienta-
cijska vrednost naročila je 15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Območje občine Videm.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za sprecifičen 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. list RS, št.
24/97), odredba o obvezni vsebini razpi-
sne in ponudbene dokumentacije (Ur. list
RS, št. 33/97 in 63/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: iz razpi-
sne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko oddajo po-
nudbo za vsako relacijo posebej, sklop re-
lacij ali za vse relacije. Ponudbena cena
mora biti razvidna za vsako ralacijo pose-
bej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumenta-
ciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
varianto po razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: šolsko leto
1999-2000, pričetek 1. 9. 1999, zaklju-
ček 30. 6. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Videm, Občinska uprava, Videm pri Ptu-
ju 54, 2284 Videm pri Ptuju, kontaktna ose-
ba Darinka Jagarinec (ob dvigu predložiti do-
kazilo o plačilu za razpisno dokumentacijo).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 16. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): cene
razpisne dokumentacije je 4.000 SIT na ŽR
občine Videm, št. 52400-630-20785, z na-
menom nakazila: javni razpis–prevozi.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 20. 9. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudb: Občina Videm, Občinska
uprava, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri
Ptuju.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj–ponudba za
šolske prevoze” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbrni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 9. 1999
ob 12. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% in mora biti v veljavi 60 dni po izteku
od razpisnega roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: cene šolskih
prevozov so celo leto fiksne. Obračun šol-
skih prevozov se opravlja po principu de-
jansko opravljenih prevozov. Račun se iz-
stavi zadnji dan v mesecu za tekoči me-
sec. Rok plačila je 30 dni po potrditvi
računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30. 9. 1999
po 15. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): ponud-
bena cena (70%), reference ponudnika
(10%), druge ugodnosti (20%).

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje do 28. 9. 1999. Predvideni datum
objave dodelitve naročila: 12. 10. 1999.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen pod št., 64-29/99,
Ob-6356 v Uradnem listu RS, št. 55, z dne
9. 7. 1999.

Občina Videm

Št. 155/99  Ob-9919
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Moravske Toplice, M. Topli-
ce, Kranjčeva ul. 3, 9226 Moravske Topli-
ce, tel. 069/48-765, faks. 069/38-502.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: opravljanje rednih prevozov
osnovnošolskih otrok v šolskem letu
1999/2000 v Občini Moravske Toplice.

Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: relacije šolskih prevo-
zov so navedene v razpisni dokumentaciji.

5. (a) Navedba o tem ali je izvedba naro-
čila z zakonom, predpisi ali upravnimi od-
ločbami rezervirana za specifični poklic: pre-
voze na razpisanih relacijah lahko opravljajo
za dejavnost registrirani prevozniki z dovo-
ljenjem pristojnega organa za prevoz oseb,
s svojimi ali najetimi vozili, ki morajo biti
opremljeni za prevoze učencev in imajo us-
trezno licenco za opravljanje prevozov pot-
nikov v cestnem prometu.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
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upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur. l.
RS, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98), za-
kon o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS,
št. 30/98), zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96 in 23/96).

(c)
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: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanje storitve: v dneh, ko poteka
pouk, v času od 1. 10. 1999 do 30. 6.
2000.

9. (a) Polni naslov družbe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:Obči-
na Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3,
Moravske Toplice, 9226 Moravske Toplice.

(b), (c)
10. (a) Datum, ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: 20. dan po objavi v
Uradnem listu RS do 15. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva ul. 3, M. Toplice, 9226 Morav-
ske Toplice. Zapečatene kuverte morajo bi-
ti jasno označene z napisom: »Ne odpiraj –
ponudba za šolske prevoze« in številko ob-
jave javnega razpisa.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. dan po objavi v Uradnem listu RS ob
10. uri v sejni sobi Občine Moravske Topli-
ce, Kranjčeva ul. 3, Moravske Toplice,
9226 Moravske Toplice.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačila v roku naj-
manj 30 dni po preteku meseca, za katere-
ga se storitve zaračunavajo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o opravljanju
storitev.

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:

– dokazilo o registraciji, za samostojne
podjetnike priglasitev pri pristojnem organu.

– kopija odločbe o opravljanju dejavno-
sti, z izjavo ponudnika, da v odločbi ni spre-
memb, za samostojne podjetnike obrtno do-
voljenje.

– potrdilo, da ponudnik ni v stečaju, sta-
ro največ 1 mesec.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti – umakniti ponudbe po iz-
teku roka za oddajo ponudb.

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

– ponudbena cena,
– reference pri izvajanju prevozov in do-

sedanje izkušnje,

– druge ugodnosti ponudnika.
18., 19.
20. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v 8

dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.
Občina Moravske Toplice

Ob-9934
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Brežice, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice, telefaks 0608/600-052.

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

3. Vrsta storitve ter ocenjena vrednost
naročila: nakup nezasedenih stanovanj
na območju Občine Brežice.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Brežice.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fične poklice: ne.

(b), (c)
6.
7.  (a) (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: nedoločen čas.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Brežice, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe in gospodarske zadeve, Cesta
prvih borcev 18, 8250 Brežice, telefon
0608/62-050, kontaktna oseba Dragica
Lazanski.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo 30. 8. 1999, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.

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

10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 9. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Brežice, Oddelek za
gospodarske javne službe in gospodarske
zadeve, Cesta prvih borcev 18, 8250 Bre-
žice, vložišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 9. 1999 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Brežice, na naslovu Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice.

12., 13., 14., 15.
16. Datum po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: 15. 9. 1999 (po
javnem odpiranju ponudb).

17. Merila in dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): nave-
dena 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.
Občina Brežice

Št. 462-02/70-99/0431-001 Ob-9936
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Carinska uprava Republike Sloveni-
je, Šmartinska 130, Ljubljana, faks
061/140-21-55.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega naroči-
la je dobava strokovne literature za po-
trebe carinske službe, in sicer priprava,
lektoriranje, natis strokovne literature; ažur-
no spremljanje novosti in sprememb, pri-
prava, lektoriranje in natis dopolnil k stro-
kovni literaturi v naslednjih letih avtomatično
brez predhodnega naročila naročnika; ter
dobava strokovne literature in dopolnil na
lokacije naročnika. Vrsta strokovne literatu-
re je navedena v razpisni dokumentaciji.

Orientacijska vrednost javnega naročila
za dobavo strokovne literature za potrebe
carinske službe je 40,400.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: dobava strokovne litera-
ture se bo izvajala v skladu s specifikacijo
naročnika na lokacijo carinarnice Celje, ca-
rinarnice Dravograd, carinarnice Jesenice,
carinarnice Koper, carinarnice Ljubljana, ca-
rinarnice Maribor, carinarnice Murska So-
bota, carinarnice Nova Gorica, carinarnice
Sežana in Carinske uprave Republike Slo-
venije.

5. (a)
(b) Navedba zakonom, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št.
5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in 91/98),
zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) ter carinski zakon, zakon o carin-
ski tarifi in podzakonski akti, izdani na njuni
podlagi.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo samo za
del storitev: naročnik ne bo upošteval del-
nih ponudb.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanje storitve: dobava razpisane stro-
kovne literature se bo izvršila najkasneje do
30. 11. 1999. Dobava dopolnil k razpisani
strokovni literaturi se bo izvrševala sukcesiv-
no v naslednjih letih, in sicer v primeru kakr-
šnihkoli sprememb strokovne literature.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dipl.
ek. Barbara Gašperlin, Carinska uprava Re-
publike Slovenije, Šmartinska 130, Ljublja-
na, 7. nadstropje, soba št. 723, tel.
061/140-10-44, int. 22-77.

(b) Datum, do katerega je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: 17. 9. 1999.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbe: 20. 9. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana, 7.
nadstropje, vložišče – soba št. 709.

11. Datum, čas in kraj odpiranje ponudb:
20. 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:

12.1. bančna garancija v višini 10%
od vrednosti javnega razpisa oziroma dela
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javnega razpisa, izplačljivo na prvi poziv z
veljavnostjo 30 dni od izdaje sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika, kot garancijo za
resnost ponudbe.

12.2. izjava ponudnikove poslovne
banke, da bo izdala po nalogu ponudnika
garancijo v višini 10% pogodbene vredno-
sti, izplačljivo na prvi poziv, brez ugovora,
kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak, z veljavnostjo
6 mesecev po opravljeni storitvi.

13., 14.
15. 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.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30. 11.
1999.

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

– usposobljenost in sposobnost ponud-
nika,

– ustreznost vzorcev zahtevam naročnika,
– dobavni rok oziroma odzivni čas,
– cena,
– odobreni popust ponudnika za dose-

žen promet.
Merila so glede na pomen v postopku

ocenjevanja ponudb navedena po pada-
jočem vrstnem redu.

Merilo pod prvo alineo je izločitveni kri-
terij, kolikor naročnik ugotovi neusposoblje-
nost in nesposobnost ponudnika. Usposob-
ljenost in sposobnost ponudnika se bosta
ugotavljali na podlagi dokumentacije, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik ni obvezan sprejeti niti najce-
nejše niti katerekoli od ponudb ali oddati
naročilo, če nobena od ponudb ne ustreza
zahtevam naročnika. Sklenitev pogodbe je
odvisna od odobritve finančnih sredstev.

18., 19., 20.
Carinska uprava Republike Slovenije

Št. 403-212/99 Ob-9918
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Juršinci, Juršinci 3/b, Juršin-
ci, tel. 062/758-214, faks 062/758-246.

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 Juršinci, za šol-
sko leto 1999/2000, orientacijska vred-
nost naročila je 5,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Juršinci.
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: ponudbe ni možno deliti po
posameznih storitvah.

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, zaklju-
ček 30. 6. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Obči-
na Juršinci, Juršinci 3/b, Juršinci, kontaktna
oseba je Igor Ketiš (ob dvigu predložiti dokazi-
lo o plačilu za razpisno dokumentacijo).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 25. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): cena
razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, na
ŽR občine št. 52400-630-20743, z name-
nom nakazila: javni razpis – prevozi.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 8. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudb: Občina Juršinci, Juršinci 3/b,
Juršinci.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za šolske prevoze” in številko objave javne-
ga razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 8. 1999 ob 13. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: cene šolskih pre-
vozov so celo leto fiksne in vključujejo da-
vek na dodano vrednsot. 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: ponudnik ne
more odstopiti – umakniti ponudbe po izte-
ku roka za oddajo ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje v roku 5 dni od odpiranja ponudb.

19., 20.
Občina Juršinci

Ob-10005
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvedba gostinskih sto-
ritev za protokolarne dogodke.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: do-
ločeno v razpisni dokumentaciji.

6.
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:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, soba 225/II.,
Alenka Mihelčič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.900
SIT, ki vključuje DDV, ŽR št.
50100-845-50358, sklic na št. 713003, s
pripisom JR-28/99 – gostinske storitve za
protokol.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 13. 9. 1999 do
12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudb: Mestna občina Ljubljana, Ada-
mič Lundrovo nabrežje 2, soba 255/II.,
Alenka Mihelčič.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 9. 1999 ob 13. uri, Mestna uprava,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, soba 143/I.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: ne-
preklicna bančna garancija vnovčljiva na prvi
poziv v vrednosti 3% od razpisane vrednosti.

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:
določeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 13. 9. 1999
od 12.30.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): spo-
sobnost ponudnika 60%, cena 40%.

18. Druge informacije o naročilu: v raz-
pisni dokumentaciji.

19., 20.
Mestna občina Ljubljana

Št. 110-1/99 Ob-10043
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje. Izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, telefaks 136-97-46.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dopolnilne inženirsko
in strukturno geološke raziskave za iz-
delavo PGD- PZI trase AC Vransko – Bla-
govica in spremljajočih opornih in pod-
pornih zidov.

Ocenjena vrednost naročila je
147,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Vransko – Blagovi-
ca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: pred-
pisi inženirske zbornice.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante 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 storitve: zadnje poročilo mora
biti predano najkasneje do 11. oktobra
1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel 17-88-439, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 21. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.500 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
21. 9. 1999 do 10.30.

(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 Dopolnilne inženirsko in strukturno geo-
loške raziskave za izdelavo PGD, PZI trase
AC Vransko – Blagovica in spremljajočih
opornih in podpornih zidov« Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 9. 1999
ob 11. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 4,410.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz lastnih sredstev. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Andrej Ločniš-
kar, dipl. inž. – Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
17-88-386, faks 17-88-378.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 400-1/98-56/033 Ob-10083
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze-Urad
za prometno politiko in mednarodne odno-
se, Ljubljana, Langusova 4.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava strokovno raz-
vojnih nalog s področja prometne politi-
ke z naslednjimi naslovi:

Št.  Strokovno  Ocenjena
 razvojna  vrednost
 naloga (SIT)

1. Priprava osnov za
srednjeročni plan
strokovno raziskovalnih
nalog s področja
prometne politike  6,000.000

2.  Strokovne podlage
za varnost na žičnicah
in smučiščih  6,500.000

3.  Razvoj in vzpostavitev
javnega potniškega sistema
v Sloveniji  5,000.000

4.  Izdelava katastra emisij
cestnega prometa za leto
1998 in priprava norm
za izboljšave pri določanju
porabe goriv in emisij  8,000.000

4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-

ja odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti
obrazce v razpisni dokumentaciji (poglavje
10).

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudnik lahko ponudi
izdelavo posamezne strokovno razvojne na-
loge.

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

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:

Št.  Strokovno razvojna naloga  Rok izvedbe
1.  Priprava osnov

za srednjeročni plan
strokovno raziskovalnih
nalog s področja
prometne politike  30. 11. 1999

2.  Strokovne podlage
za varnost na žičnicah
in smučiščih  31. 3. 2000

3.  Razvoj in vzpostavitev
javnega potniškega sistema
v Sloveniji  31. 12. 1999

4. Izdelava katastra emisij
cestnega prometa za leto
1998 in priprava norm
za izboljšave pri določanju
porabe goriv in emisij  30. 11. 1999

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Urad
za prometno politiko in mednarodne odno-
se, Langusova 4, 1535 Ljubljana, soba
št. 602/VI, tajništvo tel. 061/178-8271,
faks 178-8141.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški za razpisno doku-
mentacijo znašajo 0 SIT.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 9. 1999 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za promet in zve-
ze, Langusove 4, 1535 Ljubljana; Vložišče,
soba št. 18/I. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom ne odpiraj!
Ponudba za “Izdelava strokovno razvojnih
nalog s področja prometne politike” – M.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 16. 9. 1999
ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Urad za prometno politiko in med-
narodne odnose, Langusova 4, Ljubljana,
sejna soba VI. nadstropje.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije Ur. l. št. 5/96, 78/97, 87/97,
34/98 in 91/98 in na njegovi podlagi izda-
nih podzakonskih aktih.
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14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (poglavju 10).

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

17. Merila za dodelitev naročila:
– ustrezen pristop k izvedbi naloge: me-

tode dela in uporabnost naloge,
– ustrezna izobrazba kadrov in reference,
– rok dokončanja ne more biti daljši od

razpisanega, torej v okviru razpisnih pogo-
jev,

– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah v zadnjih treh letih,

– ponudbena cena mora biti v okviru raz-
pisanega zneska.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje mag. Miloš
Pregl, Ministrstvo za promet in zveze-Urad
za prometno politiko in mednarodne odno-
se, Langusova 4, Ljubljana
tel. 061/178-8000. Rok v katerem bodo
ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
je 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

19., 20.
Ministrstvo za promet in zveze

Urad za prometno politiko
in mednarodne odnose

Št. 645-8/99 Ob-10110
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226
Žiri, faks 061/691-355.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje dnevnih
prevozov učencev zjutraj v OŠ Žiri in
popoldan iz šole domov po šolskem ko-
ledarju za šolska leta od 1998/99 do
šolskega leta 2002/03. Ocenjena vred-
nost naročila: 48,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Žiri.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določili rezervirana za specifičen
poklic: izvedba naročila ni rezervirana za
specifičen poklic, če ponudnik izpolnjuje
vse razpisne pogoje in je registriran za
opravljanje zahtevanih storitev.

(b) Navedba zakonov, ki zadevajo naro-
čilo: zakon o prevozih v cestenem prometu,
zakon o financiranju vzgoje in izobraževa-
nja.

6. Navedba posameznih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: navedba posameznih delov
storitve je razvidna iz razpisne dokumenta-
cije.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante izvajanja
storitev v nasprotju z razpisno dokumentaci-
jo niso možne.

(b)
8. Predvideni začetek in dokončanje del:

začetek del: 1. 10. 1999, končanje: junij

2003. Naročnik si pridržuje pravico, da od-
visno od potreb ukine oziroma uvede do-
datne dnevne prevoze na določeni relaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri, kont.
oseba Andrej Poljanšek.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ponudnikom in sicer proti plačilu
2.000 SIT na blagajno občine Žiri.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je možno
predložiti ponudbo: 20. 9. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Žiri, Trg svo-
bode 2, 4226 Žiri, prvo nadstropje (tajniš-
tvo občine).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 9. 1999 ob 12. uri v sejni sobi občine
Žiri, Trg svobode 2, Žiri, II. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akcepni nalog v višini 50.000 SIT za re-
snost ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: razvidno iz razpisne dokumentacije.

14.
15. Zahteve glede statusa ponudnika

storitev in finančno poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponud-
nik, da mu bo priznana sposobnost: razvid-
no iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost po-
nudbe je 60 dni po odpiranju ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se pridobijo samo pisno na
naslovu pod točko 9a.

19., 20.
Občina Žiri

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-9900
1. Naročnik, poštni naslov: Premogov-

nik Velenje, javno podjetje za pridobivanje
lignita, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): dvostopenjski javni razpis.

3. Datum izbire: 10. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbo sta dostavila dva po-
nudnika. Nobeden od ponudnikov ni bil iz-
bran. Nobena od ponudb ni ustrezala zato,
ker obe ponudbi cenovno precej odstopata
od sredstev, ki so bila predvidena za naba-
vo opreme.

5.
6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Vele-

nje, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.
(b)
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. 29 z dne 23. 4. 1999, Ob-2897.

Premogovnik Velenje, d.d.

Ob-9899
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Tol-

min, Ulica padlih borcev št. 1b, 5220 Tol-
min.

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

3. Datum izbire: 9. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): primerna kvaliteta in cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Duka oprema, d.o.o., Gra-
diška št. 9, Vipava.

6. (a) Kraj dobave: Ulica padlih borcev
št. 1, 5220 Tolmin.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema z montažo sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

7. Pogodbena vrednost: 12,420.750 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,091.327 SIT, 12,420.750 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56-57 z dne 16. 7. 1999.

Občina Tolmin

Št. 146/10-99 Ob-9901
1. Naročnik, poštni naslov: Soške elek-

trarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica, faks 065/129-6315.

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):
1. ponudbena vrednost – 35%,
2. varnost vozila – 25%,
3. tehnične karakteristike – 20%,
4. popust na ponudbeno ceno –

15%,
5. stroški vzdrževanja – 5%.

Najcenejši ponudnik ni tudi najugodnejši.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: dobavitelj se je lahko pote-
goval za celo naročilo oziroma za dva loče-
na dela v naročilu. Po ocenjevanju ponudb
se je naročilo oddalo v dveh delih.

Prvi del: dobava dveh osebnih vozil je
bila dodeljena podjetju Adria Auto, d.o.o.,
Industrijska cesta 2, Nova Gorica.

Drugi del: dobava treh osebnih vozil je
bila dodeljena podjetju ABC Renault, d.o.o.,
V. Vodopivca 2, Nova Gorica.

6. (a) Kraj dobave: Soške elektrarne No-
va Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 No-
va Gorica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 5 osebnih avtomobilov.
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7. Pogodbena vrednost: 15,628.745
SIT skupaj z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3 celovite po-

nudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– prvi del: 5,542.994 SIT z DDV,

5,462.000 SIT z DDV;
– drugi del: 10,008.180 SIT z DDV,

9,538.608 SIT z DDV.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999.

SENG, d.o.o., Nova Gorica

Št. 7/341 Ob-9902
1. Naročnik, poštni naslov: Soške elek-

trarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica.

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

3. Datum izbire: 9. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ob enakovrednosti ponudb po dru-
gih kriterijih oziroma merilih je bilo mogoče
najugodnejšega ponudnika izbrati po ponu-
jenih cenah, po katerih je bila ponudba part-
nerjev konzorcija GCE najugodnejša.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: konzorcij GCE partnerjev:

– Gorenje trgovina, d.o.o., Velenje, Par-
tizanska 12, 3320 Velenje,

– CEE, d.o.o., Ljubljana, Jamova cesta
20, 1111 Ljubljana,

– Esotech, d.o.o., Velenje, Preloška ce-
sta 1, 3320 Velenje.

6. (a) Kraj dobave: HE Plavell, HE Dob-
kar ll.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava, montaža in stav-
ljanje v pogon preostale elektroopreme.

7. Pogodbena vrednost: 673,612.797
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 874,276.936 SIT, 673,612.797 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999.

SENG, d.o.o., Nova Gorica

Ob-9903
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 4. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 65%, reference ponudnika
30%, boniteta ponudnika 5%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. lokacija I. ZD Polje: Sanolabor,
d.d., Leskovškova 4, 1000 Ljubljana,

2. lokacija II. ZD Rudnik: Sanolabor,
d.d., Leskovškova 4, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave:
1. lokacija I. ZD Polje, C. 30. avgusta

2, Ljubljana,

2. lokacija II. ZD Rudnik, Rakovniška
4, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: lokacija I. in II. izdelava,
dobava in montaža opreme za preureje-
ne prostore.

7. Pogodbena vrednost:
1. lokacija I. ZD Polje: 19,384.332

SIT,
2. lokacija II. ZD Rudnik: 18,853.076

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:

1. lokacija I.: 3,
2. lokacija II.: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. lokacija I.: 24,599.877 SIT,

19,384.332 SIT,
2. lokacija II.: 19,446.461,10 SIT,

18,853.076 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-5365.

Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-9962
1. Naročnik, poštni naslov: Arnes, Ja-

mova 39, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 2. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– izpolnjevanje tehničnih zahtev – izloči-
tveni kriterij,

– kvaliteta sestave – maks. 20 točk,
– cena – maks. 120 točk,
– usposobljenost in reference ponudni-

ka - maks. 30 točk,
– usposobljenost in pogoji vzdrževanja

– izločitveni kriterij.
Merila so bila pri ocenjevanju ponudb

uporabljena na način, ki je bil naveden v
razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: NIL, podatkovne komunika-
cije, d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana.

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

trebno dobaviti: strežniki za kombiniran
klicni dostop (RAS) – 4 kosi, vzdrževa-
nje opreme za obdobje 3 let.

7. Pogodbena vrednost:
– oprema: 29,092.758,24 SIT,
– vzdrževanje: 8,302.178,04 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (oprema in vzdrževanje):, 46,665.825
SIT, 37,394.936,28 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-5455.

Arnes, Ljubljana

Ob-9963
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Koper, d.o.o. – s.r.l., Ul. 15. maja 4, 6000
Koper.

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

3. Datum izbire: odpiranje ponudb je bi-
lo 9. 8. 1999.

Sklep o zaključku postopka je bil izdan
13. 8. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): I. sklop: predložena je bila samo
ena veljavna ponudba, zato se je postopek
javnega naročila zaključil.

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56-57 z dne 16. 7. 1999,
Ob-7409.

Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.

Št. 8176/2041 Ob-10054
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, tele-
faks 061/174-27-17.

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): standardna merila:
– skupna ponudbena cena – (57% de-

lež),
– plačilni pogoji – (3% delež),
– ISO standard – (5% delež),
– pozitivne reference za dobavo identič-

ne opreme – (15% delež),
– pozitivne reference izvajalca za mon-

tažo tovrstne opreme – (20% delež).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: PAP Telematika, d.d., Pivo-
varniška 6, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Elektro - Slovenija,
d.o.o., dobava – RTP Beričevo, izvedba na
relaciji RCV Ljubljana (Hajdrihova 2a) – RTP
Beričevo s privodi.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava opreme in izved-
ba del za graditev objekta: zemeljski
svetlovodni kabel na relaciji RCV Ljub-
ljana (Hajdrihova 2a) – RTP Beričevo s
privodi.

7. Pogodbena vrednost:
120,665.728,25 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 140,354.667 SIT, 120,665.728,25
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999.

Elektro - Slovenija, d.o.o.

Ob-10055
1. Naročnik, poštni naslov: Psihiatrična

klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljublja-
na-Polje.

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

3. Datum izbire: 2. 8. 1999.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

a) dobavni rok: 35 točk,
b) cena: 35 tok,
c) plačilni pogoji: 25 točk,
d) čas delovanja dobavitelja v dejavno-

sti, ki je predmet javnega razpisa na sloven-
skem trgu: 5 točk.

Maksimalno število točk: 100.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Oria Computers, d.o.o., Po-
lje 4, Zagorje ob Savi.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Studenec
48.

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

sklop A) – 2 kosa mrežnih strežnikov,
Sklop B) – 22 kosov osebnih računal-

nikov,
– 2 kosa tiskalniki laserski mrežni,
– 4 kosi tiskalniki matrični,
– 2 kosa enote za neprekinjeno na-

pajanje.
7. Pogodbena vrednost: 6,044.486 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,986.880 SIT, 6,044.486 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-5515.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 109/99 Ob-10057
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): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen
ZJN).

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 29. 7. 1999 ob 9. uri v sejni sobi št.
51, II. nadstropje na sedežu naročnika, Pov-
šetova ulica 6, Ljubljana.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila:

– cena – 50 točk,
– plačilni pogoji – 20 točk,
– dobavni rok – 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– zabojniki za odlaganje komunalnih od-

padkov velikosti 120 litrov: EXPRUM,
d.o.o., Blatnica 1, Trzin,

– zabojniki za odlaganje komunalnih od-
padkov velikosti 240 litrov: EXPRUM,
d.o.o., Blatnica 1, Trzin,

– zabojniki za odlaganje komunalnih
odpadkov velikosti 550 oziroma 700 li-
trov: CONTAINER, d.o.o., Bežigrajska 6,
Celje,

– zabojniki za odlaganje komunalnih
odpadkov velikosti 770 oziroma 900 li-
trov: CONTAINER, d.o.o., Bežigrajska 6,
Celje.

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

trebno dobaviti:

Velikost zabojnikov Količina

120 l 250 kosov
240 l 500 kosov
550 l oziroma 700 l 150 kosov
770 l oziroma 900 l 500 kosov.
7. Pogodbena vrednost:
Velikost zabojnikov Vrednost
120 l 1,000.000 SIT
240 l 2,500.000 SIT
550 l oziroma 700 l 5,775.000 SIT
770 l oziroma 900 l 20,382.500 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. Zabojniki za odlaganje komunalnih

odpadkov v velikosti 120 litrov: 840.000
SIT, 797.500 SIT.

2. Zabojniki za odlaganje komunalnih
odpadkov velikosti 240 litrov: 2,501.250
SIT, 2,075.000 SIT.

3. Zabojniki za odlaganje komunalnih
odpadkov velikosti 550 litrov: 5,412.000
SIT, 4,959.000 SIT.

4. Zabojniki za odlaganje komunalnih
odpadkov velikosti 770 oziroma 900 litrov:
19,035.000 SIT, 17,450.000 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.

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. 351-03-5/99 Ob-9910
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub-
ljana.

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 (uteme-

ljitev izbire): cena, reference, garancijski
rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektrovod Instalacije,
z.o.o., Devova 5, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija pisarn
Okrožnega in Okrajnega sodišča v No-
vem mestu, Jerebova 2, 8000 Novo me-
sto.

7. Pogodbena vrednost:
32,606.289,80 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,100.847 SIT, 32,406.017 SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999.

RS, Ministrstvo za pravosodje

Ob-9937
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Mini-

strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 1. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference ponudnika in podizva-
jalcev za tovrstna dela zadnjih 5 let, ponud-
bena cena, finančna sposobnost in garan-
cijski rok za vgrajene materiale in izvedena
dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Fingar, d.o.o., Rogaška Sla-
tina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno-obrtniška
in instalacijska dela za sanacijo sanitar-
nega bloka v pritličju in 1. nadstropju
šolskega objekta, kraj izvedbe: Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 4,356.198 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,377.643,10 SIT, 4,356.198 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.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-9938
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Mini-

strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 1. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference ponudnika in podizva-
jalcev za tovrstna dela zadnjih 5 let, ponud-
bena cena, finančna sposobnost in garan-
cijski rok za vgrajene materiale in izvedena
dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Fingar, d.o.o., Rogaška Sla-
tina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava obstoje-
čega poda v šolski telovadnici, kraj iz-
vedbe: Jesenice.

7. Pogodbena vrednost: 12,304.685 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,955.905 SIT, 11,630.317,90 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.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-9940
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Mini-

strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 1. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference ponudnika in podizva-
jalcev za tovrstna dela zadnjih 5 let, ponud-
bena cena, finančna sposobnost in garan-
cijski rok za vgrajene materiale in izvedena
dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mizarstvo in steklarstvo Na-
gode, s.p. Logatec.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: delna zamenajva ob-
stoječih smučnih oken v učilnicah, kraj
izvedbe: Škofja Loka.

7. Pogodbena vrednost: 3,893.567 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,071.850 SIT, 3,893.567 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.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-9941
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Mini-

strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 1. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference ponudnika in podizva-
jalcev za tovrstna dela zadnjih 5 let, ponud-
bena cena, finančna sposobnost, rok iz-
vedbe in garancijski rok za vgrajene mate-
riale in izvedena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: ZVR Šped, d.o.o., Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno-obrtniška
in instalacijska dela za preureditev učil-
nice, kraj izvedbe: Kranj.

7. Pogodbena vrednost:
12,702.424,53 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

13,196.822,65 SIT, 12,702.424,53 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.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-9942
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Mini-

strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 1. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference ponudnika in podizva-
jalcev za tovrstna dela zadnjih 5 let, ponud-
bena cena, finančna sposobnost, rok iz-
vedbe in garancijski rok za vgrajene mate-
riale in izvedena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Robit, d.o.o., Trzin.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: delna zamenjava
oken na šolskem objektu, kraj izvedbe:
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,046.360 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,322.400 SIT, 8,046.360 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.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-9943
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Mini-

strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 2. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference ponudnika in podizva-
jalcev za tovrstna dela zadnjih 5 let, ponud-
bena cena, finančna sposobnost in garan-
cijski rok za vgrajene materiale in izvedena
dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: MABO CO. d.o.o., Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava obstoje-
čega poda v telovadnici, kraj izvedbe: Viš-
nja Gora.

7. Pogodbena vrednost: 8,590.344,20
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,727.799 SIT, 8,056.320 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.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-9945
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Mini-

strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 2. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference ponudnika in podizva-
jalcev za tovrstna dela zadnjih 5 let, ponud-
bena cena, finančna sposobnost, rok iz-
vedbe in garancijski rok za vgrajene mate-
riale in izvedena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektra, d.d., Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: elektroinstalacijska
dela na objektu III. Gimnazija Maribor,
kraj izvedbe: Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 33,067.879 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 46,224.459 SIT, 33,067.879 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 38-39 z dne 28. 5. 1999.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-9946
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Mini-

strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 2. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference ponudnika in podizva-
jalcev za tovrstna dela zadnjih 5 let, ponud-
bena cena, finančna sposobnost, rok iz-
vedbe in garancijski rok za vgrajene mate-
riale in izvedena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GRANIT, d.d., Slovenska Bi-
strica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno-obrtniška
in instalcijska dela za preureditev delav-
nic v splošni učilnici in obnovo sanitarij,
kraj izvedbe: Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 13,484.501 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,752.444 SIT, 13,484.501 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 38-39 z dne 28. 5. 1999.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-9948
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Mini-

strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 2. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): reference ponudnika in podizvajalcev
za tovrstna dela zadnjih 5 let, ponudbena ce-
na, finančna sposobnost in garancijski rok za
vgrajene materiale in izvedena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Dolinka Inženiring, Beltinci,
z.o.o.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija črne krtine,
kraj izvedbe: Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 8,524.441,20
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,456.196 SIT, 8,524.441,20 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.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-9950
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Mini-

strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 2. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference ponudnika in podizva-
jalcev za tovrstna dela zadnjih 5 let, ponud-
bena cena, finančna sposobnost, rok iz-
vedbe in garancijski rok za vgrajene mate-
riale in izvedena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Pomgrad, d.d., Mur-
ska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava obstoječe
kritine in strelovoda na šolskem objek-
tu, kraj izvedbe: Rakičan.

7. Pogodbena vrednost:
16,371.324,70 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,324.736 SIT, 15,484.498 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.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-9951
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Mini-

strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 2. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference ponudnika in podizva-
jalcev za tovrstna dela zadnjih 5 let, ponud-
bena cena, finančna sposobnost, rok iz-
vedbe in garancijski rok za vgrajene mate-
riale in izvedena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Dolinka inženiring Beltinci,
z.o.o.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija zamakanja
ravne strehe šolskega objekta, kraj iz-
vedbe: Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost:
10,192.244,59 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

13,751.801,80 SIT, 10,192.244,59 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.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-9953
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Mini-

strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
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): reference ponudnika in podizva-
jalcev za tovrstna dela zadnjih 5 let, ponud-
bena cena, finančna sposobnost, rok iz-

vedbe in garancijski rok za vgrajene mate-
riale in izvedena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GP Radlje, d.d., Radlje ob
Dravi.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbe-
nih del ter kraj izvedbe: akustična sana-
cija 8 glasbenih učilnic kraj izvedbe:
Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 15,056.119 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,033.481 SIT, 15,056.119 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51-53 z dne 2. 7. 1999.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-9955
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Mini-

strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
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): reference ponudnika in podizva-
jalcev za tovrstna dela zadnjih 5 let, ponud-
bena cena, finančna sposobnost, rok iz-
vedbe in garancijski rok za vgrajene mate-
riale in izvedena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vender, d.o.o., Žalec.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija ravne strehe
šolskega trakta in povezave s telovadni-
co, vključno s strelovodom, kraj izvedbe:
Slovenj Gradec.

7. Pogodbena vrednost: 23,419.200 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 44,817.156,20 SIT, 23,419.200 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51-53 z dne 2. 7. 1999.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 400-02-32/99 Ob-9959

1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-
va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

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

3. Datum izbire: 4. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik ni oddal razpisanih del
nobenemu od ponudnikov, ker v postopku
pregleda in ocenjevanja ponudb pri ugotav-
ljanju skladnosti z razpisnimi pogoji ni ostala
popolna nobena od prispelih ponudb (42.
člen ZJN). Pri obeh ponudnikih je bilo ugo-
tovljeno preveliko odstopanje med vrednost-
jo ponudb obeh ponudnikov in razpisano
orientacijsko vrednostjo.

5., 6., 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. 43 z dne 4. 6. 1999, Ob-4740.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02-39/99 Ob-9960
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

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

3. Datum izbire: 4. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): neuspešen javni razpis, ker je v
postopku pregleda in ocenjevanja ponudb
pri ugotavljanju skladnosti z razpisnimi po-
goji ostala popolna le ena ponudba (41.
člen ZJN). Pri obeh ponudnikih je bilo ugo-
tovljeno preveliko odstopanje med vrednost-
jo ponudb obeh ponudnikov in razpisano
orientacijsko vrednostjo naročila.

5., 6., 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. 43 z dne 4. 6. 1999, Ob-4738.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Ob-9961
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva pl. 21, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 6. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): rok in cena po posameznih loka-
cijah.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– EKO-TEH Jankovec, s.p., Polhov Gra-
dec 46a, 1355 Polhov Gradec,

– PIL 2 Inženiring, d.o.o., Brezje 1,
1290 Grosuplje,

– Instalacije, d.d., Goriška cesta 66,
5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba vzdrževalnih
del na kurilnih in prezračevalnih napra-
vah v Ilirski Bistrici, na Barncah, v Po-
stojni in Slovenskih Konjicah.

7. Pogodbena vrednost: 2,433.907 SIT
+ 1,545.048,40 SIT + 3,185.423,60 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: dela opravi-
jo izvajalci sami.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,555.361,90 SIT, 2,433.907 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: dode-
litev naročila po posameznih lokacijah sklad-
no s 4. točko.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999, št. 18/99,
Ob-5448.

Ministrstvo za obrambo
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Št. 1818/99 Ob-10060
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
d.o.o., Grajska ul. 7, 2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 6. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, rok in druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
družba za gradnjo in vzdrževanje cest, d.d.,
Iztokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: prometno omrežje I. faza –
izgradnja komumalno energetske infra-
strukture; centralna cona C-4 Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
186,107.828,30 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: delo odda-
no v celoti.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 265,688.229,10 SIT,
177,820.776,90 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: ni.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999, št.
17/99-6, Ob-2087.

Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči, d.o.o., Maribor

Št. 1817/99 Ob-10062
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
d.o.o., Grajska ul. 7, 2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 18. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, rok in druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
družba za gradnjo in vzdrževanje cest, d.d.,
Iztokova 30, 2000 Maribor in JV partner:
Nigrad JKP, d.d., Zagrebška c. 30, 2000
Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija Po-
breške ceste v Mariboru od Titovega mo-
stu do Nasipne ulice, Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
168,302.277,10 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: delo odda-
no v celoti.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

180,463.357,13 SIT, 174,804.972 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999, št.
17/99-6, Ob-2088.

Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči, d.o.o., Maribor

Št. 0048-308/64-99 Ob-10052
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za odvodnjavanje par-
ka v Izobraževalnem centru organov za no-
tranje zadeve v Tacnu.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
11. 8. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis sta prispeli 2 ve-
ljavni (pravočasno prispeli in pravilno oprem-
ljeni) ponudbi, od katerih je bila na javnem
odpiranju ponudb zaradi nepopolnosti 1 po-
nudba izločena. Glede na to, da je na javni
razpis prispela le 1 veljavna in popolna po-
nudba, javni razpis ni uspel.

5., 6., 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. 56-57 z dne 16. 7. 1999,
Ob-7519.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 1242/99/99 Ob-10067
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lu-

kovica, Lukovica 46, 1225 Lukovica,
061/735 119.

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

3. Datum izbire: 4. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolnost ponudbe, cena, refe-
rence.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Lavaco, d.o.o., Maršiči 5,
1316 Ortnek, poslovalnica Ljubljana, Pru-
šnikova 95, 1210 Ljubljana - Šentvid.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacij-
skega sistema komunalne odpadne vo-
de v Lukovici–fekalni kanal “B”.

7. Pogodbena vrednost: 15,518.165 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,916.640 SIT, 15,518.165 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: odpi-
ranja ponudb se ni udeležil nobeden od
ponudnikov.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 55 z dne 9. 7. 1999, št. 994/99,
Ob-6362.

Občina Lukovica

Št. 1241/99 Ob-10068
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lu-

kovica, Lukovica 46, 1225 Lukovica,
061/735 119.

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

3. Datum izbire: 4. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolnost ponudbe, cena, refe-
rence.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tesar & Co., d.o.o., Prevoje
104, 1225 Lukovica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ostreš-
ja na podružnični cerkvi sv. Luka v Spod-
njih Praprečah.

7. Pogodbena vrednost: 8,497.920 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,408.908 SIT, 8,497.920 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: odpi-
ranja ponudb se je udeležil Franc Novak,
s.p.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 55 z dne 9. 7. 1999, št. razpisa
999/99, Ob-6363.

Občina Lukovica

Št. 1915/99 Ob-10069
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Trebnje, Goliev trg 9, 8210 Trebnje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 27. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, rok izdelave,
reference, najugodnejši finančni pogoji in
ostale ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročilo je dodeljeno Vod-
nogospodarskemu podjetju Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

a) pripravljalna, zemeljska, gradbe-
na in montažna dela ter objekti.

b) dela se bodo izvajala v KS Mirna.
7. Pogodbena vrednost: 27,456.588

SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani po-
nudnik bo izvršil celotno naročilo.

9. Število prejetih ponudb: prispeli sta 2
ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: najvišja cena ponudbe je znašala
41,905.642 SIT.

11.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 16. 7. 1999, Ob-5089.

Komunala Trebnje, d.o.o., Trebnje

Št. 347-01-9/99-1800-12 Ob-10070
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Komunalna direkcija, Sloven-
ska ul. 40.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 7. 1999 (po pritož-
bi 27. 7. 1999)
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4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): reference, cena, zasedenost ka-
pacitet, opremljenost z mehanizacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradis N.G., d.d., Maribor,
Lavričeva 3.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je, vodovoda in plinovoda v dolžini 700
m v Erjavčevi ulici v Mariboru.

7. Pogodbena vrednost:
121,670.583,10 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 123,183.582,42 SIT,
118,031.294,78 SIT.

11., 12., 13.
Mestna občina Maribor

Ob-10126
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dob-

je, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri
Planini.

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): najnižja ponudbena cena, refe-
rence.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradnje Žveplan, d.o.o., Uli-
ca heroja Lacka 8, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija lokal-
ne ceste Škarnice–Dobje–Presečno–Že-
gar.

7. Pogodbena vrednost: 16,999.812 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,308.737 SIT, 11,982.522 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 38 z dne 21. 5. 1999.

Občina Dobje

Ob-10135
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Rib-

nica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 12. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, plačilni pogoji,
rok izgradnje, reference (izbran je bil po-
nudnik, ki je zbral najvišje število točk po
merilih).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo
mesto, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo
mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija javne
poti Ugar–Zadolje in rekonstrukcija jav-
ne poti Jurjevica–Kot.

7. Pogodbena vrednost: 28,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 56,578.946 SIT, 54,242.580 SIT.

11., 12.
13.Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999.

Občina Ribnica

Št. 35102-248/96-132 Ob-10141
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ko-

čevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 27. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila, določena v razpisni do-
kumentaciji, tj. ponudbena cena, fiksnost
cen, pogoji plačila, usposobljenost in refe-
rence, rok izvedbe, garancijski rok in izkuš-
nje naročnika s ponudnikom.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Gra-
miz, d.d., Ob Mahovniški c. 11, 1330
Kočevje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška
in instalacijska dela za prenovo objekta
TZO 2 v Kočevju.

7. Pogodbena vrednost: 93,848.220
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 13,601.690

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 119,386.022 SIT, 90,505.377,30 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 Kočevje

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-9909

1. Naročnik, poštni naslov: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

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

3. Datum izbire: 2. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Integral d.d., Belokranjska
22, Črnomelj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pre-
voz učencev v osnovne šole v Občini
Trebnje za šolsko leto 1999/2000 za
naslednje osnovne šole: OŠ Veliki Ga-
ber, OŠ Dr. Pavla Lunačka Šentrupert,

OŠ Trebnje, OŠ Mirna skupaj z OŠPP
Mirna in OŠ Mokronog.

7. Pogodbena vrednost: 42,772.800
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: za OŠ Trebnje 17,145.600 SIT,
14,052.400 SIT: za OŠ Veliki Gaber
6,148.800 SIT, 5,525.200 SIT; za OŠ Dr.
Pavla Lunačka Šentrupert 4,651.200 SIT,
3,366.800 SIT; za OŠ in OŠPP Mirna
13,018.800 SIT, 10,636.200 SIT, za OŠ
Mokronog 10,786.800 SIT, 9,192.200
SIT.

11., 12.
Občina Trebnje

Št. 64000-0007/99 Ob-10046

1. Naročnik, poštni naslov: Občina
Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gori-
ca.

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

3. Datum izbire: 12. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): oddaja javnega naročila z ne-
posredno pogodbo edinemu ponudniku na
ponovljenem javnem razpisu.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Javno podjetje Ljubljanski
potniški promet, d.o.o., Celovška 160,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje prevozov osnovnošolskih otrok v
Občini Ivančna Gorica za šolski leti
1999/2000 in 2000/2001 za šoli: OŠ
Stična in OŠ Ferda Vesela Šentvid pri
Stični.

7. Pogodbena vrednost: 178,20 SIT/km
oziroma 39,127.730 SIT za dve šolski leti.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: po-
novni javni razpis.

12.
Občina Ivančna Gorica

Št. 0048-308/43-6-99 Ob-10048

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, Ljubljana.

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

3. Datum izbire:sklep je bil sprejet dne
9. 6. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis je prispelo 6 ve-
ljavnih ponudb, od katerih je bila na javnem
odpiranju ponudb zaradi nepopolnosti pred-
loženih dokumentov izločena ena ponudba.
Pri ocenjevanju ostalih ponudb je naročnik
upošteval vse merila, podana v razpisni do-
kumentaciji. Glede na doseženo število točk
je najugodnejšo ponudbo predložil ponud-
nik Granit, d.d., zato je bil izbran za izvedbo
razpisanih del.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Granit, d.d., Titova c. 87,
Slovenska Bistrica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: adap-
tacija objekta Maistrova 2, Maribor, II.
nadstropje, in sicer:

A) gradbena dela (rušitvena dela, be-
tonska in armiranobetonska dela, zidarska
dela, tesarska dela),

B) obrtniška dela (mizarska dela, kera-
mičarska dela, slikopleskarska dela, stro-
povi, predelne - mavčne stene, tlaki, strop
- siporex plošče, ključavničarska dela),

C) instalacijska dela,
D) razna dela.
7. Pogodbena vrednost:

16,503.522,30 SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik na-
stopa s podizvajalci v vrednosti 428.298 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,667.267 SIT, 16,002.695,05 SIT
z vključenim DDV.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 30-31 z dne 30. 4.
1999, Ob-3339.

Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve

Št. 526-01-99-5 Ob-10049

1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat Re-
publike Slovenije, Parmova 33, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 16. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): celovitost ponudbe, kakovost
ponujenega blaga, reference, cena ponu-
jenega blaga.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskrainvest, d.d., Ljubljana,
Stegne 25a.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va pisarniškega, računalniškega in
ostalega potrošnega pisarniškega ma-
teriala.

7. Pogodbena vrednost: 32,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11., 12.

Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni
inšpektorat Republike Slovenije

Št. 2.0.-3201/99 Ob-10050

1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Infrastruktura, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev objavljen v Ur. l.
RS, št. 48/99 z dne 18. 6. 1999.

3. Datum izbire: 2. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): popolna skladnost ponudbe z
razpisnimi pogoji, ponudbena cena in pla-
čilni pogoji, referenca ponudnika, način za-
gotavljanja in dokazovanja kakovosti, dru-
ge dodatne ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IMKO Ljubljana, d.d., Šlan-
drova 4, Ljubljana - Črnuče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va in montaža nosilcev voznih vodov na
elektrificiranih progah SŽ, d.d.

7. Pogodbena vrednost:
125,864.587,10 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 131,166.184,95 SIT,
125,864.587,10 SIT.

11., 12.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 640-01-524/99 Ob-10134

1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dor-
nava, Dornava 125, 2252 Dornava.

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

3. Datum izbire: 2. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): ponudbena cena za km –
100%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Certus Maribor, Avtobusni
promet Maribor, d.d., Linhartova 22, 2000
Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje prevozov učencev v Osnovno šo-
lo dr. Franja Žgeča Dornava, za šolsko
leto 1999/2000.

7. Pogodbena vrednost: pogodba se
sklene v višini ponudbene cene.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajal-
cev ni.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 666,87 SIT/km, 340 SIT/km.
11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem

listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 56-57 z dne 16. 7. 1999.

Občina Dornava

Ob-10136

1. Naročnik, poštni naslov: Občina Rib-
nica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

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

3. Datum izbire: 14. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): na podlagi meril iz razpisne
dokumentacije (cena, rok izvedbe,referen-
ce,ugodnosti) je bila izbrana ponudba, ki
je po točkovanju dobila največje število
točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Geodetski zavod Slovenije,
d.d., Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izde-
lava sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin dolgoročnega plana Ob-
čine Ribnica in srednjeročnega druž-
benega plana Občine Ribnica ter izde-
lava sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev (PUP)
za območje Občine Ribnica.

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 6498/720/12666 Ob-10039
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez

predhodne objave javnega razpisa - po 55.
členu zakona o javnih naročilih: strokovna
komisija za izvedbo javnega naročila , ki je
bila imenovana s sklepom št. 32 z dne 12.
7. 1999 je ugotovila, da je edini možni
dobavitelj blaga in storitev dveh portalnih
monitorjev in modifikacije obstoječega,
francoska firma MGP Instruments.

3. Datum izbire: 26. 7. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: MGP Instruments, Route
d’Eyguieres F-13113 Lamanon, France.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: nakup in zagon dveh portalnih
monitorjev ter modifikacija obstoječega.

7. Pogodbena vrednost: 23,548.500
SIT.

8., 9., 10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 037-1/99 Ob-10076
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Žu-
pančičeva 3, 1000 Ljubljana, faks 178-
5596.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 55.
členu zakona o javnih naročilih: po 3. točki
prvega odstavka.

3. Datum izbire: 11. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): edini usposobljeni ponudnik
na področju informatizacije sodišč.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Prosoft Consulting, d.o.o.,
Slomškova 11, Ljubljana.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: svetovanje in izdelava
programa “P vpisnik”.

7. Pogodbena vrednost: 9,990.185
SIT.

8., 9., 10., 11.
Ministrstvo za pravosodje

7. Pogodbena vrednost: 6,360.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,502.150 SIT, 6,360.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti: Uradni list RS,
št. 48 z dne 18. 6. 1999.

Občina Ribnica
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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. 347-01-6/99-1800-12 Ob-10071
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Komunalna direkcija, Sloven-
ska ul. 40.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 7. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 3. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, cena, zasedenost ka-
pacitet, opremljenost z mehanizacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor, Iz-
tokova ul. 30, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: pripravljalna dela za
obvozno pot v dolžini 840 m v trasi nove
Streliške ulice v Mariboru.

7. Pogodbena vrednost:
90,905.623,20 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

153,946.368,55 SIT, 90,905.623,20 SIT.
11.

Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-9916
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Energerika Ljubljana, d.o.o., Verovš-
kova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 6. in 8.
točki prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih.

3. Datum izbire: 6. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): visoka strokovna usposobljenost
izvajalca.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Center za energetsko učin-
kovitost, Institut Jožef Stefan, Jamova 39,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava razvojnega načrta za dolgoroč-
no oskrbo Ljubljane s toploto in pripra-
va investicijskih odločitev za toplarno
na lokaciji Šiška (TOŠ 100).

7. Pogodbena vrednost: 9,850.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,850.000 SIT.
11.
12.
Javno podjetje Energetika Ljubljana

Št. 400-05-11/99 Ob-9954
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
točki prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih: izvajalec razpolaga z us-
treznimi strokovnimi kadri in je že izdelal
računalniški sistem, kar je opravil kvalitet-
no in v zahtevanem času, tako da lahko
omenjeni sistem dopolni in opravi zahteva-
na dodatna dela.

3. Datum izbire: 28. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izkušnje in reference ponudnika,
kadrovska zasedba in ponudbena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Raci, d.o.o., Jamova 39,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: re-
gister onesnaževalcev - Remis.

7. Pogodbena vrednost: 4,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: 1,335.113
SIT.

9. Število prejetih ponudb: ena.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,000.000 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 037-1/99 Ob-10077
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župan-
čičeva 3, 1000 Ljubljana, faks 178-5596.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 11. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini usposobljeni ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Uradni list RS, d.o.o., Slo-
venska cesta 9, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
uporaba Uradnega lista RS v elektron-
ski obliki na sodiščih v RS.

7. Pogodbena vrednost: 6,522.342 SIT.
8., 9., 10., 11.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-10078
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarni-
ška 19, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: javno naročilo za izvedbo rekon-
strukcije sistema kemične priprave vode v
TE-TOL se odda družbi SOL Intercontinen-
tal Ljubljana.

Omenjena družba v RS ekskluzivno za-
stopa družbo Austrian Energy – Đuro Đako-
vič Slavonski Brod, Hrvaška, ki je projekti-
rala in izdelala obstoječi sistem kemične
priprave vode in ima edina vso potrebno
tehnično dokumentacijo za izvedbo rekon-
strukcije.

SOL Intercontinental ima tudi izkušnje
pri vodenju inženiringa pri dosedanjih pro-
jektih na objektih TE-TOL, kar daje dodatno
jamstvo za uspešno izvedbo del.

3. Datum izbire: 10. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini možni izvajalec.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– inženiring: SOL Intercontinental,

d.o.o., Bežigrad 15, Ljubljana,
– izvajalec: Austrian Energy – Đuro

Đakovič Slavonski Brod, Hrvaška.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-

vedba rekonstrukcije sistema kemične
priprave vode.

7. Pogodbena vrednost: 4,169.300
DEM, v znesek sta vključena tudi strošek
inženiringa in strošek pridobitve bančnih ga-
rancij.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 7229/99 Ob-10109
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
stavbna zemljišča, Tomšičeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 8. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: pred-
met naročila je nestandardna intelektualna
storitev in ima za naročnika svetovalni po-
men ter je predvideno sodelovanje pri po-
drobni opredelitvi predmeta naročila in iz-
vedbi, pri čem cena storitve ni bila bistvena.

3. Datum izbire: pisna potrditev ponud-
be dne 12. 7. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): izvajalec je registriran za izde-
lavo tehnično strokovnih nalog v zvezi z
izdelavo geodetskih načrtov in izvedbo dru-
gih geodetskih del v skladu z veljavnimi
predpisi, ter je v letih 98/99 uspešno opra-
vil delo, kot podizvajalec, pri nastavitvi ba-
ze nezazidanih stavbni zemljišč na območ-
ju MOL.

5. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava analize kvalitete podatkov zem-
ljiškega katastra na osnovi primerjave
zemljiško katastrskih načrtov z digitalni-
mi ortofotonačrti na vseh nezazidanih
stavbnih zemljišč na območju MOL ob
upoštevanju tehničnih pogojev GURS.

6. Pogodbena vrednost: pogodbena ce-
na za opravljeno storitev po tej pogodbi zna-
ša na dan sklenitve pogodbe 10,662.400
SIT in je fiksna.

7. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izvajalec bo
dela opravil sam.

8. Število prejetih ponudb: 1.
9., 10., 11.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
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Zbiranje predlogov

Št. 518/99 Ob-10056
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Premogovnik Velenje d.d. javno pod-
jetje za pridobivanje lignita, Partizanska 78,
3320 Velenje, faks 063/854-986.

2. Način izbire: javni razpis za zbiranje
predlogov.

3 (a) Opis razpisanih naročil: oprema za
brezkontaktno identifikacijo zaposlenih.

(b) Lokacija izvedbe: območje podjetja
Premogovnik Velenje.

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

4. Predviden čas izvedbe naročila: v letu
1999.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pre-
mogovnik Velenje, Partizanska 78, Velenje,
kontaktna oseba Božo Tkavc, telefon 063/
853-312 int. 1797.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000, virmansko na ŽR
št. 52800-601-23430.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti predloge: 20. 9. 1999 do 11. ure

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti predloge: Premogovnik Velenje d.d.,
Partizanska 78, 3320 Velenje, v tajništvo
direktorja RR, II. nadstropje, soba št. 234.

7. Datum, čas in kraj odpiranja predlo-
gov: 20.9.1999 ob 12. uri, Premogovnik
Velenje d.d., Partizanska 78, 3320 Vele-
nje, sejna soba.

8. Merila za ocenjevanje predlogov: pri
ocenjevanju predlogov bo strokovna komi-
sija dala prednost zlasti usposobljenosti ter
sposobnosti ponudnika in ustreznosti po-
nujenega predloga. Upoštevana bodo tudi
druga merila, določena v razpisni doku-
mentaciji.

9. Oblika predloga: projektne rešitve in
nabava opreme.

Zahtevani roki so razvidni v razpisni do-
kumentaciji.

10. Drugi pogoji: predlog mora izpolnje-
vati druge pogoje, razvidne iz razpisne do-
kumentacije.

Premogovnik Velenje, d.d. Velenje

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Št. 010-1114 Ob-9912
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših občanov Ljubljana Beži-
grad, Komanova 1 telefaks 061/168-20-49.

Način izbire ponudnika: javni razpis za izbi-
ro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti za dobavo blaga po 50. členu ZJN.

2. (a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov Ljubljana Bežigrad, Komanova 1, Ljub-
ljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano;

1. mleko, mlečni izdelki,
2. meso, mesni izdelki, jajca,
3. kruh, pecivo,
4. sadje, zelenjava,
5. ostala živila.
(c) Ocenjena vrednost naročila:  skupna

vrednost ca. 47,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivno za

dobo 12 mesecev, predvidoma od 1. 10.
1999 do 30. 9. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dom starejših občanov
Ljubljana, Bežigrad, Komanova 1, Ljublja-
na, kontaktna oseba za javna naročila je
Dragica Šušteršič tel. 1682-059.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na voljo do 20. 9. 1999 vsak delov-
nik med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, plačljivo pred
dvigom razpisne dokumentacije na žiro ra-
čun Doma starejših občanov Ljubljana Beži-
grad, št. 50102-603-48748.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo vse
ponudbe predložene osebno ali prispele po
pošti, do 20. 9. 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom starejših občanov Ljub-
ljana Bežigrad, Komanova 1, 1000 Ljublja-
na, tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba”,
z navedbo številke objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter navedbo predmeta
naročila (skupine oziroma podskupine).

Na hrbtni strani mora biti obvezno nave-
den naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 1999 ob
8. uri v Domu starejših občanov Ljubljana
Bežigrad, knjižnica – pritličje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: izbranim po-
nudnikom bo priznana sposobnost dobave
in sklenjena pogodba za dobavo blaga do
12 mesecev.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– plačilni rok 30 dni,
– odzivni čas do 24 ur,
– najnižja končna cena,
– ostali pogoji iz razpisne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: vse dodatne informacije lahko zainte-
resirani dobijo vsak delovni dan med 8. in
9. uro pri Mileni Krivec tel. 1682-216.

Ponudbe morajo biti veljavne do 20. 10.
1999.

10.
Dom starejših občanov

Ljubljana - Bežigrad

Št. 010-1114 Ob-9913
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših občanov Ljubljana Beži-
grad, Komanova 1 telefaks 061/168-20-49.

Način izbire ponudnika: javni razpis za izbi-
ro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti za dobavo blaga po 50. členu ZJN.

2. (a) Kraj dobave: Dom starejših občanov
Ljubljana Bežigrad, Komanova 1, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: izdelki za vzdrževanje hi-
giene, čistila, izdelki za osebno higieno;

1. čistila, pripomočki za čiščenje in
izdelki za osebno higieno,

2. papirna konfekcija,
3. pralni praški, belila in mehčalci.

(c) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost ca. 5,400.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: sukcesivno za
dobo 12 mesecev, predvidoma od 1. 10.
1999 do 30. 9. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dom starejših občanov
Ljubljana, Bežigrad, Komanova 1, Ljublja-
na, kontaktna oseba za javna naročila je
Dragica Šušteršič tel. 1682-059.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na voljo do 20. 9. 1999 vsak delov-
nik med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, plačljivo pred
dvigom razpisne dokumentacije na žiro ra-
čun Doma starejših občanov Ljubljana Beži-
grad, št. 50102-603-48748.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo samo
ponudbe predložene osebno ali prispele po
pošti, do 20. 9. 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom starejših občanov Ljub-
ljana Bežigrad, Komanova 1, 1000 Ljublja-
na, tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – ponud-
ba”, s številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter navedbo predmeta
naročila (skupine oziroma podskupine). Na
hrbtni strani mora biti obvezno naveden
naslov pošiljatelja - ponudnika.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 1999 ob
13. uri v Domu starejših občanov Ljubljana
Bežigrad, knjižnica – pritličje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: izbranim po-
nudnikom bo priznana sposobnost dobave
in sklenjena pogodba za dobavo blaga do
12 mesecev.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– plačilni rok 30 dni,
– najnižja končna cena,
– ostali pogoji iz razpisne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: vse dodatne informacije lahko zainte-
resirani dobijo vsak delovnik med 8. in 9.
uro pri Sonji Puklavec, tel. 1682-216.

Ponudbe morajo biti veljavne do 20. 10.
1999.

10.
Dom starejših občanov

Ljubljana - Bežigrad
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Št. 404-08-332/99 Ob-10040

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva
ploščad 26, Ljubljana, faks
061/131-81-64.

2. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za obram-
bo RS, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: dobava računalniške strojne
in pripadajoče programske opreme.

1. Predmet 1: ca. 100,000.000 SIT:
1.1. namizni osebni računalniki,
1.2. prenosni računalniki,
1.3. periferna oprema (tiskalniki, risal-

niki, skenerji ipd.).
2. Predmet 2: ca. 45,000.000 SIT:
2.1. aplikacijski in datotečni strežniki

z operacijskim sistemom MS Windows NT
ali Novell NetWare.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
145,000.000 SIT.

Ponudniki lahko predložijo ponudbo na
vsak predmet posebej ali na oba predmeta
skupaj.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Ministrstvo za obrambo
RS, Uprava za logistiko, Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, kontaktna oseba Boštjan Pur-
kat, tel. 171-25-86, soba št. 365, vsak de-
lovni dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 17. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na račun št.
50100-637-55216.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 20. 9. 1999 do
12. ure.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
MORS PUS 41/99 – dobava računalniške
strojne in pripadajoče programske opreme”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 9. 1999
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obram-
bo, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, so-
ba št. 150.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): ponudba se bo štela za popolno,
če bo ponudnik priložil:

a) dokumente, ki jih izdajo uradne insti-
tucije:

– overjeno dokazilo pristojnega organa
o registraciji ponudnika za dejavnost, v ka-
tero sodi izvajanje javnega naročila in ki na
dan odpiranja ponudb ni starejše od 30 dni;

– odločba pristojnega organa o izpolnje-
vanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvaja-
nje javnega naročila;

– BON 1 in BON 2 skupaj ali BON 3,
izdani s strani Agencije za plačilni promet.
Dokumentacija BON 2 in BON 3 na dan
odpiranja ponudb ne smeta biti starejša od

30 dni. Samostojni podjetniki predložijo
davčno napoved za leto 1998. Izločilna kri-
terija: ŽR ponudnika ne sme biti blokiran
zadnjih 60 dni; najmanjše število zaposle-
nih po podatkih na omenjenih obrazcih je 5
redno zaposlenih;

– dokazilo pristojnih organov, da ima po-
nudnik na dan priprave ponudbe poravnave
davke in prispevke, določene z zakonom;

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2% od razpisane vrednosti predmeta
javnega naročila, na katerega se ponudnik
prijavlja;

– izjava banke, da bo v primeru sklenitve
pogodbe podala bančno garancijo za do-
bro izvedbo posla v višini 5% pogodbene
vrednosti, plačljivo na prvi poziv, brez ugo-
vorov naročnika, ki bo veljala še najmanj 10
dni po dokončni izvedbi posla;

– izjava banke, da bo v primeru sklenitve
pogodbe podala bančno garancijo za od-
pravo napak v garancijskem roku, v višini
5% posla za katerega se daje, plačljivo na
prvi poziv, brez ugovorov naročnika, ki bo
veljala vsaj še 10 dni po izteku garancijske-
ga roka;

b) ostale zahtevane izjave, izpolnjeni do-
kumenti in priložena dokazila:

– izpolnjeno povabilo k oddaji ponudbe;
– izjava ponudnika, da se strinja z vsebi-

no razpisnih pogojev oziroma razpisne do-
kumentacije in da bo ponudbo pripravil
skladno z navodilom za izdelavo ponudbe;

– izjava ponudnika o stanju na dan od-
daje ponudbe;

– ponudba na predmet javnega naročila;
– seznam redno zaposlenih in organiza-

cijska struktura ponudnika;
– povezava s proizvajalcem, principalom

ali zastopnikom specificirane opreme;
– reference ponudnika na razpisanem

področju; izločilni kriterij: minimalna višina
sklenjenih pogodb v letih 1997 in 1998 je
50 mio SIT;

– izjava o morebitnih uveljavljenih jams-
tvih in izgubljenih pravdah za leti 1997 in
1998;

– izjava o zagotavljanju atestov oziroma
deklaracij o ustreznosti;

– izjava o garancijskem obdobju za opre-
mo v posameznem predmetu; izločilni krite-
rij: garancijsko obdobje krajše od 2 let;

– opis možnosti usposabljanja tehnične-
ga osebja naročnika;

– opis podjetja, servisa, prostorov in
opreme za servisno dejavnost;

– opis ugodnosti;
– priloge na podlagi zahtev naročnika

po kakovosti in načinu dokazovanja kako-
vosti;

– izpolnjena izjava o popolnosti konfigura-
cij in skladnosti s specificiranimi minimalnimi
tehničnimi zahtevami za ponujeno opremo.

V primeru, da je ponudba nepopolna ali
ne zadošča izločilnim kriterijem, se izloči iz
nadaljnje obravnave.

Pogoji za priznanje sposobnosti:
– poslovna solidnost in reference (utež

0,15),
– število redno zaposlenih, izobrazbena

struktura, organizacijska struktura (utež
0,15),

– neprekinjeno poslovanje na področju
prodaje in vzdrževanja (utež 0,10),

– povezava s proizvajalcem ponujene
opreme (utež 0,15),

– dosedanje reference v državni upravi
(utež 0,10),

– možnost usposabljanja – strokovna po-
moč naročniku (utež 0,10),

– opis podjetja – tehnična opremljenost
(utež 0,05),

– ugodnosti (utež 0,10),
– zahteve po kakovosti – sodobnost, raz-

širljivost strojne opreme, razpoložljivost, var-
nost, robustnost, certifikati dobavitelja, priz-
nanja in nagrade (utež 0,10).

Kriteriji za izbiro ponudnikov na podlagi
pozivov:

– cena,
– dobavni rok,
– garancijski rok,
– dodatne ugodnosti.
9. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije se dobijo na
naslovu: Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, Ljubljana, Služba za in-
formatiko, tel. 061/171-24-11, med 8.
in 9. uro.

10.
Ministrstvo za obrambo RS

Ob-10065

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Zavod RS za transfuzijo krvi Ljublja-
na, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana,
061/302–224.

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

trebno dobaviti: računalniška oprema.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

8,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev

– od 1. 10. 1999 do 30. 9. 2000.
4. (a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposbnosti: Zavod RS za transfuzijo krvi
Ljubljana, Šlajmerjeva 6, tajništvo, kontakt-
na oseba Zdenka Gjurin med 11. in 12. uro
po predhodni najavi po tel. 061/1438-241
in predložitvi dokazila o plačilu razpisne do-
kumentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 3. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrjen izvod vir-
mana o nakazilu 8000 SIT na ŽR
50101-603-45746 s pripisom “javni razpis
za dobavo blaga”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 13. 8. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod RS za transfuzijo krvi
Ljubljana, Šlajmerjeva 6, tajništvo, v zaprti
kuverti z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
ZTK 4/99 – računalniška oprema”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 9. 1999 ob 13. uri, na naslovu: Zavod
RS za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva
6, knjižnica/ II.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
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lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje te dejavno-
sti vsa predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: samo pisno na naslov pod 5(b) do 3. 9.
1999.

10., 11.
Zavod RS za transfuzijo krvi

Ob-10122
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, 3000 Celje, tel. 063/441-133, faks
063/481-771.

Način izbire ponudnika: predhodno ugo-
tavljanje sposobnosti po 50. členu ZJN.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Celje, Oblakova 5.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: računalniška in sistem-
ska programska oprema (35 osebnih ra-
čunalnikov, 35 tiskalnikov, 1 datotečni
strežnik, Novell Netware in SCO Open-
Server z instalacijo ter drugo).

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

3. Predvideni čas dobave: dobava se bo
vršila v času od oktobra 1999 do vključno
septembra 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Celje,
tajništvo pomočnika direktorja za finance,
Gregorčičeva 3, Celje, po enodnevni pred-
hodni najavi po faksu 063/481-219 in pred-
ložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumen-
tacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do 6. 9. 1999, in
sicer od ponedeljka do petka od 8. do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati znesek 1.500 SIT na
žiro račun št. 50700-603-31871.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti v tajništvo pomočnika direktorja za fi-
nance Splošne bolnišnice Celje, Gregorči-
čeva 3, Celje.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 9. 1999 ob
10. uri, v sejni sobi kirurgije Splošne bolni-
šnice Celje, Oblakova 5, Celje.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji so razvidni iz razpisne
dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne druge informacije se dobijo
v pisarni informatike SB Celje.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.

Splošna bolnišnica Celje

ZJN-05-GD - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

gradbena dela

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila gradbenih del po 43. do 45.
členih zakona o javnih naročilih

Št. 34405-3/99 Ob-10023
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Pesnica, Pesnica pri Maribo-
ru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, faks
062/653-079.

2. Kraj izvedbe del: območje občine Pe-
snica.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: obnova in
asfaltiranje odsekov občinskih cest v
skupni dolžini 3.200 m.

(a) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jektna dokumentacija je izdelana.

(b) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso predvidene.

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

4. Predvideni čas izvedbe: v letu 1999.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Pesnica, Občinska uprava, Pesnica
pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mari-
boru.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati do 27. 8.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ponudnikom proti plačilu 1.500 SIT,
na žiro račun Občine Pesnica, št. 51800-
630-25531.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: ponudbo je potrebno predložiti do 3. 9.
1999 do 10. ure. Ponudbe, poslane po
pošti, morajo prispeti do navedenega roka
na spodnji naslov.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Pesnica, Pe-
snica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri
Mariboru.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 9. 1999 ob
11. uri, v sejni sobi Občine Pesnica.

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

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, kontakt-
na oseba Vilko Fartely, tel. 062/653-202,
od 8. do 9. ure.

Občina Pesnica

Javni razpisi

Št. 07/99 Ob-10058
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvir-

nega sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Komisijo Evropskih skupnosti
o uresničevanju ukrepov o finančni, teh-
nični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 17/93), v zvezi z 9. točko prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) ter 117. in
118. členom Pravil in postopkov Evrop-
ske unije za izvedbo javnih razpisov, ob-
javlja Občina Solčava

javni razpis
za izbiro dobavitelja opreme za

potrebe prometne infrastrukture v
Logarski dolini

Nabavo in vgradnjo opreme za izgradnjo
dveh parkirišč v Občini Solčava  financira
Evropska komisija iz sredstev PHARE v ok-
viru programa Phare Čezmejnega sodelo-
vanja Slovenija/Avstrija, št. projekta
SL-9702.05.03.

Na razpisu lahko enakopravno sodeluje-
jo vse pravne in fizične osebe iz držav, čla-
nic Evropske unije in iz držav, prejemnic
sredstev programa PHARE, ki ponujajo bla-
go iz teh držav.

1. Predmet: dobava in vgradnja nasled-
nje opreme (v 2 sklopih) za parkirišči Pod-
breg in Lašekar

Sklop 1: dobava in vgradnja opreme za
parkirišče Podbreg:

– tamponski material spodnjega ustroja,
tampon 0-45 mm s komprimiranjem, asfalt
0-22 mm, asfalt 0-4 mm, prepust iz beton-
skih cevi fi 40 cm , kamnita zložba iz kamna
v betonu MB 15, kamnita zložba iz kamna v
suho, prometni znaki, lesene klopi, lesena
ograja, lesena brunarica, lesena brv iz ma-
cesna, usmerjevalne table,  WC kabine, pa-
noramska tabla.

Sklop 2: dobava in vgradnja opreme za
parkirišče Lašekar:

– tampon 0-45 mm s komprimiranjem,
gramozni filter 0-60 mm, asfalt 0-22 mm,
asfalt 0-4 mm, betonski robniki 15/25, po-
žiralniki z LTŽ rešetko - fi 450 mm, lovilec
olj fi 110 cm, drenažne cevi fi 100, beton-
ske cevi za kanalizacijo  fi 20 cm, kamnita
zložba iz kamna v betonu MB 15, prometni
znaki, lesene klopi.

Vsak ponudnik mora predložiti ponud-
bo za celotno razpisano opremo (t.j. oba
sklopa). Ponudba mora veljati najmanj 90
dni od dneva, določenega za oddajo po-
nudb. Ponujena oprema mora biti skladna
z opisom, ki je naveden v  razpisni doku-
mentaciji.

Opremo je potrebno dobaviti v 210 dneh
po podpisu pogodbe na lokacije, kot sledi:

Sklop 1: Podbreg, občina Solčava,
Sklop 2: Lašekar,  občina Solčava.
2. Postopek in pogoji za sklepanje po-

godbe
Dobavitelj bo izbran po postopku, ki ga

predpisuje Priročnik za decentralizirani im-
plementacijski sistem (DIS Manual, Evrop-
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ska komisija, september 1997). Pogoji po-
godbe bodo ustrezali Splošnim pogojem
za pogodbe o dobavah blaga. Naročnik ni
obvezan sprejeti niti najcenejše, niti kate-
rokoli od ponudb ali oddati naročilo.

3. Razpisana dokumentacija
Ponudba mora biti pripravljena v an-

gleškem jeziku in mora ustrezati nasled-
njim dokumentom:

– navodilom ponudnikom za pogodbe
za dobave blaga;

– posebnim razpisnim pogojem za po-
godbe za dobave blaga;

– tehničnim specifikacijam;
– Ponudbenemu predračunu;
– splošnim pravilom za ponudnike in

sklenitev pogodbe za dobave blaga.
– (splošni pogoji za pogodbe o dobavah

blaga, ki se financirajo iz Phare sredstev in
osnutek pogodbe – le v informacijo).

Našteti dokumenti predstavljajo popol-
no razpisno dokumentacijo, ki jo je na pod-
lagi pisne zahteve mogoče brezplačno do-
biti na naslednjem naslovu: Občina Solča-
va, Solčava 16, 3335 Solčava tele-
fon/faks: ++386 063 846 047

Pisne zahteve za pridobitev razpisne do-
kumentacije morajo prispeti na zgornji na-
slov s priporočeno pošto, najkasneje štiri
tedne po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS.

4. Informativni sestanek
Informativni sestanek z ogledom 10. 9.

1999 ob 11. uri v prostorih Občine Solča-
va, Solčava 16, Solčava.

5. Predložitev ponudb
Ponudbe v zaprti ovojnici morajo pris-

peti najkasneje do 4. 10. 1999 do 10. ure
na naslov Občina Solčava, Solčava 16,
3335 Solčava, kontaktna oseba Vojko Kle-
menšek. Na ovojnici mora biti jasno ozna-
čeno: “Invitation to tender No 1 for the
supply of equipment for the project Spatial
Plan Solčava«; and  “not to be opened
before the tender opening session” and
“ne odpiraj pred uradnim odpiranjem po-
nudb” Odpiranje ponudb bo javno, na is-
tem naslovu, 4. 10. 1999 ob 11. uri po
lokalnem času.

Odpiranja se lahko udeleži le po en
predstavnik vsakega ponudnika, ki se mo-
ra izkazati s pisnim pooblastilom.

Občina Solčava

Št. 07/99 Ob-10061

In accordance with Regulation on ratifi-
cation of Framework Agreement between
the Government of Republic of  Slovenia
and European Commission on implemen-
tation of measures on financial, technical
and other forms of co-operation (OG RS
17/93) and referring to Law on Public Pro-
curement, section 9, paragraph 1 of arti-
cle 55 (OG RS 24/97) and according to
the article 117 & 118 of the European
Union Regulations and Procedures of Pub-
lic Tender Performed the  Municipality of
Solčava issues

Invitation to Tender
for Supply of Equipment for the
Transport Infrastructure in the

Logarska Valley

Supply and  placing of goods for the
construction of  two parking facilities in the
Municipality of Solčava is financed by the
European Commission from PHARE funds
in the framework of  Crossborder Co-oper-
ation Programme Slovenia/Austria, Project
No. SL-9702.05.03.

Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Mem-
ber States of the European Union and of
the beneficiary countries of the PHARE
programme who offer to supply goods orig-
inating from those countries.

1.Subject: Supply in 2 Lots of the fol-
lowing goods for the parking places Pod-
breg and Lašekar

Lot 1: delivery and installation/placing
of goods for parking place Podbreg:

Lowest stopper structure, stopper 0 -
45 mm with compacting, asphalt 0 - 22
mm,  asphalt 0 - 4 mm, channel pass of
concrete pipes dia 40 cm, stone wall in
concrete MB 15, stone wall, traffic signs,
wooden benches, wooden fence, timber
hut, foot-bridge of larch, directing posts,
chemical toilets, information board.

Lot 2: delivery and installation/placing
of goods for parking place Lašekar:

– Stopper 0 - 45 mm with compacting,
gravel filter 0 - 60 mm, asphalt 0 - 22 mm,
asphalt 0 - 4 mm,  curbs 15/25 of con-
crete, gullets with casted-iron grates dia
450 mm, oil trap dia 110, drenage pipe
dia 100, sewage pipe of concrete dia 20
cm, stone wall in concrete MB 15, traffic
signs), wooden benches.

Any tenderer may tender for all the
equipment/goods (i.e. all lots). The ten-
derer is bound by his offer for a period of
90 days as from the final date for submis-
sion of tenders. The supplies tendered
must confirm with the description set out in
the Tender Dossier.

The supplies must be delivered within
210 days after the contract is signed to the
locations as follows:

Lot 1: Podbreg, municipality Solčava,
Lot 2: Lašekar, municipality Solčava.
2. Procedure and Conditions of Con-

tract
The supplier will be selected following

the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS Man-
ual, European Commission, September
1997). The conditions of contract will com-
ply with the General Conditions for Supply
Contracts. The Contracting Authority is not
bound either to accept the lowest or any
offer or to award any contract.

3. Tender dossier:
The offer must be in English and must

conform with the following documents:
– Instructions to Tenderers for Supply

Contracts;
– Special Tender Conditions for Supply

Contracts;
– Technical Specifications;
– Schedule of Prices;
– General Regulations for Tenders and

the Award of Supply Contracts.

– (General Conditions for Supply Con-
tracts Financed from Phare Funds and
Contract Form – for information only)

These documents constitute the com-
plete tender dossier and may be obtained
free of charge by written reguest at the
following address: Municipality of Solčava,
Solčava 16, 3335 Solčava telephone/fax:
++386  063 846-047.

Written request for the Tender Dossier
should be received by registrated mail at
the above mentioned address at latest four
weeks after publication of this announce-
ment in the Official Gazette RS.

4. Clarification meeting
A clarification meeting and site visit will

be held on 10. 9. 1999 at 11. a.m. in the
offices of the Municipality of Solčava,
Solčava 16, Solčava.

5. Submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be

submitted at latest on Monday, 4. 10.
1999 at 10. a.m. at  Municipality of Solča-
va, Solčava 16, 3335 Solčava. The enve-
lope has to be clearly marked: “Invitation
to tender No 1 for the supply of equip-
ment for the project Spatial Plan Solča-
va”; and  “not to be opened before the
tender opening session” and “ne odpiraj
pred uradnim odpiranjem ponudb” . They
will be opened in public session on Mon-
day, 4. 10. 1999 at 11. a.m. local time at
the same address.

Only one tenderer’s representative,
submitting the power of attorney, may at-
tend the opening session.

Municipality of Solčava

Ob-10103

Na podlagi poslovnega načrta Garancij-
skega sklada za Gorenjsko, pravil o delo-
vanju Garancijskega sklada za Gorenjsko
ter sklepa nadzornega sveta objavlja BSC
– Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj,
Garancijski sklad za Gorenjsko (v nadalje-
vanju BSC GS) v sodelovanju z naslednjimi
bankami, ki poslujejo na Gorenjskem: A
banka, d.d., Gorenjska banka d.d., SKB
banka, d.d., Slovenska hranilnica in poso-
jilnica, p.o., Nova Ljubljanska banka, d.d.,
Krekova banka, d.d.

javni razpis

za dolgoročne kredite ter garancije za
dolgoročne kredite za projekte

malega gospodarstva na področju
naslednjih gorenjskih občin: Mestna

občina Kranj, Občina Škofja Loka,
Občina Železniki, Občina Gorenja
vas-Poljane, Občina    Žiri, Občina
Naklo, Občina Radovljica,  Občina

Bled
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za

dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni vi-
šini 136,500.000 SIT in garancij v skupni
višini 318,500.000 SIT, katere bo BSC
GS dodeljeval lahko v višini 50% od celot-
ne vrednosti posameznega kredita.

Sredstva, s katerimi razpolagajo posa-
mezne gorenjske občine so naslednja:
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Partner v projektu Kvota kreditov Kvota garancij Skupaj ugodnejši
kreditni potencial

Mestna občina Kranj 42,000.000 98,000.000 140,000.000
Medobčinski sklad za razvoj obrti
in podjetništva Škofja Loka
(Občine Škofja Loka, Žiri, Železniki,
Gorenja vas-Poljane) 60,000.000 140,000.000 200,000.000
Občina Naklo 9,000.000 21,000.000 30,000.000
Občina Radovljica 1,500.000 3,500.000 5,000.000
Občina Bled 1,500.000 3,500.000 5,000.000
Občina Žiri 15,000.000 35,000.000 50,000.000
Območna obrtna zbornica Kranj 3,000.000 7,000.000 10,000.000
Območna obrtna zbornica Tržič 1,500.000 3,500.000 5,000.000
Območna obrtna zbornica Radovljica 1,500.000 3,500.000 5,000.000
Območna obrtna zbornica Jesenice 1,500.000 3,500.000 5,000.000
Skupaj 136,500.000 318,500.000 455,000.000

2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti:
– prosilec lahko vloži vlogo za kredit v

višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT,

– obrestna mera znaša za celotno ob-
dobje vračanja kredita TOM + 3,5%,

– doba vračanja kredita znaša od naj-
manj 3 leta do največ 5 let, za turistične
projekte pa je doba vračanja kredita od naj-
manj 3 do največ 7 let,

– moratorij za vračanje kredita znaša od
6 mesecev do 1 leta,

– prosilec mora imeti med viri financira-
nja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sred-
stev,

– prosilec zavaruje prejeti kredit:
· v skladu z dogovorjenimi pogoji banke,
· z garancijo BSC GS.
2.2. Garancije:
– obrestna mera kredita, kjer BSC GS

sodeluje samo s svojo garancijo, je lahko
največ TOM + 4,5%,

– prosilec, ki želi zavarovati kredit z ga-
rancijo GS, vloži vlogo za garancijo hkrati z
vlogo za kredit,

– garancija ne more presegati 50 % odo-
brenega kredita,

– prosilec zavaruje prejeto garancijo
BSC GS z različnimi oblikami zavarovanja v
odvisnosti od stopnje rizičnosti projekta.

3. Nameni, za katere se dodeljujejo dol-
goročni krediti in garancije

Krediti in garancije se dodeljujejo za na-
slednje namene:

– nakup nove ali popolnoma obnovljene
opreme,

– nakup, gradnja ali adaptacija poslov-
nih prostorov,

– nakup, ureditev in opremljanje zemljiš-
ča za gradnjo poslovnih prostorov,

– obratni kapital.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis pod točko 2.1. in 2.2. se lahko

prijavijo samostojni podjetniki in gospodarske
družbe, ki izpolnjujejo naslednje tri pogoje:

– so člani Garancijskega sklada za Go-
renjsko pri BSC, d.o.o., Kranj (podpisana
vloga za včlanitev ter plačilo pristopnine),

– ustrezajo merilom za male in srednje
gospodarske družbe po 51. in 72. členu
zakona o gospodarskih družbah,

– imajo sedež dejavnosti na območju ti-
stih gorenjskih občin, ki sodelujejo z BSC
d.o.o. v projektu Garancijski sklad.

V skladu s pravili delovanja Garancijske-
ga sklada za Gorenjsko, članstvo v skladu

ne predstavlja avtomatične obveznosti BSC
GS pri odobritvi garancije.

5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredi-
ta in garancije

Pri obravnavanju vlog bosta upoštevani
predvsem:

– načelo ohranjanja realne vrednosti do-
deljenih sredstev,

– načelo donosnosti projekta.
Prednost pri dodelitvi kredita in garanci-

je bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri

financiranja projekta bo višja,
– katerih projekti bodo:
· razvojno naravnani (uvajanje novih teh-

nologij, inovacije, nastop na novih in tujih
trgih, odpiranje novih delovnih mest, kon-
kurenčnost),

· ekološko naravnani (varčevanje z ener-
gijo, varovanje okolja),

· prispevali k odpiranju novih delovnih
mest,

– katerih investicija predstavlja naložbo
v dejavnosti, za razvoj katere je izrecno izra-
žen lokalni interes.

6. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije

Vsebina vloge za dodelitev kredita ali ga-
rancije je razvidna iz obrazca: Vloga za do-
delitev kredita ali garancije, ki ga lahko pro-
silci dobijo v BSC, d.o.o., Kranj, Ljubljan-
ska c. 24a, Kranj, ali na zbirnih mestih, ki
so v posameznih občinah določena za zbi-
ranje vlog.

Izpolnjene vloge z vso zahtevano doku-
mentacijo se lahko oddajo na vseh spodaj
naštetih zbirnih mestih:

– Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj (Tanja Varl (oddelek za gospodarstvo,
soba 143), tel. 064/373 134),

– Občina Žiri, Trg svobode 2, Žiri (Helena
Novak, 064/691-335 (v času uradnih ur)),

– Občina Železniki, Češnjica 48, Želez-
niki (Jolanda Pintar, tel. 064/600-000),

– Občina Gorenja vas-Poljane, Poljanska
c. 61, Gorenja vas (Nataša Kopač (v času
uradnih ur), tel. 064/681-536),

– Medobčinski podjetniški center Škofja
Loka, Spodnji trg 2, Škofja Loka (Stanka
Jugovic, tel. 064/656-02-11),

– Združenje podjetnikov Naklo, Kranjska
c. 1, Naklo (Janez Pivk (v ponedeljek 10.
do 12. ure, sreda 15. do 17. ure), tel.
064/472-000),

– Območna obrtna zbornica Kranj, Liko-
zarjeva 1, Kranj (Danica Žagar, tel.
064/331-590),

– Območna obrtna zbornica Tržič, Pre-
dilniška 8, Tržič (Tomaž Zavrl, tel.
064/561-371),

– Območna obrtna zbornica Radovljica,
Šercerjeva 18, Radovljica (Pretnar Janez
(vsak dan od 7. do 15. ure), tel.
064/714-187),

– Območna obrtna zbornica Jesenice,
C. M. Tita 47, Jesenice (Vilma Hribar, tel.
064/861-704),

– BSC – Poslovno podporni center,
d.o.o. Kranj, Ljubljanska c. 24a, Kranj (tel.
064/331-133).

Stroški obdelave posamezne vloge zna-
šajo 3.000 SIT in jih je potrebno poravnati
ob predaji izpolnjenega obrazca: Vloga za
dodelitev kredita ali garancije.

7. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od dneva objave

razpisa do dneva porabe sredstev.
BSC GS bo javno objavil datum porabe

sredstev v časopisu Gorenjski glas.
8. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih

pogojev iz 4. točke tega razpisa).
– ni dopolnjena v 8 dneh po pozivu na

dopolnitev.
9. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obrav-

navali pristojni organi BSC GS in bank en-
krat mesečno predvidoma pa do 30. v vsa-
kem koledarskem mesecu.

Vloge, ki bodo prispele po porabi sred-
stev, bodo obravnavane v sklopu naslednje-
ga razpisa.

BSC GS bo pisno seznanil prosilca z
odločitvijo pristojnih organov v 15 dneh po
sprejemu odločitve.

10. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem raz-

pisom dobijo prosilci na vseh mestih, našte-
tih v točki 6. tega razpisa.

BSC – Poslovno podporni
center, d.o.o., Kranj

Garancijski sklad Gorenjske

Ob-10107

BSC, d.o.o., Kranj – Poslovno podporni
center in Zavod Republike Slovenije za za-
poslovanje v sodelovanju z naslednjimi ban-
kami, ki poslujejo na Gorenjskem: A banka,
d.d., Gorenska banka, d.d., SKB banka,
d.d., Slovenska hranilnica in posojilnica,
p.o., Nova Ljubljanska banka, d.d., Kreko-
va banka, d.d., razpisuje

javni razpis
za kreditiranje samozaposlovanja

podjetnikov začetnikov in odpiranja
novih delovnih mest v malem

gospodarstvu na področju naslednjih
občin Gorenjske: Mestna občina Kranj,
Občina Naklo, Občina Šenčur, Občina

Preddvor, Občina Cerklje, Občina
Jezersko, Občina Tržič, Občina
Radovljica, Občina Bled, Občina
Bohinj, Občina Jesenice, Občina
Žirovnica, Občina Kranjska Gora,

Občina Škofja Loka, Občina Gorenja
vas-Poljane, Občina Žiri, Občina

Železniki
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1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je kreditiranje od-

piranja 107 novih delovnih mest na področ-
ju gorenjskih občin.

Za posamezno občino je možno krediti-
rati samo tako število novih delovnih mest,
kot jih posamezna občina pogodbeno do-
govori z BSC, d.o.o., Kranj.

2. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo brezposelne

osebe ali trajno presežni delavci, prijavljeni
na Zavodu Republike Slovenije za zaposlo-
vanje in gospodarski subjekti s področja
malega gospodarstva do 50 zaposlenih, ki
izpolnjujejo pogoje po 51. in 72. členu za-
kona o gospodarskih družbah, ki se bodo
samozaposlile oziroma bodo zaposlili brez-
poselne osebe, prijavljene na Zavodu RS za
zaposlovanje, za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.

Brezposelne osebe, trajno presežni de-
lavci in gospodarski subjekti, ki so opisani v
predhodnem odstavku se na razpis lahko
prijavijo samo, če je občina, v kateri imajo
stalno bivališče, podpisala z BSC, d.o.o.,
Kranj, pogodbo o sofinanciranju odpiranja
novih delovnih mest in kreditiranju podjetni-
kov začetnikov.

Brezposelne osebe, ki se samozaposlu-
jejo, morajo imeti napotnico Zavoda RS za
zaposlovanje za koriščenje povratnega si-
stema financiranja.

3. Pogoji za dodeljevanje kreditov
Interesenti, ki izpolnjujejo pogoje iz 2.

točke tega razpisa, lahko zaprosijo zaradi
samozaposlitve ali zaposlovanja (odpiranje
novih delovnih mest) za kredit v višini
1,000.000 SIT za eno delovno mesto, z
letno obrestno mero kredita TOM + 2%,
dobo vračanja kredita 3 leta ali 3,5 leta in z
možnostjo šestmesečnega moratorija za od-
plačilo glavnice.

4. Zavarovanje kredita
Kredit se zavaruje:
– v skladu z dogovorjenimi pogoji bank

in BSC, d.o.o.,
– lahko tudi preko Garancijskega sklada

za Gorenjsko.
5. Drugi pogoji:
– razpis je odprt do izčrpanja sredstev.
– ustrezne in popolne vloge bodo obrav-

navali pristojni organi BSC in bank dvakrat
mesečno.

– vloge, ki bodo prispele po porabi sred-
stev, bodo obravnavane v sklopu naslednje-
ga razpisa.

– BSC bo prosilce pisno seznanil z odlo-
čitvijo pristojnih organov v petih dneh po
sprejemu odločitve na pristojnih organih.

6. Dodatne informacije
Dokumentacijo in dodatne informacije

lahko interesenti dobijo na naslovu: BSC –
Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj,
Ljubljanska c. 24a, Kranj (tel.
064/331-133) in na Zavodu RS za zapo-
slovanje, Območna enota Kranj, Bleiweiso-
va c. 12, Kranj (Andreja Švegelj, tel.
064/380-610 int. 45).

BSC – Poslovno podporni
center, d.o.o., Kranj

Zavod RS za zaposlovanje

Št. 23/99 Ob-9956
Na podlagi zakona o uporabi sredstev,

pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi

zakona o lastninskem preoblikovanju pod-
jetij (Ur. l. RS, št. 45/95) in zakona o gos-
podarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93)
objavlja Sklad RS za razvoj malega gospo-
darstva, s soglasjem Ministrstva za malo
gospodarstvo in turizem

javni razpis
za kreditiranje odpiranja novih
delovnih mest pri podjetnikih in

obrtnikih začetnikih
1. Predmet razpisa
Na podlagi zakona o razvoju malega

gospodarstva (Ur. l. RS, št. 18/91), odred-
be o merilih, pogojih in postopku za dode-
ljevanje sredstev za pospeševanje razvoja
in ustanavljanje enot malega gospodarstva
(Ur. l. RS, št. 62/95) in spremembah iste
odredbe (Ur. l. RS, št. 37/97), zakona o
uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova
kupnin na podlagi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
45/95) ter predpisov, navedenih v uvod-
nem delu razpisa, bo Sklad RS za razvoj
malega gospodarstva dodeljeval posojila
za projekte na področju malega gospodars-
tva za podjetnike in obrtnike začetnike.

Sklad RS za razvoj malega gospodars-
tva bo dodeljeval posojila za projekte na
področju malega gospodarstva za podjet-
nike in obrtnike začetnike v sodelovanju z
naslednjimi bankami: A banka, d.d., Ljub-
ljana; Banka Celje, d.d., Celje; Banka
Domžale, d.d., Domžale, Banka Koper,
d.d., Koper; Banka Velenje, d.d., Velenje;
Banka Vipa, d.d., Nova Gorica; Dolenjska
banka, d.d., Novo mesto; Factor banka,
d.d., Ljubljana; Gorenjska banka, d.d.,
Kranj; Koroška banka, d.d., Slovenj Gra-
dec; Nova KBM, d.d., Maribor; Nova KBM,
d.d., Nova Gorica; Poštna banka Sloveni-
je, d.d., Maribor; Probanka, d.d., Maribor;
Slovenska investicijska banka, d.d., Ljub-
ljana; Slovenska zadružna kmetijska ban-
ka, d.d., Ljubljana; Volksbank – Ljudska
banka, d.d., Ljubljana.

Znesek kreditiranja je 100,000.000 SIT.
2. Merila in pogoji
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo enote male-

ga gospodarstva v skladu z zakonom o raz-
voju malega gospodarstva, ki začenjajo z
dejavnostjo v letu 1999 in bodo izvedle sa-
mozaposlitev oziroma zaposlile najmanj ene-
ga delavca.

Prednost pri dodelitvi posojil bodo imeli
prosilci:

– ki uvajajo sodobno tehnologijo v pro-
izvodno ali storitveno dejavnost,

– ki uvajajo v enoto malega gospodars-
tva visoko stopnjo inovativnosti.

Podjetniška ideja s skrajšanim poslov-
nim načrtom in poslovni načrt, s katerim
kandidira prosilec za sredstva razvoja, mora
izpolnjevati naslednje pogoje:

– donosnost oziroma pozitivno poslo-
vanje,

– likvidnost v celotni ekonomski dobi,
– zaprto finančno konstrukcijo v celotni

ekonomski dobi.
2.2. Pogoji za dodeljevanje posojil
Prosilec lahko vloži zahtevek za posojilo:
– do 5,000.000 SIT predračunske vred-

nosti investicije, ob predložitvi opisa ideje s
skrajšanim poslovnim načrtom,

– od 5,000.000 SIT do 10,000.000 SIT
predračunske vrednosti investicije, ob pred-
ložitvi poslovnega načrta.

Posojilo lahko znaša največ 50% predra-
čunske vrednosti.

Odplačilna doba posojila je lahko naj-
manj 1 leti in največ 4 leta, vključno z največ
12 mesečnih moratorijem.

Obrestna mera posojila je TOM +2% letno.
Stroški posojila: največ 0,5% od zneska

odobrenega posojila.
Zavarovanje kredita:
– nepremičnine ali premične stvari,
– poroštva tretjih oseb, osebna menica,
– ali kombinacija vseh navedenih oblik.
3. Vsebina vloge za posojilo:

1. obrazec Sklada za pridobivanje po-
moči,

2. opis podjetniške ideje (tj. skrajša-
na in poenostavljena oblika poslovnega na-
črta) ali poslovni načrt,

3. pozitiven sklep banke o dodelitvi
posojila,

4. fotokopija sklepa o vpisu gospo-
darske družbe v sodni register oziroma za
s. p. fotokopija priglasitvenega lista – obra-
zec 1/1, 1/2, potrjenega od pristojne izpo-
stave DURS, ter za obrtnike fotokopijo obrt-
nega dovoljenja,

5. obvestilo zavoda za statistiko o de-
javnosti in matični številki.

4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave do

porabe razpisanih sredstev oziroma najdlje
do 31. 12. 1999.

Vlogo za dodelitev posojila pošljite na
naslov: Sklad RS za razvoj malega gospo-
darstva, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

O popolnih in ustreznih vlogah bo odlo-
čal upravni odbor Sklada.

Morebitne dodatne informacije so na vo-
ljo na objavljenem naslovu oziroma po tel.
061/217-872.

Sklad Republike Slovenije
za razvoj malega gospodarstva

Ob-9935

Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274
Žirovnica objavlja na podlagi sklepa 9. red-
ne seje Občinskega sveta občine Žirovnica
z dne 3. avgusta 1999

javni natečaj
za izbiro ideje za simbol (atributa)

občine Žirovnica, ki bo uporabljen v
grbu in zastavi Občine Žirovnica

Predmet natečaja
Predmet natečaja je ideja za določitev

simbola Občine Žirovnica. Pri tem je po-
trebno upoštevati tiste danosti območja Ob-
čine Žirovnice, po katerih je najbolj prepoz-
navna navzven in tudi svojim občanom na
področjih:

– kulturne dediščine,
– zgodovinske dediščine,
– naravne dediščine,
– etnologije, ipd.
Ideja je lahko podana opisno ali grafič-

no. Barvne rešitve so lahko predlagane tudi
samo opisno. Predstavitev simbola v grbu in
zastavi ni nujna.

Predlogi, ki bodo dani opisno, morajo
biti predlagani tako, da bo simbol oz. idejo
na njihovi podlagi možno izdelati grafično.
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Ideja ali predlog mora biti obrazložen.
Vrsta natečaja
Javni natečaj je anonimen.
Javni natečaj je anketni, zaradi pridobi-

tve najboljše ideje ali oblikovalske zasnove
upodobitve simbola ( atributa) občine Žirov-
nice, ki bo celostno predstavljal Občino Ži-
rovnica in bo uporabljen v grbu in zastavi
Občine Žirovnica in ga bo možno uporabiti
tudi za druge potrebe občine.

Možnost sodelovanja na natečaju
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične

osebe, ki so državljani Republike Slovenije,
kakor tudi vse strokovne in druge organiza-
cije in ustanove, ne glede na njihovo stro-
kovno usposobljenost.

Na natečaju ne morejo sodelovati fizične
osebe in organizacije in družbe, katerih
predstavniki so člani komisije za ocenjeva-
nje predlogov za simbol Občine Žirovnica.

Način oddaje predloga
Predlogi morajo biti oddani v zaprti ku-

verti A4 formata, ki mora biti v levem zgor-
njem kotu označena s klavzulo »Ne odpiraj
– javni razpis za simbol«. V kuverti morajo
biti 3 manjše zaprte kuverte, oštevilčene s
številkami 1, 2 in 3. V kuverti št. 1 je vložen
natečajni del brez navedbe avtorja. V kuver-
ti št. 2 je naslov sodelujočega z njegovo
matično in davčno številko in številko raču-
na, na katerega naj se nakaže nagrada v
primeru, da bo predlog nagrajen. V kuverti
št. 3 mora biti samo naslov sodelujočega,
na katerega se vrne celotno gradivo v pri-
meru, da bi bil razpis iz kakršnegakoli razlo-
ga razveljavljen.

Kraj in rok za oddajo predlogov
Predloge je potrebno oddati s priporo-

čeno pošiljko na naslov Občina Žirovnica,
Breznica 3, 4274 Žirovnica. Skrajni rok za
oddajo predlogov je sreda, 15. september
1999.

Kriteriji za izbiro najboljših predlogov
Kriteriji za izbiro so naslednji:
– ocena prepoznavnosti Občine Žirovni-

ca s predlaganim simbolom ali idejo,
– ocena celostne podobe, ki jo zagotav-

lja predlagani simbol ali ideja,
– ocena možnosti uporabe predlagane-

ga simbola ali ideje v grbu, zastavi in celost-
ni predstavitvi Občine Žirovnica,

– ocena izvirnosti ideje.
Izbira predlogov
Predloge bo ocenila komisija, ki jo ime-

nuje župan najkasneje do 30. avgusta 1999.
Komisija bo ne glede na število prispelih

predlogov predloge ocenila najkasneje do
22. septembra 1999 in o svoji oceni izdelala
poročilo za Občinski svet Občine Žirovnica.

Natečajne nagrade
Za prve tri na Občinskem svetu Občine

Žirovnica najbolje ocenjene predloge bo Ob-
čina Žirovnica dodelila naslednje nagrade:

1. mesto 100.000 SIT neto,
2. mesto 70.000 SIT neto,
3. mesto 30.000 SIT neto.
Nagrade bodo izplačane na račune izva-

jalcev najkasneje v roku 15 dni po opravlje-
nem izboru na Občinskem svetu občine Ži-
rovnica.

Za vse dodatne informacije se zaintere-
sirani lahko obračajo na tajnika Občine Ži-
rovnica, Bernardo Resman.

Občina Žirovnica

Ob-10131
Komisija za oddajanje poslovnih prosto-

rov občine Brežice v skladu s pravilnikom o
oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur.
l. RS, št.69/93 ) objavlja

javni razpis
za oddajanje poslovnih prostorov v

najem
Oddajajo se v najem poslovni prostori v

Brežicah, Cesta prvih borcev 11, v skupni
površini 22,75 m2, v pritličju s souporabo
sanitarij.

Prostor je primeren za prodajalno.
Pogoji najema:
– najemnik dobi v najem poslovni pro-

stor pod pogojem, da ga uporabi za potre-
be svoje dejavnosti in na lastne stroške
izvede vsa potrebna adaptacijska dela,

– najemna pogodba se sklene v 8 dneh
po prejetju obvestila o izbiri,

– najemnina bo določena v skladu z
odlokom o določanju najemnin v Občini
Brežice.

Interesenti lahko dobijo informacije o raz-
pisanih prostorih in ostalih pogojih v Oddel-
ku za gospodarske javne službe in gospo-
darske zadeve Občine Brežice, Cesta prvih
borcev 18, soba št. 23, vsak dan od 8.
do14. ure, ali po telefonu 0608/62-050
int. 230.

Pisne ponudbe oziroma vloge morajo
prosilci poslati priporočeno po pošti z oz-
nako “Za javni razpis” v 15 dneh od dneva
objave na naslov: Občina Brežice – Komi-
sija za oddajnje poslovnih prostorov v na-
jem, Cesta prvih borcev 18, 8250 Breži-
ce. Nepopolnih vlog komisija pri odločanju
o oddaji poslovnih prostorov v najem ne
upošteva.

Ponudbi je treba priložiti izpisek iz sod-
nega registra oziroma dokazilo o strokovni
usposobljenosti prosilca za opravljanje de-
javnosti, dokazilo o finančnem stanju prosil-
ca in potrdilo o stalnem bivališču.

O izbiri bomo kandidate obvestili v 15
dneh po končanem razpisu.

Občina Brežice

Objave
delniških družb

Odkupi poslovnih deležev družb

Ob-10080
V skladu z drugim odstavkom 64. člena

zakona o prevzemih sporočamo, da je Za-
varovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, dne 9.
8. 1999 kupila 160.425 navadnih delnic
družbe Aerodrom Ljubljana, d.d., tako da je
skupaj z delnicami Aerodroma Ljubljana,
d.d., ki jih že ima v lasti, postala imenik
163.848 navadnih delnic, s čimer je prido-
bila 8,46% delež navadnih delnic Aerodro-
ma Ljubljana, d.d., katere predstavljajo 51%
vseh izdanih delnic družbe.

Aerodrom Ljubljana, d.d.
uprava družbe

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Št. 6/4-16 Ob-10133
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,

Ljubljana, v zakonitem roku, ob smiselni
uporabi 286. člena zakona o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94,
82/94, 20/98, 84/98, 30/99), na zahte-
vo delničarja Republike Slovenije, ki jo za-
stopa Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 20, Ljubljana, da se predmet, o kate-
rem naj dodatno sklepa skupščine objavi
nemudoma, najkasneje pa v desetih dneh
po sklicu skupščine objavlja predlog za širi-
tev dnevnega reda

2. seje skupščine
Telekoma Slovenije, d.d.,

sklicane za dne 9. 9. 1999.
Predlog delničarja se glasi:
»Vlada Republike Slovenije kot večinski

lastnik Telekoma Slovenije, d.d., v skladu s
pobudo pooblaščenca Vlade Republike Slo-
venije, dane na prvi seji skupščine dne 22.
12. 1998 in v skladu s 37. členom statuta
javnega podjetja Telekom Slovenije, d.d.,
(Ur. l. RS, št. 11/98) zahteva od uprave
Telekom Slovenije,d.d., da dnevni red 2. se-
je skupščine družbe razširi s sklepanjem o
sejninah nadzornega sveta. Sejnine nadzor-
nega sveta, predlagane s strani Vlade Re-
publike Slovenije znašajo:

– 75.000 tolarjev za predsednika nad-
zornega sveta,

Ob-10106
Uprava družbe Kovinoplastika Lož, d.d.,

skladno z 2. odstavkom 64. člena zakona
o prevzemih (Ur. l. RS, št. 47/97) objavlja,
da je prejela obvestilo o kvalificiranem de-
ležu: Trimo, d.d., Prijateljeva 12, Trebnje,
obvešča, da je na dan 2. 8. 1999 pridobil
kvalificirani delež, to je skupaj 392.875
navadnih imenskih delnic Kovinoplastike
Lož. d.d. (KVLG), kar predstavlja skupno
13,24 % .

Kovinoplastika Lož, d.d.
predsednik uprave

Alojzij Mazij univ. dipl. inž.

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Št. 67/99 Ob-9925
Na podlagi 10. člena v povezavi z 2.

točko 454. člena zakona o gospodarskih
družbah obvešča družba Mesnine dežele
Kranjske, d.o.o., Mesarska c. 1, Ljubljana,
vse svoje upnike, da je skupščina družbe
na svoji redni seji dne 24. 6. 1999 sprejela
sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala druž-
be, in sicer z dosedanjih 1.645,729.000
SIT na 350,000.000 SIT.

Družba vabi vse upnike, da se v 14
dneh po objavi zglasijo pri družbi in izjavi-
jo, da z zmanjšanjem osnovnega kapitala
soglašajo.

Mesnine dežele Kranjske, d.o.o.
Ljubljana
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– 64.000 tolarjev za namestnika pred-
sednika nadzornega sveta,

– 52.000 tolarjev za člana nadzornega
sveta.«

Telekom Slovenije, d.d.,
uprava družbe

Preklic
Preklicujemo objavo sklica 11. skupšči-

ne Avtotehna, d.d., Celovška cesta 175,
Ljubljana, objavljene v Uradnem listu RS, št.
66 z dne 13. 8. 1999, Ob-9577, Št.
152/99.

Uredništvo

Št. 152/99 Ob-10072
Uprava družbe Avtotehna, d.d. na podla-

gi 59. člena statuta družbe sklicuje

11. zasedanje skupščine delničarjev
delniške družbe Avtotehna, d.d.,

ki bo v sredo, dne 22. septembra 1999
ob 14. uri v prostorih Kulturnega doma
Španski borci na Zaloški c. 61 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: št. 1: v delovno pred-

sedstvo enajstega zasedanja skupščine del-
ničarjev Avtotehna, d.d. se izvolijo poleg
Štefana Krajnca, ki je predsednik po funkci-
ji kot predsednik nadzornega sveta še:

- Saša Faganel Ilčenko - članica;
- Marjan Kolenbrand - član.
V verifikacijsko komisijo enajstega zase-

danja skupščine delničarjev Avtotehna, d.d.
se izvolijo:

- Polona Križaj Krajnik - predsednica;
- Kapus Aleksander - član;
- Marjeta Lasan - članica.
2. Sprejem letnega poročila.
- poročilo uprave Avtotehna, d.d. o po-

slovanju družb Skupine Avtotehna v letu
1998;

- mnenje nadzornega sveta Avtotehna,
d.d.;

- konsolidirani letni obračun družb Sku-
pine Avtotehna za leto 1998.

Predlog sklepa: št. 2: sprejme se letno
poročilo o poslovanju družb Skupine Avto-
tehna v letu 1998.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa: št. 3: ugotovi se dobi-

ček družbe Avtotehna, d.d. za poslovno le-
to 1998 v višini 416,184.334,28 SIT. Po
izvršeni konsolidaciji znaša čisti dobiček
družb Skupine Avtotehna (delež, ki pripada
Skupini Avtotehna) 461,675.000 SIT.

Iz dobička Avtotehne, d.d. in leta 1998
se rezporedi 77,839.921,76 SIT za pove-
čanje rezerv, 338,344.412,52 SIT pa osta-
ne nerazporejenih.

Iz nerazporejenega dobička preteklih let
se nameni za izplačilo dividend
214,656.800 SIT oziroma po 800 SIT bru-
to na delnico.

Znesek neizplačanih dividend se po pre-
teku petih let od datuma, ko se bodo divi-
dende sicer izplačevale, prenese na neraz-
porejen dobiček preteklih let. Znesek divi-
dend za delnice Avtotehna, d.d., ki bodo na
dan 22. 9. 1999 v njeni lasti, se z istim
dnem prenese na nerazporejen dobiček te-
kočega leta. Oba zneska ugotovi uprava
družbe.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: št. 4: za pooblaščenega

revizorja letnih računovodskih izkazov za le-
to 1999 se imenuje družba KPMG Sloveni-
ja, d.o.o.

5. Obvestilo o spremembi statuta Avto-
tehne, d.d. v skladu s 306/I. členom zako-
na o gospodarskih družbah.

6. Informacija o poteku sodnih postop-
kov v zvezi z ugotovitvami revizijskega orga-
na glede lastninjenja Avtotehna, d.d.

Gradivo s predlogi sklepov bo na vpo-
gled v tajništvu uprave družbe na Celovški
c. 175 od dneva objave sklica v Uradnem
listu RS dalje vsak dan med 8. in 14. uro.

Kolikor v napovedanem času skupščina
ne bo sklepčna v skladu s 1. odstavkom
61. člena statuta družbe, bo zasedanje
skupščine istega dne ob 15. uri na istem
kraju, ko bo skupščina v skladu z 2. odstav-
kom 61. člena statuta družbe veljavno spre-
jemala odločitve ne glede na število prisot-
nih glasov.

Za izvajanje pravic na skupščini morajo
delničarji predložiti pred zasedanjem skupš-
čine originalno pooblastilo, ki ga prejmejo
na svoj naslov po stanju v delniški knjigi na
dan objave sklica skupščine v Uradnem li-
stu RS. Navedeno ne velja v primeru organi-
ziranega zbiranja pooblastil, za katerega mo-
ra pooblaščenec predložiti dokumente v
skladu z zakonom o prevzemih (Ur. list
47/97). Podrobnejša navodila v zvezi z ude-
ležbo in zastopanjem na skupščini bodo na-
vedena na obrazcu pooblastila.

Avtotehna, d.d., Ljubljana
predsednik uprave

Jordan Kocjančič

Ob-10081
Na podlagi zakona o gospodarskih druž-

bah in statuta družbe Tekol, d.d., Maribor,
sklicuje uprava družbe

2. redno skupščino,

ki bo dne 22. 9. 1999 ob 10. uri v
prostorih sedeža družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se izvoli Gujt Emilija.
Za preštevalki glasov se izvolita Antonič

Vlasta in Žavcer Danica.
Seji bo prisostovala notarka Breda Horvat.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la družbe za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidireno letno poročilo družbe za
leto 1998 v predloženem besedilu.

3. Obravnava in odločanje o delitvi do-
bička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se do-
biček za leto 1994 v revaloriziranem zne-
sku 65,141.936,44 SIT razporedi:

- 17,200.000 SIT za dividende - na 1
delnico 1.000 SIT bruto,

- 47,941.936,44 SIT za rezerve.
Dobiček za obdobje od 1995 do 1998 v

revaloriziranem znesku 34,708.336,36 SIT
na dan 31. 12. 1998 se razporedi kot ne-
razporejeni dobiček.

Dividenda pripada lastnikom delnic, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan zaseda-
nja skupščine dne 22. 9. 1999. Izplačilo
dividende se izvrši do 31. 12. 1999.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 1999
imenuje revizijska hiša Loris, revizija in stori-
tve, d.o.o., Dravograd.

Udeležba na skupščini: skupščine se lah-
ko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniš-
ko knjigo na dan zasedanja skupščine, njiho-
vi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblaščenci
morajo prijavi za udeležbo priložiti pisno
pooblastilo za zastopanje. Pooblastilo mora
biti pisno in shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastop-

niki morajo svojo udeležbo na skupščini pi-
sno prijaviti tako, da prijava prispe na sedež
družbe najkasneje 3 dni pred skupščino. Pra-
vilno in pravočasno prijavljeni udeleženci se
ob prihodu na zasedanje skupščine prijavijo
na sedežu družbe eno uro pred pričetkom
zasedanja. Ob prijavi se izkažejo z osebnim
dokumentom in pisnim pooblastilom.

Gradivo:
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov, je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zaseda-
nja skupščine od 10. do 12. ure.

Nasprotni predlogi
Delničarji lahko po objavi sklica skupšči-

ne podajo utemeljen nasprotni predlog. Pred-
log v pisni obliki predložijo upravi družbe v
enem tednu po objavi sklica skupščine.

Sklepčnost
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 11. uri v istih prostorih in z istim dnevnim
redom.

Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Tekol, d.d., Maribor
uprava družbe

Št. 1479 Ob-9924
Na podlagi točke 6.2. statuta sklicujem

II. skupščino
delniške družbe Družba pooblaščenka

Calcit, Stahovica 15, Stahovica,
ki bo v torek 21. 9. 1999 ob 14. uri v

sejni dvorani Gasilskega društva Kamniška
Bistrica, Zg. Stranje 23.

Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine.
2. Sprejem sklepa o določitvi poslovne-

ga leta.
3. Sprejem poročila o poslovanju DP

Calcit d.d.
4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi

dobička iz poslovanja.
Gradivo za skupščino družbe je vsem

delničarjem na vpogled v tajništvu družbe,
vsak delovni dan od 11 do 13. ure.

Predlogi delničarjev so lahko pisni,
obrazloženi in vloženi v roku sedem dni po
objavi tega sklica, na sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaš-
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čencu oziroma zastopniku, in sicer na podla-
gi glasovnice, ki jo prejme delničar ob prijavi.
Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in
pred zasedanjem predloženo družbi. Za fi-
zične osebe mora vsebovati ime in priimek
ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne
osebe pa ime in priimek pooblaščenca, fir-
mo, podpis in žig pooblastitelja.

Skupščine je sklepčna, če je ob sklicu
prisotnih najmanj 15% vseh glasov. Če skupš-
čina ob času prvega sklica ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri
na kraju prvega sklica. Ob ponovnem sklicu
skupščina veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

DP Calcit d.d.
uprava

Matevž Kirn

Št. 149/99 Ob-9926
Uprava Splošnega gradbenega podjetja

SGP Posavje Sevnica d.d, Sevnica, Trg svo-
bode 11, na podlagi zakona o gospodar-
skih družbah in na podlagi 27. člena statuta
SGP Posavje Sevnica d.d, sklicuje:

2.sejo skupščine,

ki bo dne 22. 9. 1999 ob 12. uri na
sedežu družbe SGP Posavje Sevnica d.d,
Sevnica, Trg svobode 11, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-

sednika skupščine in dva preštevalca gla-
sov. Skupščini prisostvuje notar Alojz Vidic.

3. Letno poročilo o poslovanju za leto
1998.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo družbe in revidirane finančne izkaze za
leto 1998 po predlogu uprave in ob pozitiv-
nem mnenju nadzornega sveta.

4. Uporaba dobička za poslovni leti
1993 in 1998.

Predlog sklepa:
– Dobiček za poslovno leto 1993, s pri-

padajočo revalorizacijo v višini 408.807,21
SIT, se razporedi v rezerve družbe.

– Dobiček za poslovno leto 1998 v višini
7,817.238,08 SIT ostane nerazporejen.

5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne dopolnitve statuta družbe.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto

1998.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno

leto 1998 se na predlog nadzornega sveta
imenuje revizijsko hišo Boniteta, družba za
revizijo, podjetništvo in poslovno svetova-
nje, d.o.o. Velenje.

Glasovanje
Glasovalno pravico na skupščini lahko

uresničujejo tisti delničarji, ki se veljavno
prijavijo na skupščino. Delničarji oziroma nji-
hovi pooblaščenci morajo svojo udeležbo
na skupščini prijaviti najkasneje tri dni pred
zasedanjem. Pooblastilo pooblaščencu mo-
ra biti pisno.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine v prostorih zasedanja skupš-
čine eno uro pred pričetkom seje.

Kolikor ob prvem sklicu ne bo dosežena
vsaj 15% udeležba in s tem sklepčnost, bo
ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne
(22. 9. 1999) ob 13. uri na sedežu družbe.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo
Predlogi sklepov in predlagane spremem-

be statuta družbe so na vpogled vsem delni-
čarjem na sedežu družbe, v tajništvu uprave,
v času od dneva sklica do dneva zasedanja,
vsak delovni dan med 11. in 12. uro.

Splošno gradbeno podjetje
Posavje Sevnica d.d.

Ob-9928
Na podlagi 6.3. točke statuta družbe GP

“Gradišče”, d.d., Cerknica, uprava skilicuje

3. skupščino delničarjev
družbe GP “Gradišče”, d.d., Cerknica,

ki bo 20. septembra 1999 ob 13. uri v
sejni sobi na sedežu družbe v Cerknici, Ce-
sta 4. maja 80 z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se izvoli Staneta Kranjca, za prešteval-
ko glasov Marinka Jernejčič, seji prisostvu-
je vabljeni notar.

2. Sprejem poslovnega poročila za leto
1998 z mnenjem revizorja skupaj s predlo-
gom o delitvi dobička za leto 1998.

Predlog sklepa:
a) sprejme se letno poročilo za leto 1998

z mnenjem revizorja;
b) dobiček za leto 1998 v višini 137.560

SIT ostane nerazporejen.
3. Imenovanje revizorske hiše za leto

1999.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno

leto 1999 se imenuje Revizorsko družbo
ITEO revizija, d.o.o., Ljubljana, Ajdovščina 4.

4. Obravnava in sprejem dopolnitve sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: sprejme se dopolnitev
statuta tako, da se dopolni 2.1. točka statu-
ta družbe – dejavnost z naslednjo klasifika-
cijo dejavnosti 52.41 in 52.42.

5. Razrešitev in izvolitev člana nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa:
a) zaradi podane odstopne izjave se raz-

reši člana nadzornega sveta Rajka Čampo.
b) izvoli se nov član nadzornega sveta

Janez Nučič.
Prijavo za udeležbo na skupščini je po-

trebno deponirati najmanj tri dne pred zase-
danjem skupščine in to velja za delničarje
ali njihove pooblaščence.

Naprošamo vse udeležence oziroma
pooblaščence, da se na dan zasedanja
skupščine javijo v sprejemnici najmanj eno
uro pred začetkom skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku 30. minut skupščina po-
novno sestane in glasuje ne glede na število
prisotnih delnic – zastopanega kapitala.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda je na vpogled delničarjem v splošni
službi na sedežu družbe vsak delovnik od
8. do 12. ure.

gradbeno podjetje “Gradišče”, d.d.,
Cerknica

uprava: Danimir Mazi

Št. 3297 Ob-10021
Na podlagi določil točke 7.3. statuta in

na podlagi določil zakona o gospodarskih
družbah sklicuje uprava družbe Vegrad,
d.d., Gradbeno industrijsko podjetje. Pre-
šernova 9a, Velenje

2. redno sejo skupščine delničarjev
družbe Vegrad, d.d., Gradbeno

industrijsko podjetje, Prešernova 9a,
Velenje,

ki bo v sredo 22. septembra 1999 ob
10. uri v hotelu Paka, Rudarska 1, Velenje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika skupš-
čine izvoli Ljubo Peče, za preštevalca gla-
sov pa Tatjana Jelenko in Branka Klavž.
Skupščini bo prisostvoval notar Avgust Ri-
bič iz Velenja.

3. Sprejem letnega poročila.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo za leto 1998.

4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta dobi-
ček,ustvarjen v letu 1998, ki na dan 31.
12. 1998 zanaša 78,287.010,73 SIT osta-
ne nerazporejen.

Nerazporejeni dobiček iz leta 1994, ki v
ravalorizirani vrednosti na dan 31. 12. 1998
znaša 78,488.488,28 SIT, se v celoti raz-
poredi v rezerve družbe na dan 1. 1. 1999.

Nerazporejeni dobiček iz leta 1995, ki
na dan 31. 12. 1998 znaša 97,444.389,05
SIT, se razporedi tako, da se del v višini
26,095.670 SIT nameni za dividende del-
nijčarjem, preostali del v višini
52,191.340,73 SIT pa ostane še nerazpo-
rejen.

Pri izplačilu dividend se upošteva pripa-
dajoča revalorizacija za obdobje od 1. 1.
1999 do dneva skupščine.

Do  dividende so upravičeni delničarji, ki
so na dan 22. 9. 1999 vpisani v delniško
knjigo družbe.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za leto 1999
imenuje revizijska družba Boniteta, d.o.o. iz
Velenja.

Opomba
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno v pravno
službo podjetja vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine in ves čas trajanja skupščine
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini.
Vse delničarje, njihove pooblaščence

in zastopnike, ki se bodo udeležili skupšči-
ne in uresničevanja glasovalne pravice po-
zivamo, da najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine prijavijo svojo udeležbo na se-
dežu družbe.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled vsak delovni dan od 8. do
12. ure ne sedežu družbe v pravni službi
Vegrad, d.d.

Predlogi delničarjev
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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 skupščine
V primeru, da skupščina ob napoveda-

nem času pričetka ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje skupščine istega dne, pol
ure kasneje.

 Vegrad, d.d.
Gradbeno industrijsko podjetje

uprava

 Ob-10025
Na predlog 36. in 42. člena statuta druž-

be KIK Kemijske industrije Kamnik, d.d.,
uprava sklicuje

4. skupščino,

ki bo 21. 9. 1999 ob 12. uri v sejni sobi
uprave KIK Kemijske industrije Kamnik,
d.d., Fužine 9, Kamnika z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predse-
dujočega skupščine izvoli Ferdinand Šegš in
verifikacijsko komisijo v sestavi Tatjana Li-
povšek, predsednik in Bogdan Kokalj ter Jer-
neja Burja kot preštevalca glasov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek iz Domžal.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1998
z mnenjem revizorja.

Nadzorni svet daje o letnem poročilu za
leto 1998 negativno mnenje. Predlog skle-
pa uprave je: sprejme se letno poročilo
uprave o poslovanju družbe za leto 1998 v
predloženem besedilu.

3. Skupščina sprejme sklep o ugotovitvi
in pokrivanju izgub iz preteklega leta 1998.

Na predlog uprave in ob pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta se sprejme sklep:
ugotovljena izguba iz preteklega leta na dan
31. 12. 1998 v višini 177,631.000 SIT s
pripadajočo revalorizacijo do dneva skupš-
čine se pokrije iz prostih rezerv.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1999
se imenuje revizijska hiša RFR - Ernst &
Young, Dunajska cesta 111, Ljubljana.

5. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa uprave: sprejme se pred-
lagano sejnino za člane nadzornega sveta v
višini 40.000 SIT neto in predsednika
50.000 SIT neto, s tem da se revalorizira z
rastjo indexa življenjskih stroškov.

6. Pobude in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem je na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12. ure
v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Delničarji, ki želijo da so njihovi nasprot-
ni predlogi objavljeni v skladu z zakonom,
morajo vložiti nasprotne predloge obrazlo-
žene v pisni obliki v tajništvu uprave.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo
na dan skupščine, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udelžbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi 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 zara-
di vzpostavitve evidence in morebitnega
prevzema 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 soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščina. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala,
ne glede na višino osnovnega zastopanega
kapitala.

KIK Kemijska industrija Kamnik, d.d.
uprava

Št. 41-99 Ob-10047
Na predlog 35. člena statuta družbe skli-

cuje direktorica

4. skupščino družbe
Varnost Celje, družba za varovanje

premoženja, d.d., Celje,
ki bo v torek 21. septembra 1999 s

pričetkom ob 12. uri na sedežu koncerna
Sintal, Zaloška 143 v Ljubljani, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in ime-
novanje notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvolijo se predsednik skupščine in dva pre-
števalca glasov in potrdi se predlagani no-
tar.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila družbe za leto 1998 z mnenjem revi-
zorja in nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo za leto 1998, skupaj z mne-
njem revizijske družbe in mnenjem nadzor-
nega sveta v predlaganem besedilu.

3. Razporeditev dobička iz leta 1998.
Predlog sklepa: dobiček iz leta 1998

se razporedi za pokrivanje izgube iz prete-
klih let.

4. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa: spremeni se sedež druž-

be. Novi sedež družbe je v Celju, Ipavčeva
22.

5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagane spremembe statuta.
6. Imenovanje revizorja družbe za po-

slovno leto 1999.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se

imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
Skupščine delničarjev se lahko udeleži-

jo delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in
zastopniki.

Delničarji lahko v roku 7 dni po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopol-
nitev dnevnega reda oziroma nasprotne

predloge. Predlogi so lahko le v pisni obliki
in razumno utemeljeni.

Pravico do glasovanja na skupščini ima-
jo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
najmanj 3 delovne dni pred zasedanjem
skupščine družbe in ostanejo vpisani do
konca zasedanja.

Delničarje prosimo, da svojo udeležbo
na skupščini družbe najavijo najmanj 3 de-
lovne dni pred zasedanjem skupščine v taj-
ništvu družbe.

Gradivo za skupščino vključno z bese-
dilom predlaganih sprememb statuta je
vsem delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe Varnost Celje, d.d., Ipavčeva 22,
Celje.

Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
napovedani uri, bo ponovno zasedanje iste-
ga dne ob 13. uri na istem kraju. Skupščina
bo sklepčna, ne glede na višini zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Varnost Celje, d.d.,
direktorica Polona Senica

Št. 101/VIII Ob-10051
Uprava - direktor Povrtnine trgovina, proi-

zvodnja, storitve, d.d., Tržaška cesta 33, na
osnovi statuta Povrtnine, d.d. in zakona o
gospodarskih družbah sklicuje

V. skupščino
Povrtnine trgovina, proizvodnja,

storitve, d.d.
Skupščina bo v četrtek, dne 23. 9. 1999

ob 10. uri v prostorih Povrtnine trgovina,
proizvodnja, storitve, d.d., Maribor, Tržaška
c. 33.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev pred-

sednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

izvoli predsednika skupščine in dva prešte-
valca glasov.

2. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev
dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-
lagani dnevni red po predlogu sklicatelja.

3. Sklepanje o letnem poročilu za po-
slovno leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnih  mnenj nadzornega sveta
in revizorja, skupščina sprejme letno poro-
čilo za poslovno leto 1998.

4. Predlog pokrivanja izgube iz prejš-
njih let.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se celotna izguba iz leta 1994 in iz leta
1997 ter revalorizacijski popravek izgube
za obe leti pokrije iz prenesenih dobičkov
iz preteklih let in iz dobička leta 1998, iz
revalorizacijskega popravka rezerv in iz re-
valorizacijskega popravka osnovnega ka-
pitala kot je to predlagala uprava.

5. Potrditev finančnega revizorja za leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja imenuje pooblaščena
družba za revizijo Auditor, d.o.o., Ptuj.

Delničar ali njegov zastopnik se lahko
udeleži skupščine, če svojo udeležbo pisno
prijavi družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine in če predloži dokazilo o razpola-
ganju z delnicami družbe Povrtnina, d.d.,
zastopnik pa tudi ustrezno pooblastilo.
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V kolikor skupščina ob prvem zasedanju
ne doseže sklepčnosti, bo ponovno zase-
danje skupščine v četrtek, dne 23. 9. 1999
ob 11. uri.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled od 6. 8. 1999 do 22. 9. 1999 med
10. in 12. uro v tajništvu Povrtnine, d.d.,
Maribor, Tržaška cesta 33.

Povrtnina, trgovina, proizvodnja,
storitve, d.d., Maribor

uprava - direktor
Emil Antolič, dipl. ek.

Ob-10082
Na podlagi 6,3 člena statuta

Elektromontaža d.d. Ljubljana, Tržaška 126,
sklicuje uprava

3. skupščino delničarjev,

ki bo dne 28. 9. 1999 ob 14. uri v sejni
sobi družbe Tržaška 126, Ljubljana z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, zapisnikar in preštevalec glasov
ter ugotovi prisotnost vabljenega notarja.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila, revizorskega poročila in mnenja nad-
zornega sveta za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo uprave in revizijsko poročilo za po-
slovno leto 1998.

3. Sprejem načina razdelitve dobička za
leto 1998.

Predlog sklepa: celotni dobiček za leto
1998 se razporedi za pokritje izgube iz pre-
teklih let.

4. Sklep o imenovanju pooblaščenega
revizorja za leto 1998.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja za leto 1998 se imenuje Iteo Revizija,
Ljubljana.

5. Razširitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: dejavnost družbe se raz-

širi na: prevoze v cestnem prometu za last-
ne potrebe.

6. Sklep o pooblastilu NS in upravi za
začetek aktivnosti za dogradnjo in nadgrad-
njo poslovnih prostorov.

Predlog sklepa: pooblasti se NS in upra-
vo d.d. da prične potrebne aktivnosti za raz-
širitev poslovnih prostorov z namenom pro-
daje le-teh.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo delni-
čarji, ki so vpisani v delniško knjigo najmanj
20 dni pred zasedanjem skupščine in njiho-
vi pooblaščenci, če najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu družbe pi-
sno prijavijo svojo udeležbo.

Vsa gradiva so na vpogled v tajništvu
družbe Tržaška 126 vsak delovni dan od 7.
do 15. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku 1 ure od napovedane
skupščine, ponovno sestane in glasuje ne
glede na število prisotnih glasov.

Elektromontaža d.d.
direktor družbe:

Janez Kokalj

Št. 42/99  Ob-10108
Na podlagi določil statuta delniške druž-

be Inntal Tovarna montažnih hiš, d.d. Petrov-
če direktor družbe sklicuje

8. redno skupščino družbe
ki bo dne 23. 9. 1999 ob 12. uri v pro-

storih družbe Inntal d.d. Petrovče na sede-
žu v Petrovčah.

Predlog dnevnega reda:
1. Imenovanje organov skupščine in po-

trditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-

sednika skupščine, imenuje notarja in potr-
di predlagani dnevni red.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju družbe za leto
1998 z mnenjem revizijske družbe.

3. Poročilo uprave družbe o poslovanju
podjetja za leto 1998 in poročilo do 30. 6.
1999.

4. Sprejme se sklep o preoblikovanju del-
niške družbe v družbo z omejeno odgovor-
nostjo in sklep o imenovanju uprave družbe.

Predlog sklepa: Delniška družba Inntal
Tovarna montažnih montažnih hiš d.d.
Petrovče se preoblikuje v družbo z omeje-
no odgovornostjo s:

a) firmo: Inntal Tovarna montažnih hiš
d.o.o. Petrovče.

b) skrajšano firmo: Inntal d.o.o. Petrov-
če.

c) sedežem: 3301 Petrovče.
Sprejme se besedilo družbene pogodbe

o ustanovitvi družbe z omejeno odgovor-
nostjo.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je na vpogled na

sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do
12. ure, poslano pa bo tudi vsem delni-
čarjem po pošti.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
poslani upravi družbe v enem tednu po ob-
javi sklica skupščine družbe.

Seje skupščine se lahko udeleži vsak del-
ničar sam ali po svojem pooblašcencu pod
pogojem, da vsaj eno uro pred zasedanjem
skupščine prijavi svojo udeležbo v tajništvu
družbe in se na skupščini družbe izkaže z
osebnim dokumentom, pooblastilom ali izpi-
skom iz sodnega registra. Če skupščina ob
napovedani uri ne bo sklepčna, se ponovi
istega dne ob 13. uri v istih prostorih in z
istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat
veljavno odločala, razen v točki 4 predloga,
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Inntal d.d. Petrovče
direktor

Št. 03-34/1-2 Ob-9929
Uprava delniške družbe Cestno podjetje

Koper, družba za gradnjo in vzdrževanje
cest, d.d., Ulica 15. maja št. 14, Koper, v
skladu z 288. členom zakona o gospodar-
skih družbah objavlja

nasprotne predloge
k 3., 4., 5. in 7. točki dnevnega reda 2.

redne seje skupščine delničarjev, ki bo dne
31. 8. 1999 ob 13. uri, v veliki sejni dvorani
Banke Koper, d.d., v Kopru, Pristaniška uli-
ca 14.

Nasprotne predloge je podal delničar
Republika Slovenija. Utemeljitev nasprotnih
predlogov je posredovana delničarjem.

Nasprotni predlog k 3. točki dnevnega
reda glasi:

Revaloriziran dobiček iz poslovnega le-
ta 1996 v višini 34,371.893,09 SIT se
razdeli:

– 33,996.924 SIT za izplačilo dividend
(78 SIT na delnico),

– 374.969,09 SIT v rezerve.
Revaloriziran dobiček iz poslovnega leta

1997 v višini 55,601.030,65 SIT ostane
nerazporejen.

Dobiček iz poslovnega leta 1998 v višini
52,084.229,80 SIT se razporedi:

– 34,000.000 SIT v rezerve,
– 18,084.229,80 SIT ostane nerazpo-

rejen.
Nasprotni predlog k 4. točki dnevnega

reda glasi:
Iz predloga uprave za spremembo statu-

ta družbe se črta točka Ad 11.
Nasprotni predlog k 5. točki dnevnega

reda glasi:
Družba oblikuje sklad lastnih delnic iz re-

zerv družbe do višine 43,000.000 SIT za
namene po prvi, drugi in sedmi alinei 240.
člena zakona o gospodarskih družbah. Na-
čin in postopek za uporabo sklada lastnih
delnic in nadzor določi nadzorni svet družbe
s posebnim navodilom in po določilih ZGD.

Nasprotni predlog k 7. točki dnevnega
reda glasi:

Na podlagi odstopne izjave je Ciril Hajdi-
njak (EMŠO 2903969500067) razrešen
članstvu v nadzornem svetu. Za nadomest-
nega člana v nadzornem svetu je do poteka
mandata članom nadzornega sveta izvoljen
Viljem Tisnikar (EMŠO 0811966500180).

Uprava družbe se z nasprotnimi predlogi
strinja.

Cestno podjetje Koper, d.d.,
družba za gradnjo in vzdrževanje cest

uprava
Igor Ukota

Odločbe po
39. členu ZPOmK

Št. 3071-3/99-4 Ob-9957
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

dne 27. 7. 1999 na podlagi vloge za prigla-
sitev koncentracije, izdal odločbo, v kateri
je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena
odločil, da je koncentracija gospodarskih
družb Napredek trgovina, d.d., Domžale,
Ljubljanska c. 64, Kočna, Trgovsko pod-
jetje, d.d., Kamnik, Ekslerjeva ul. 8 in
ABC Tabor, Mednarodno trgovsko pod-
jetje, d.d., Grosuplje, Adamičeva ul. 14,
skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne
bo nasprotoval.

Združitev se bo opravila s pripojitvijo
družb Kočna, d.d. in ABC Tabor, d.d., k
družbi Napredek, d.d.

Iz priglasitve koncentracije je razvidno,
da so udeleženci koncentracije v letu 1998
ustvarili skupno 30,107.804 SIT prihodka,
zato je obravnavana koncentracija podreje-
na določbam zakona o preprečevanju ome-
jevanja konkurence (ZPOmK).

Urad je po presoji priglasitve ugotovil,
da ob upoštevanju znanih podatkov o struk-
turi in delovanju trga (predvsem) živilske ma-
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Razne objave

Št. 466/46/97-1-14 Ob-10038
Občina Krško, Cesta krških žrtev št. 14,

Krško, po sklepu Občinskega sveta občine
Krško z dne 29. 7. 1999 objavlja

javno dražbo
za odprodajo nepremičnin z zbiranjem

pisnih ponudb
1. Predmet prodaje:
A) nezasedeno dvosobno stanovanje s

kabinetom v stanovanjskem objektu Cesta
krških žrtev št. 109 v Krškem, v izmeri
54.67 m2, z evidenčno št. 4, locirano v
mansardnem delu objekta.

Objekt Cesta krških žrtev št. 109 v Kr-
škem, stoječ na parc. št. 536 k.o. Krško, je
vpisan v ZK vložek št. 1269 k.o. Krško, in
je last Občine Krško. Etažna lastnina v ob-
jektu ni urejena.

Stanovanje št. 4 je v stanju, da ga je
potrebno popolnoma adaptirati.

B) zasedena proizvodna hala v Vrbini, v
izmeri 1.203,13 m2.

Objekt stoji na zemljišču par. št. 1205/8
in 1205/9 k.o. Leskovec, last Nuklearne
elektrarne Krško, na zemljišču parc. št.
1205/10 k.o. Leskovec, last Sklada kme-
tijskih zemljišč in gozdov Republike Slove-
nije in na zemljišču 1205/115 k.o. Lesko-
vec, last Šoba Ivana, Resa št. 9, Krško.

2. Izklicna cena:
A) izklicna cena za nepremičnino je

777.191 SIT,
B) izklicna cena za nepremičnino je

11,949.629,79 SIT.
3. Plačilni pogoji:
S kupcema, najboljšima ponudnikoma,

bodo sklenjene kupoprodajne pogodbe, pri
čemer rok plačila ne more biti daljši od 15
dni od dneva uveljavitve pogodbe.

4. Drugi pogoji:
– pri razpisu lahko sodelujejo pravne

osebe s sedežem v RS in fizične osebe,
državljani RS,

– nepremičnini sta naprodaj po načelu
videno-kupljeno,

– ponudbe morajo biti dostavljene na
sedež prodajalca, na naslov Občina Kr-
ško, Cesta krških žrtev 14, Krško, z ozna-
ko “Ponudba za nakup nepremičnine – ne
odpiraj”, v 10 dneh od objave v Uradnem
listu,

– ponudniki morajo v svoji pisni ponudbi
navesti svoje natančne podatke (ime, prii-
mek, naslov, identifikacijski dokument), po-
nujeno ceno in plačilne pogoje,

– ponudniki morajo k ponudbi predložiti
dokazilo o plačanih davkih v originalu ali
overjeno fotokopijo,

– v objektu, ki je predmet prodaje (pod
B) se sme opravljati dejavnost, ki je manj
hrupna in prijazna okolju,

– ponudbi je potrebno predložti odloč-
bo za opravljanje dejavnosti v originalu ali
overjeno fotokopijo (za ponudnike za ne-
premičnino pod B),

– upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
enake ali višje od izhodiščne prodajne cene,

– ponudniki morajo do dneva oddaje
ponudbe plačati varščino v višini 10% od
izhodiščne prodajne cene na žiro račun
Občine Krško, št. 51600-630-8013042,
sklic na št. 100 pri APP RS, Podružnica
Krško,

– izbrani ponudnik je dolžan v roku 15
dni od prejema obvestila o izbiri, skleniti s
prodajalcem kupoprodajno pogodbo,

– če izbrani ponudnik ne bo sklenil ku-
poprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo prodajni postopek razveljavljen, vplača-
na varščina pa ostane prodajalcu,

– uspelemu ponudniku se bo varščina
vštela v kupnino, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v 10 dneh po preteku roka za
zbiranje ponudb,

– vse stroške v zvezi s prenosom lastniš-
tva (davek, stroške overitve, takse, vpis v
zemljiško knjigo, stroške cenitve in drugo)
nosi kupec,

– ogled nepremičnin je možen ob pred-
hodni najavi na sedežu Občine Krško, tel.
0608/22-771, int. 279, kjer so na voljo
tudi ostale informcije o prodaji,

– kupcu se nepremičnina izroči v last in
posest po plačilu celotne kupnine,

– Občina Krško na podlagi tega javnega
razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o pro-
daji z nobenim od ponudnikov.

Občina Krško

Izgubljene listine
preklicujejo

loprodaje, ni izkazan resen sum glede nes-
kladnosti koncentracije s pravili konkuren-
ce. Razlogi in cilji koncentracije so v skladu
z določili pozitivne zakonodaje in s pravili
konkurence, zato Urad ni sprejel sklepa o
ugotavljanju skladnosti koncentracije s pra-
vili konkurence, kot to določa četrti odsta-
vek 38. člena ZPOmK.

Urad RS za varstvo konkurence

Štampiljka

Ob-9922
Društvo za duševno zdravje in kreativno

preživljanje prostega časa “Vezi” preklicuje
štampiljko, ki je okrogla, na robu štampiljke
je v krogu izpisano ime društva: DRUŠTVO
ZA DUŠEVNO ZDRAVJE IN KREATIVNO
PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA VEZI; v
sredini je metulj; pod metuljem je izpisan
naslov: SEŽANA, Kosovelova 4b.

Priglasitveni list

Herman Jože, Cesta 9. avgusta 58, Za-
gorje ob Savi, priglasitveni list, opravilna št.
61-134/94, izdan dne 31. 5. 1994.
gnk-3686

Ostanek Roy, Viniška 45, Črnomelj, pri-
glasitveni list, opravilna št. 05-0738/98.
gnq-3555

Petek Gabrijela, Hribernikova 1, Mozir-
je, priglasitveni list, opravilna št. 35-
0393/94, matična št. 5402575, izdan dne
5. 8. 1994, sprememba 16. 12. 1996.
gns-3403

Pintarič Igor, Ilirska 14, Maribor, prigla-
sitveni list, opravilna št. 064-2456/94.
gnn-3633

Ščernjavič Anton, Kovaška 12, Odranci,
obrtno dovoljenje, št. 13658/0032/01-
32/1995, izdano dne 5. 10. 1998 pri OZS.
gns-3553

Potne listine

Abazaj Riad, Maroltova 16, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 379817, izdala UE Ljubljana.
gng-3840

Adilji Ilzeta, Kidričeva cesta 45, Kranj,
potni list, št. BA 820580, izdala UE Kranj.
gnu-3851

Adilji Valdeta, Kidričeva cesta 45, Kranj,
potni list, št. BA 526111, izdala UE Kranj.
gnv-3850

Bajc Nataša, Križna ulica 10/b, Ljublja-
na, potni list, št. AA 872473, izdala UE
Ljubljana. gnw-3824

Bajželj Janko, Ulica Željka Tonija 39/a,
Ljubljana, potni list, št. AA 145651, izdala
UE Ljubljana. gnc-3819

Balja Anita, Železnikova 18, Maribor, po-
tni list, št. BA 536235, izdala UE Maribor.
gnx-3498

Banjac Marko, Tovarniška cesta 4/e, Aj-
dovščina, potni list, št. AA 381872, izdala
UE Ajdovščina. gnk-3611

Beganović Elvir, Kunaverjeva 14, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 885917, izdala UE
Ljubljana. gnm-3459

Beganović Kadifa, Litostrojska 24, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 860817, izdala UE
Ljubljana. gnk-3461

Belec Ivan, Pregljeva 12, Maribor, potni
list, št. BA 603518, izdala UE Maribor.
gnr-3504

Bertoncelj Anka, Na Plavžu 50, Železni-
ki, potni list, št. BA 716220, izdala UE Ško-
fja Loka. gnm-3784

Bilban Blaž, Pot na zduše 5, Ljubljana,
potni list, št. BA 666980, izdala UE Ljublja-
na. gnp-3756

Bilbija Bojan, Vrhovci, C. 22/10, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 443135, izdala UE
Ljubljana. gnd-3818

Bogdanović Slobodan, Cesta dveh ce-
sarjev 106/l, Ljubljana, potni list, št. BA
720756, izdala UE Ljubljana. gnd-3643

Bohinc Nada, Blejska Dobrava 66, Je-
senice, potni list, št. BA 22067, izdala UE
Jesenice. gnq-3730

Božič Frančiška-Bernarda, Bognarjeva
pot 22, Ljubljana, potni list, št. AA 463624,
izdala UE Ljubljana. gnd-3793

Burger Barbara, Trnovski pristan 12, Lju-
bljana, potni list, št. AA 302882, izdala UE
Ljubljana. gne-3817

Cuder Vojko, V Murglah 163, Ljubljana,
potni list, št. AA 93917, izdala UE Ljubljana.
gni-3688

Čahuk Jasmina, Stara ulica 3, Murska
Sobota, potni list, št. BA 566534, izdala UE
Murska Sobota. gnf-3716
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Češnovar Franci, Log 2, Polhov Gradec,
potni list, št. BA 681674, izdala UE Ljublja-
na. gnh-3464

Djordjević Sava, Spodnja Slivnica 12,
Grosuplje, potni list, št. AA 396892, izdala
UE Grosuplje. gnz-3546

Djurdjević Velibor, Kosovelova 18, Ilir-
ska Bistrica, potni list, št. BA 823223, izda-
la UE Ilirska Bistrica. gnm-3434

Dolar Veronika, Lilijska uli. 12, Velenje,
potni list, št. BA 698751, izdala UE Vele-
nje. gnr-3654

Domicelj Ajda, Linhartova 36, Ljubljana,
potni list, št. BA 413340, izdala UE Ljublja-
na. gnc-3644

Gabrič Ivan, Turjaško naselje 9, Kočev-
je, potni list, št. BA 671748, izdala UE Ko-
čevje. gnd-3843

Gerl Marko, Pustovrhova 15, Ljubljana,
potni list, št. BA 189881, izdala UE Ljublja-
na. gnz-3521

Gerl Mirjam, Pustovrhova 15, Ljubljana,
potni list, št. BA 190125, izdala UE Ljublja-
na. gny-3522

Hainz Damijana, Cankarjeva 7, Ljublja-
na, potni list, št. AA 111474, izdala UE
Ljubljana. gns-3728

Hedžet Jaša, II. prekomorske brigade
23/a, Koper - Capodistria, potni list, št. BA
574539, izdala UE Koper. gns-3778

Hedžet Lea, II. prekomorske brigade
23/a, Koper - Capodistria, potni list, št. AA
352597, izdala UE Koper. gnr-3779

Herle Jože, Železnikova 20, Maribor, po-
tni list, št. 787449, izdala UE Maribor.
gno-3632

Horvat Alojzij, Glinškova ploščad 18, Lju-
bljana, potni list, št. BA 522773, izdala UE
Ljubljana. gnk-3836

Horvat Metka, Zelena ulica 13, Murska
Sobota, potni list, št. AA 542436, izdala UE
Murska Sobota. gnk-3486

Hostnik Branko, Vodnikova 8, Ljubljana,
potni list, št. AA 130791, izdala UE Ljublja-
na. gnx-3648

Hribar Uroš, Ulica Istrskega odreda 38,
Portorož - Portorose, potni list, št. BA
225800, izdala UE Piran. gnl-3710

Hribernik Mojca, Opekarniška 18, Ce-
lje, potni list, št. BA 476470, izdala UE
Celje. gnh-3489

Jajčanin Marko, Rimska cesta 14, Šma-
rje-SAP, potni list, št. AA 302307, izdala
UE Ljubljana. gno-3807

Jakljevič Jožef, Grabrovec 1, Metlika,
potni list, št. BA 458703, izdala UE Metlika.
gnx-3523

Janežič Anton, Skojevska 18, Ljubljana,
potni list, št. AA 288713, izdala UE Ljublja-
na. gnu-3651

Jelerčič Jurij, Marentičeva ulica 5, Metli-
ka, potni list, št. AA 143230, izdala UE
Metlika. gnv-3525

Jelerčič Marija, Marentičeva ulica 5, Me-
tlika, potni list, št. AA 339722, izdala UE
Metlika. gnw-3524

Jelerčič Tanja, Marentičeva ulica 5, Me-
tlika, potni list, št. BA 641457, izdala UE
Metlika. gnu-3526

Jereb Judita, Količevo 23, Domžale, po-
tni list, št. AA 325414, izdala UE Domžale.
gnu-3626

Kaplja Alenka, Bukovčeva 5, Radomlje,
potni list, št. AA 125093, izdala UE Domža-
le. gnx-3448

Kastelic Vesna, Na Dolih 6, Ljubljana,
potni list, št. AA 243884, izdala UE Ljublja-
na. gng-3640

Katušin Nasta, Vidmarjeva 5, Ljubljana,
potni list, št. AA 762899, izdala UE Ljublja-
na. gnb-3545

Kobe Klavdijo, Belska cesta 50, Pred-
dvor, potni list, št. AA 922451, izdala UE
Kranj. gnt-3452

Kocjan Bojan, Ulica Nika Šturma 2, Se-
žana, maloobmejno prepustnico, št. AI
141249, izdala UE Sežana. gny-3472

Kodarin Rado, Prisoje 2, Koper - Capo-
distria, potni list, št. BA 578280, izdala UE
Koper. gnu-3701

Komel Jolanda, Bilje 97, Renče, maloo-
bmejno prepustnico, št. AI 6588, izdala UE
Nova Gorica. gnw-3699

Kordeš Dev, Cankarjeva ulica 6, Radov-
ljica, potni list, št. BA 475057, izdala UE
Radovljica. gnl-3460

Kordiš Kajtimir, Bizantova 4, Medvode,
potni list, št. AA 977020, izdala UE Ljublja-
na. gng-3690

Kramar Matija, Sebenje 21/a, Križe, po-
tni list, št. BA 676417, izdala UE Tržič.
gnj-3812

Kramar Urška, Sebenje 21/a, Križe, po-
tni list, št. BA 902770, izdala UE Tržič.
gnh-3814

Krčelj Dean, Kampel 13, Koper - Capo-
distria, maloobmejno prepustnico, št. AI
122288, izdala UE Koper. gnx-3698

Krivec Slavko, Žibertova ulica 1, Ljublja-
na, potni list, št. AA 458004, izdala UE
Ljubljana. gnh-3689

Kurtović Senijal, Bertoncljeva ulica 20,
Kranj, potni list, št. BA 800914, izdala UE
Kranj. gnq-3830

Lanišnik Martin, Polzela 208, Polzela,
potni list, št. AA 251833, izdala UE Žalec.
gnb-3620

Logar Miloš, Jakčeva 28, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 673595, izdala UE Ljubljana.
gnb-3645

Lozej Slavica, Novo naselje 9, Pobegi,
maloobmejno prepustnico, št. AI 84421,
izdala UE Koper. gng-3790

Maček Bogomir, Veselova ulica 16, Ce-
lje, potni list, št. BA 281774, izdala UE
Celje. gnp-3731

Marič Tomaž, Kroška ulica 14, Murska
Sobota, potni list, št. BA 734573, izdala UE
Murska Sobota. gno-3832

Marn Matjaž, Trinkova 10, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 738665, izdala UE Ljubljana.
gnf-3541

Matija Kramar za Urško Kramar, Sebe-
nje 21/a, Križe, potni list, št. BA 595484,
izdala UE Tržič. gni-3813

Mauro Danijel, Dragonja 51, Sečovlje -
Sicciole, potni list, št. BA 574899, izdala
UE Piran. gnh-3439

Mestinšek Jožica, Rožna dolina, C.
VII/34, Ljubljana, potni list, št. AA 762576,
izdala UE Ljubljana. gnl-3735

Micyk Piotr, Prisoje 2, Koper - Capodis-
tria, potni list, št. BA 763710, izdala UE
Koper. gnp-3706

Mikuš Tatjana, Gozd 11, Col, potni list,
št. AA 910618, izdala UE Ajdovščina.
gne-3617

Mozetič Kristina, Miren 144, Nova Gori-
ca, potni list, št. BA 711131, izdala UE
Nova Gorica. gni-3613

Može Anton, Senožeče 104/j, Sežana,
potni list, št. BA 374905, izdala UE Seža-
na. gnz-3725

Novakov Ksenija, Celestrina 27, Mari-
bor, potni list, št. BA 284422, izdala UE
Maribor. gnz-3471

Pavlič Zdenka, Varlovo naselje 5, Mari-
bor, potni list, št. AA 371735, izdala UE
Maribor. gnx-3473

Pesjak Janez, Ulica aktivistov 1, Ljublja-
na, potni list, št. AA 933754, izdala UE
Ljubljana. gni-3838

Pišek David, Ulica v Hrastje 6, Ljubljana,
potni list, št. AA 676801, izdala UE Ljublja-
na. gns-3803

Poljšak Matjaž, Planina 165, Planina, po-
tni list, št. AA 404711, izdala UE Postojna.
gnr-3829

Potokar Adolf, Pod brezami 29, Ljublja-
na, potni list, št. AA 825719, izdala UE
Ljubljana. gni-3788

Pranić Nada, Koroška cesta 2/c, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 389788, izdala UE
Ljubljana. gnh-3589

Raković Damir, Brodarjev trg 4, Ljublja-
na, potni list, št. BA 172404, izdala UE
Ljubljana. gno-3857

Razboršek Božidar, Kidričeva 55/a, Ve-
lenje, potni list, št. AA 67628, izdala UE
Velenje. gnf-3516

Ristov Robert, Andreja Kumarja 47, Lju-
bljana, potni list, št. BA 853089, izdala UE
Ljubljana. gny-3801

Rizzi Andrea, II. prekomorske brigade
12/a, Koper - Capodistria, potni list, št. BA
401958, izdala UE Koper. gnp-3781

Rizzi Fabio, II. prekomorske brigade
12/a, Koper - Capodistria, potni list, št. BA
177192, izdala UE Koper. gno-3782

Rizzi Sara, II. prekomorske brigade
12/a, Koper - Capodistria, potni list, št. BA
420911, izdala UE Koper. gnq-3780

Rojc Danilo, Zalošče 11, Dornberk, pot-
ni list, št. AA 783970, izdala UE Nova Gori-
ca. gnq-3705

Seferagić Mirzet, Prisoje 6, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. AA 133668, izdala
UE Koper. gny-3847

Sevšek Gorazd, Ulica bratov Vošnjakov
15, Celje, potni list, št. AA 751137, izdala
UE Celje. gnj-3487

Sotler Jure, Dolenjska cesta 38, Ljublja-
na, potni list, št. BA 289177, izdala UE
Ljubljana. gnt-3777

Spudič Andreja, Manžan 40, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. BA 400929, izdala
UE Koper. gng-3440

Stopar Peter, Dolenjska cesta 259, Lju-
bljana, potni list, št. AA 111212, izdala UE
Ljubljana, dne 13. 4. 1992. gnm-3438

Stropnik Petra, Kavče 39c, Velenje, pot-
ni list, št. BA 923180, izdala UE Velenje.
gnv-3475

Sušnik Rosanda, Nasipi 9, Trbovlje, pot-
ni list, št. BA 931541, izdala UE Trbovlje.
gnv-3750

Šabić Sulejman, Zaloška 181, Ljubljana,
potni list, št. BA 738038, izdala UE Ljublja-
na. gnc-3444

Šakić Zlatko, Prištinska ulica 6, Ljublja-
na, potni list, št. BA 860116, izdala UE
Ljubljana. gns-3853

Šlibar Marija, Milje 35, Visoko, potni
list, št. AA 799326, izdala UE Kranj.
gnt-3477
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Šmalc Matjaž, Anice Černejeve 2a, Slo-
venske Konjice, potni list, št. BA 750783,
izdala UE Slovenske Konjice. gns-3453

Špacapan Ana, Ozeljan 126/b, Šempas,
maloobmejno prepustnico, št. AI 140569,
izdala UE Nova Gorica. gnv-3700

Tič Katja, Kovaška cesta 13, Zreče, pot-
ni list, št. BA 811377, izdala UE Slovenske
Konjice. gnu-3476

Todorović Željko, Smrtnikova 3, Ljublja-
na, potni list, št. AA 871718, izdala UE
Ljubljana. gnc-3394

Trajkova Monika, Predjamska 9, Ljublja-
na, potni list, št. BA 708274, izdala UE
Ljubljana. gnz-3646

Turk Marjan, Kungota 105, Kidričevo,
potni list, št. BA 392954, izdala UE Ptuj.
gny-3722

Verdel Stanko, Pernovo 35, Žalec, potni
list, št. AA 864430, izdala UE Žalec.
gnz-3721

Vlaovič Janko, Na zelenici 9, Celje, pot-
ni list, št. BA 660990, izdala UE Celje.
gnw-3724

Vodopivec Branko, Žigoni 50, Renče,
maloobmejno prepustnico, št. AI 117027,
izdala UE Nova Gorica. gnj-3612

Vrešak Bojan, Sv. Jurij 5a, Rogatec, po-
tni list, št. AA 539213, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnk-3490

Wein Vesna, Bergheimer str. 154, Hei-
delberg, potni list, št. AA 974938, izdala
UE Ministrstvo za zunanje zadeve.
gnj-3737

Zimerman Monika, Parecag 57, Piran -
Pirano, potni list, št. BA 226162, izdala UE
Piran. gnn-3408

Žagar Marjetka, Birčna vas 27, Novo me-
sto, potni list, št. BA 311047, izdala UE
Novo mesto. gns-3528

Žagar Stane, Birčna vas 27, Novo mes-
to, potni list, št. BA 869760, izdala UE Novo
mesto. gnr-3529

Žagar Stanko, Birčna vas 27, Novo mes-
to, potni list, št. BA 263033, izdala UE Novo
mesto. gnq-3530

Žamut Marija, Žice 53, Sv.Ana v Slov.go-
ricah, potni list, št. AA 401997, izdala UE
Lenart. gni-3738

Žumbar Denis, Kvedrova 5, Ljubljana,
potni list, št. BA 248642, izdala UE Ljublja-
na. gnq-3580

Žumbar Ljuba, Kvedrova 5, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 248641, izdala UE Ljubljana.
gnr-3579

Osebne izkaznice

Arh Alojzij, Bilečanska 2, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 13663. gny-3597

Ban Matej, Ulica Marice Kovačeve 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 143186.
gnv-3775

Baumkirher Alen, Šuštarjeva kolonija 33,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 225587.
gnb-3720

Cunjak Radoslav, Miklošičeva ulica 1,
Celje, osebno izkaznico, št. 100433.
gnc-3494

Čelik Matjaž, Vogrsko 104, Volčja Dra-
ga, osebno izkaznico, št. 223671.
gnq-3605

Čendak Jerneja, Ulica 28. maja 51, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 82672. gnv-3800

Čuk Anton, Krka 1/b, Krka, osebno iz-
kaznico, št. 4893. gnc-3594

Ćoralić Izet, Kunaverjeva 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 199108. gno-3457

Dvoršak Danijel, Blatno 46, Globoko,
osebno izkaznico, št. 62234. gnv-3500

Erjavec Vojko, Karlovška cesta 15, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 161753.
gnx-3748

Golić Oliver, Ig 403, Ig, osebno izkazni-
co, št. 101879. gnm-3809

Jezeršek Janez, Glavarjeva 12, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 49159. gnv-3450

Kastelic Malnar Boža, Tbilisijska 48, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 226597.
gne-3717

Kovač Mateja, Varlovo naselje 2, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 47041.
gnw-3474

Kovačević Damijan, Ulica 28. maja 51,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 71858.
gnf-3741

Kramar Sabina, Seidlova 23, Novo mes-
to, osebno izkaznico, št. 62303. gny-3697

Krže Luka, Idrijska 10, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 155759. gnq-3855

Kunaver Maja, Kamnogoriška 29, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 9085. gny-3797

Lapajne Rafael, Podbrdo 6/b, Podbrdo,
osebno izkaznico, št. 127283. gno-3707

Lipovec Marko Mihael, Vodovodna ces-
ta 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
22495. gnk-3711

Lukanc Marjeta, Zajčeva cesta 37, Ko-
menda, osebno izkaznico, št. 58514.
gnm-3609

Marušič Marija, Masarykova 26, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 186627.
gnt-3852

Nahtigal Božidar, Podpeška cesta 66/c,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 150481. gns-3628

Nedić Ranka, Žibertova 28, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 161637. gnl-3785

Pavzin Matej, Franca Baliča 4, Šempe-
ter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
191556. gnr-3604

Peterlin Mara, Ziherlova 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 65113. gnl-3510

Pohar Lado, Demšarjeva cesta 19, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 5507.
gno-3432

Pust Tatjana, Vrhovčeva 6b, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 106675. gnr-3704

Romih Hedvika, Konšakova 23, Maribor,
osebno izkaznico, št. 124344. gne-3592

Rušiti Džafer, Cesta dveh cesarjev 104v,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 146147.
gne-3467

Saksida Mercedes, Frankopanska 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 188062.
gnb-3445

Satler Alojzij, Šaleška cesta 2c, Velenje,
osebno izkaznico, št. 115090. gny-3497

Sedić Edis, Knezova ulica 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 136136. gnp-3606

Somi Dejan, Trimlini 23, Lendava - Len-
dva, osebno izkaznico, št. 11261.
gns-3478

Špiljak Milan, Poljska ulica 10, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 147400. gnx-3723

Šuštaršič Uroš, Liparjeva 3, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 194690. gno-3507

Švarda Sandi, Dolenjska 45e, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 226884. gnw-3649

Vajdec Marija, Gosposka ulica 3, Celje,
osebno izkaznico, št. 140924. gnc-3469

Vinarnik Peter, Brda 32, Šmartno pri
Slov.Gradcu, osebno izkaznico, št.
156772. gnk-3786

Virant Bojan, Vinterca 18, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 119752. gnf-3791

Vodušek Valerija, Hrenova ulica 17, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 219450.
gnl-3535

Vrešak Bojan, Sv. Jurij 5a, Rogatec, ose-
bno izkaznico, št. 188882. gnf-3491

Zorger Simon, Grad 186g, Grad, oseb-
no izkaznico, št. 29019. gnw-3749

Zukić Alen, Trg Dušana Kvedra 9, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 211954.
gni-3488

Zupan Špela, Rožna ulica 20, Mirna Peč,
osebno izkaznico, št. 169955. gnt-3527

Žerdoner Hermina, Lipje 5, Velenje, ose-
bno izkaznico, št. 63264. gnx-3823

Žgeč Ivan, Lendavska 15, Murska So-
bota, osebno izkaznico, št. 66523.
gnn-3608

Vozniška dovoljenja

Ademi Semir, Dantejeva 29, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, št. 7379. gnt-3427

Adrović Amel, Klavčičeva ulica 7, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18177, izdala UE Kamnik. gnx-3398

Aljančič Urban, Spodnje Pirniče 24g,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1011305, reg. št. 204953, izdala UE
Ljubljana. gnj-3462

Bečan Matej, Pod Gradom 7, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9893, izdala
UE Tržič. gnc-3419

Bela Dušan, Rački vrh 14, Radenci, voz-
niško dovoljenje, št. 31249. gny-3672

Belec Jože, Tomšičeva 9, Piran - Pira-
no, preklic duplikata vozniškega dovoljenja,
kat. BCEGH, št. 4484, izdala UE Piran.
gnq-3759

Biškup Angela, Babinci 44/b, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 934,
izdala UE Ljutomer. gnc-3569

Blažič Alojz, Klavčičeva 4, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1001817, reg. št. 88124, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-3433

Bogomolec Sara, Menardova ulica 35,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1192244, reg. št. 219968, izdala UE
Ljubljana. gnb-3695

Bohinc Tomaž, Zalog 39, Cerklje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1194893, reg. št. 40952, izdala UE
Kranj. gnf-3566

Bokalič Matej, Leninov trg 1, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 12097,
izdala UE Trbovlje. gno-3657

Bone Katja, Vilharjeva 53, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1280240, izdala UE Ajdovščina. gnf-3441

Borštnik Franc, Papirniški trg 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. S 1365851, reg. št. 198519, izdala UE
Ljubljana. gnt-3602
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Brecelj Peter, Polževa 25, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1118778, izdala UE Ajdovščina. gnl-3610

Brumec Ivan, Leskovec 6, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 17543.
gnk-3411

Brunčević Jasmina, Maroltova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 891754, reg. št. 179389, izdala UE
Ljubljana. gnj-3512

Brunčević Jusuf, Maroltova ulica 7, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
241328, reg. št. 124483, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-3560

Budal Martina, Stara pot 13, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16087,
izdala UE Sežana. gnw-3753

Buh Andrej, Redelonghijeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 292721, reg. št. 20919, izdala UE
Ljubljana. gnw-3849

Cafuta Ana, Sp. Polskava 309, Prager-
sko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20023. gnu-3751

Cartl Diana, Zg. Hajdina 75/a, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 41638, iz-
dala UE Ptuj. gnn-3758

Cerar Boštjan, Erjavčeva 13, Dob, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1111133,
reg. št. 31284, izdala UE Domžale.
gnp-3581

Cotič Denis, Oševljek 5a, Renče, vozni-
ško dovoljenje. gnn-3658

Cvetkovič Robert, Dobeno 53a, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 1348131, reg. št. 17826, izdala UE Do-
mžale. gnp-3856

Čampa Boštjan, Spodnje Gameljne 103,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1299011, reg. št. 143619, izdala UE
Ljubljana. gni-3463

Čeh Leopold, Trnovska vas 45/b, Trno-
vska vas, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 34284, izdala UE Ptuj. gnm-3509

Češnovar Franci, Log pri Polhovem Gra-
dcu 2, Polhov Gradec, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1012665, reg. št. 204206,
izdala UE Ljubljana. gng-3465

Čižman Viktorija, Spodnji otok 20, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15220, izdala UE Radovljica. gnj-3587

Čolić Anto, Kulaši, BIH, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 1286998, reg. št.
229106, izdala UE Ljubljana. gnh-3614

Čuk Anton, Krka 1/b, Krka, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 7173, izdala UE
Grosuplje. gnd-3593

Ćejvanović Refik, Zaloška cesta 236,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 516834, reg. št. 141872, izdala UE
Ljubljana. gnq-3505

Ćorbić Ismet, Cesta 14. divizije 23, Što-
re, vozniško dovoljenje, št. 37295.
gnv-3625

Debelak Mirjan, Petanjci 80, Tišina, voz-
niško dovoljenje, št. 20605. gnz-3671

Despot Siniša, Livold 72, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 11483, izdala
UE Kočevje. gnf-3616

Dežman Tina, Grajska 11, Bled, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 23083.
gnj-3662

Dovžak Boštjan, Šempas 10, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 35684,
izdala UE Nova Gorica. gnh-3639

Drmota Evstahij, Šempeterska 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
804464, reg. št. 17212, izdala UE Kranj.
gng-3515

Drofelnik Ivan, Okonina 17, Ljubno ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
761. gni-3713

Drole Iztok, Žagarjeva ulica 3, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 1081572, izdala
UE Tolmin. gnj-3412

Đurđevič Slađana, Z. Miloša 4, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, št. 8967.
gns-3428

Erjavec Vojko, Karlovška cesta 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH,
št. S 543463, reg. št. 33738, izdala UE
Ljubljana. gny-3747

Flerin Valarjan, Dunajska cesta 422/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1287142, reg. št. 95175, izdala UE
Ljubljana. gnr-3729

Gajšak Andrej, Poljska pot 1, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, št. 28172.
gnr-3754

Gazibegović Muradif, Brodarjev trg 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 653792, reg. št. 160563, izdala UE
Ljubljana. gnf-3591

Goričan Rok, Ilirska ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285550, reg. št. 207857, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-3623

Granetič Suzana, Župelevec 27, Kape-
le, vozniško dovoljenje. gni-3538

Gregorič Nataša, Groblje 25, Šentjer-
nej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
35393. gnl-3660

Gričar Ivan, Krakovska ulica 23/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 1364065, reg. št. 56393, izdala UE
Ljubljana. gnp-3431

Grm Alojz, Gornji Dolič 28, Mislinja, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
6812, izdala UE Slovenj Gradec.
gng-3415

Groznik Bojan, Šentvid pri Stični 82, Še-
ntvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9630, izdala UE Grosuplje.
gnl-3585

Hladnik Jure, Ulica Rada Simonitija 9,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 42753, izdala UE Nova Gorica.
gnx-3548

Hliš Darko, Ulica V. prekomorske briga-
de 13, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 1587. gnn-3733

Hrenk Sanja, Ul. 14. divizije 5, Rimske
Toplice, vozniško dovoljenje, št. 11874.
gnp-3806

Hribar Alen, Savinjska 28, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11046, iz-
dala UE Trbovlje. gnd-3718

Jager Matija, Cesta na Brdo 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1003337, reg. št. 53150, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-3796

Jamnik Janez, Nova vas 4, Višnja Gora,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5397,
izdala UE Grosuplje. gnd-3743

Jančar Frančiška, Klavčičeva ulica 6, Ka-
mnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5938, izdala UE Kamnik. gnb-3745

Janković Darka, Cesta v Staro vas 3,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
485515, izdala UE Postojna. gnw-3574

Jeglič Jože, Pohorskega bataljona 8,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, št. 4674. gnp-3656

Jelen Matej, Betajnova 65, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14367, iz-
dala UE Vrhnika. gne-3792

Jelerčič Marija, Marentičeva ulica 5, Me-
tlika, vozniško dovoljenje, št. S 233254.
gnn-3533

Jerko Jerneja, Fabianijeva ulica 17, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
244363, reg. št. 141307, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-3583

Josifovski Tina, Tuga Vidmarja 10, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1146467, reg. št. 47740, izdala UE Kranj.
gnd-3668

Jošar Darja, Korovci 9, Cankova, vozni-
ško dovoljenje, št. 35699. gnx-3673

Jug Bojana, Žerjav 43c, Črna na Koroš-
kem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15436, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnx-3423

Juren Bogosavljevič Milena, Ljubljanska
cesta 91, Domžale, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 485700, reg. št. 16048,
izdala UE Domžale. gnz-3621

Jurjevčič Lidija, V Loki 18, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2663, izdala UE Vrhnika. gnp-3531

Kaplja Alenka, Bukovčeva 5, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
104935, reg. št. 25375, izdala UE Domža-
le. gnw-3449

Kerin Avgust, Medvedova 20, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
895841, reg. št. 9934, izdala UE Kamnik.
gnl-3810

Kirn Silvo, Dolenje Kronovo 19a, Šmar-
ješke Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 3336, izdala UE Novo mesto.
gnd-3393

Klebel Mihael, Lužiško-srbska ulica 68,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 482872, reg. št. 63329, izdala UE
Ljubljana. gnj-3637

Klement Robert, Cven 102/a, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8471,
izdala UE Ljutomer. gnv-3575

Kmetič Matej, Ulica Majcna 25, Rade-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
371347, izdala UE Laško. gnu-3501

Kobale Janez, Tabor 17/b, Tabor, voz-
niško dovoljenje, kat. BF, št. S 285680,
izdala UE Žalec. gno-3732

Kobale Zlatko, Topole 35, Rogaška Sla-
tina, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
17663, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnl-3635

Kobav Marjan, Levstikova 7, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
759121, reg. št. 28442, izdala UE Domža-
le. gnk-3436

Kočevar Boštjan, Ulica 1. maja 4, Metli-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
278072, reg. št. 4418, izdala UE Metlika.
gnu-3576

Kodrič Jože, Titova cesta 120, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 10513.
gny-3622

Kokol Drago, Ribiška ulica 6, Izola - Iso-
la, vozniško dovoljenje, št. 63914.
gnu-3426

Koršič Borut, Gornje Cerovo 59/a, Koj-
sko, vozniško dovoljenje. gnh-3564
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Kos Stanislav, Nussdorferjeva 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
390168, reg. št. 166904, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-3841

Kosmina Rebeka, Istrska cesta 108, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
19293. gnm-3484

Kovačević Damijan, Ulica 28. maja 51,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1297962, reg. št. 226253, izdala UE
Ljubljana. gng-3740

Kozel Primož, Veliki vrh pri Šmarju 9,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, št. BGH,
reg. št. 19506, izdala UE Grosuplje.
gnf-3466

Kozlovič Marijeta, II. Prekomorske 18,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
AB, št. 8019, izdala UE Koper. gnl-3760

Koželj Roman, Ulica Malči Beličeve 115,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 758800, reg. št. 23773, izdala UE
Domžale. gne-3692

Kramar Matija, Sebenje 21/a, Križe, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7509, iz-
dala UE Tržič. gnk-3811

Krasnić Hazir, Cesta Kozjanskega odre-
da 9, Senovo, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 14272. gnw-3549

Krašnja Gregor, Športna ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
352314, reg. št. 190114, izdala UE Ljub-
ljana. gne-3842

Krušelj Danijel, Gradnikova 67, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
gnh-3664

Kutnjak Katja, Smlednik 75, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
167223, reg. št. 169688, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-3798

Kutnjak Tibor, Kranjčeva 3, Lendava -
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15691. gnj-3537

Lampret Tadeja, Poljanski nasip 32, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012192, reg. št. 204584, izdala UE Ljub-
ljana. gno-3607

Lapanja Matej, Fužinarska 15, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16565,
izdala UE Ravne na Koroškem. gny-3422

Leben Janez-Jožef, Groharjevo naselje
11, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10785, izdala UE Škofja Loka.
gnf-3691

Maglica David, Lucan 11, Portorož - Po-
rtorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9588, izdala UE Piran. gnu-3826

Markovič Slavoljub, Miklošičeva 1, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. 36915.
gnb-3820

Medvešek Irena, Miklošičeva 5, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 17077. gne-3517

Meglič Franc, Sp. Vetrno 2, Križe, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1119421, reg. št. 4193, izdala UE Tržič.
gni-3413

Mestinšek Jožica, Rožna dolina, C.
VII/34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 482090, reg. št. 191894, izda-
la UE Ljubljana. gnm-3734

Mihelčič Dejan, Bilečanska ulica 5, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1298364, reg. št. 226183, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-3771

Mijatović Ivo, Starod 2, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S

1016205, reg. št. 9025, izdala UE Ilirska
Bistrica. gne-3442

Miler Robert, Smrjene 161, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1298634, reg. št. 157718, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-3846

Mišic Stanko, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1212275, reg. št. 206700, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-3712

Mlakar Romana, Straža pri Raki 2, Raka,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 18909.
gnw-3499

Mori Boris, Robindvor 4, Dravograd, vo-
zniško dovoljenje, št. 4525. gnb-3470

Mulec Franc, Na Korošci 15a, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
413252, reg. št. 66976, izdala UE Ljublja-
na. gnm-3659

Obrul Uroš, Poljska 13, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
12590. gnz-3821

Oklešen Danilo, Loka 5, Straža, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 26538, izdala
UE Novo mesto. gnd-3418

Oman Boris, Nova ulica 4, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje. gng-3565

Orter Anita, Vrtna ulica 2, Radlje ob Dra-
vi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4944,
izdala UE Radlje ob Dravi. gni-3492

Ostruh Andreja, Stantetova 28, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21753,
izdala UE Velenje. gnl-3714

Pačnik Branko, Prešernova 26b, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1101608, izdala UE Jesenice. gnb-3420

Pagon Ivan, Šolska ulica 8, Spodnja Idri-
ja, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
158835, reg. št. 3208, izdala UE Idrija.
gnp-3831

Pajalić Aziz, Čirče 2, Kranj, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1224379, reg. št.
4946, izdala UE Kranj. gnf-3416

Pajsar Urška, Vodovodna cesta 87, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138562, reg. št. 215394, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-3839

Palčič Aleš, Kočarija 2, Kostanjevica na
Krasu, vozniško dovoljenje. gnh-3539

Paljk Terezija, Prešernova 2, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. B. gnw-3424

Panič Olivera, V Mlinu 47/a, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje. gnf-3666

Papež Primož, Brezovi dol 37, Zagra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
16626, izdala UE Grosuplje. gns-3578

Pavli Vladimir, Stražišarjeva 1, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
232056, izdala UE Jesenice. gnd-3618

Pavlin Alojz, Staro sejmišče 19, Šentjer-
nej, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. 13643, izdala UE Novo mesto.
gns-3482

Pavzin Matej, Franca Baliča 4, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje. gnx-3573

Perc Gregor, Zg. Lipnica 10, Kamna Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
17014. gnn-3483

Pergar Marjanca, Laze pri Borovnici 20a,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 4833, izdala UE Vrhnika. gne-3642

Pesjak Janez, Ulica aktivistov 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
999307, reg. št. 89455, izdala UE Ljublja-
na. gnn-3837

Petek Ivan, Podsmreka 5e, Dobrova, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
136069, reg. št. 16728, izdala UE Ljublja-
na. gnt-3702

Peternel Janez, Barletova cesta 11, Me-
dvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1353502, reg. št. 191723, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-3601

Petrič Uroš, Stegenškova 15, Celje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 25098,
izdala UE Celje. gnk-3536

Pirc Špela, Reboljeva ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164395, reg. št. 218896, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-3519

Piškur Silva, Breg 10, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 216898, reg. št.
185422, izdala UE Ljubljana. gni-3638

Plemelj Slavka, Cesta na Bokalce 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 264873, reg. št. 30238, izdala UE
Ljubljana. gnn-3858

Pohar Vid, Zgoša 34, Radovljica, vozniš-
ko dovoljenje, kat. GH, št. 24256, izdala
UE Radovljica. gnb-3595

Polajnar Simon, Bračičeva ulica 30, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
9056, izdala UE Kočevje. gnc-3844

Polak Jelena, T. Zupana 26, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 736467,
reg. št. 37173, izdala UE Kranj. gnt-3577

Potočnik Anton, Vareja 65, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
36258, izdala UE Ptuj. gne-3567

Prebil Tonček, Pot na žago 14, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
281750, reg. št. 21026, izdala UE Domža-
le. gno-3757

Primožič Jurij, Einspielerjeva ulica 3, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
229060, reg. št. 8890, izdala UE Ljublja-
na. gnw-3624

Raguž Andrija, Ulica OF 16, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 27151. gnu-3430

Rakuša Matevž, Mariborska 51, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 13527. gnl-3410

Ramšak Branko, Gosposvetska ulica 5,
Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 10859, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnz-3421

Ramšak Branko, Gosposvetska ulica 5,
Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 10859, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnj-3562

Ravnak Breda, Zadobrova 80a, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, št. 30069. gnr-3479

Rechberger Jože, Tacenska cesta 119,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 212818, reg. št. 98103, izdala UE
Ljubljana. gny-3772

Ristić Željko, Zaloška cesta 16, Ljublja-
na, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 66/1999. gno-3532

Rošić Halid, Finžgarjeva 8/a, Lesce, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 13004.
gni-3663

Rus Ludvik, Na Livadi 9, Vrhnika, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BCGH, št. 8142, izdala
UE Vrhnika. gnl-3860

Sabotin Alen, Porabska ulica 7, Raden-
ci, preklic duplikata vozniškega dovoljenja,
kat. BGH, št. 9575, izdala UE Gornja Rad-
gona. gnb-3570
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Seme M Milan, Ulica Iga Grudna 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1026484, reg. št. 113155, izdala UE
Ljubljana. gnm-3859

Silič Marko, Ulica na Lokvi 14, Vrtojba,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje.
gnh-3414

Simčič Andrej, Kunaverjeva ulica 8, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
1265257, reg. št. 225101, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-3652

Smoljan Zorka, Ulica Goce Delčeva 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 60334, reg. št. 33970, izdala UE
Ljubljana. gnw-3599

Smrkolj Slavi, Podlipovica 26, Izlake, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9454216.
gnd-3468

Stubelj Ana, Spodnja Branica 15, Bra-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
38402, izdala UE Nova Gorica. gnu-3551

Šačiri Zenel, C. 3. julija 13, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 3997.
gnt-3752

Šalehar Robert, Turjaško naselje 15, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11837, izdala UE Kočevje. gnb-3845

Šerbec Jožica, Koblarji 78, Stara Cer-
kev, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6001, izdala UE Kočevje. gnk-3736

Šest Robert, Matjaževa ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
169555, reg. št. 156166, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-3634

Šestan Marina, Kuteževo 2d, Ilirska Bist-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
82012, reg. št. 5132, izdala UE Ilirska Bis-
trica. gnt-3406

Škrinjar Nada, Breg 39, Središče ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11225, izdala UE Ormož. gny-3572

Škulj Jure, Dolenji Lazi 41, Ribnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6551, iz-
dala UE Ribnica. gnb-3495

Šlajpah Dušan, Laze pri Dolskem 1, Dol
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 481483, reg. št. 132445, izdala UE
Ljubljana. gnv-3600

Šmigoc Stanko, Kukava 75, Juršinci, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32409, iz-
dala UE Ptuj. gnz-3571

Šolar Jože, Gorkičeva ulica 14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076479, reg. št. 200289, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-3719

Šoln Primož, V Loki 10, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13617, izdala UE Vrhnika. gnd-3693

Šomen Andrej, Ulica Pohorskega bata-
ljona 33, Slovenska Bistrica, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 13711. gnb-3670

Šoštarič Mateja, Pašnica 6, Rimske To-
plice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12216, izdala UE Laško. gng-3715

Štabej Peter, Polene 10, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, št. 7258.
gnh-3739

Štefanicki Jože, Neradnovci 33, Petrov-
ci, vozniško dovoljenje, št. 17592. gnr-3429

Štefič Venčeslav, Zagrad 65, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 15307,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnd-3568

Štih Franc, Noršinci 3, Ljutomer, vozniš-
ko dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4818, izdala
UE Ljutomer. gnv-3550

Štravs Nataša, Drečji vrh 1, Trebelno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
564683, reg. št. 9408, izdala UE Trebnje.
gnx-3848

Tanšek Stanislav, Stritarjeva ulica 13,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 1625, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. gnt-3502

Terbuc Regina, Šaranovičeva 15, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 42862.
gnb-3795

Tercelj Matjaž, Franketova ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1188986, reg. št. 207182, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-3454

Tomažič Svetlana, Partiznaska 13, Gor-
nja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13037, izdala UE Gornja Radgo-
na. gnm-3409

Tomšič Sašo, Opekarna 4b, Trbovlje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9962, izda-
la UE Trbovlje. gnv-3425

Tratnik Etbnin, Štihova ulica 23, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1297443, reg. št. 156085, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-3727

Urek Matjaž, Breg 93, Žirovnica, vozniš-
ko dovoljenje, kat. ABCGH, št. S 547660.
gng-3665

Uštar Tomaž, Neubergerjeva ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 481961, reg. št. 134001, izdala UE
Ljubljana. gnk-3586

Vadnjal Vesna, Topniška ulica 70, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
145890, reg. št. 128623, izdala UE Ljub-
ljana. gny-3822

Valjavec Gregor, Dobravska ulica 11, Je-
senice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1101680, izdala UE Jesenice. gnr-3629

Vasle Alojz, Ponikva 30, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 80562, izda-
la UE Žalec. gnt-3802

Vaupotič Robert, Majski vrh 51, Videm
pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30028, izdala UE Ptuj. gnq-3755

Vengust Anton, Studence 58, Žalec, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1294504, izdala UE Žalec. gnp-3631

Viduč Boštjan, Ladja 1a, Medvode, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 261708, reg.
št. 161877, izdala UE Ljubljana. gnt-3627

Vinarnik Peter, Brda 32, Šmartno pri
Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat. AB-
FGH, št. 2026, izdala UE Slovenj Gradec.
gni-3563

Virc Branko, Gornje Kamenje 15, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
24795, izdala UE Novo mesto. gnn-3508

Vodušek Valerija, Hrenova ulica 17, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1364559, reg. št. 131173, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-3534

Vogrinčič Slavko, Pertoča 82/a, Roga-
šovci, vozniško dovoljenje, št. 17385.
gnk-3561

Vranješ Matej, Cankarjeva 34, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. gne-3417

Vrankar Darija, Sostrska cesta 2b, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
144997, reg. št. 105782, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-3455

Vrečko Konrad, Prijateljeva 13, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16057.
gnq-3655

Vrhunec Nataša, Malnarjeva ulica 6, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
812295, reg. št. 142135, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-3696

Vujovič Olivera, Ul. dr. Bogomira Magaj-
ne 12, Divača, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13517, izdala UE Sežana.
gne-3667

Vukotič Brigita, Ljubljanska 1, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 15180.
gnw-3674

Zabukovec Janja, Ribji trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1213778, reg. št. 221686, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-3694

Zajc Blaž, Bertoncljeva 61, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1194126,
reg. št. 48604, izdala UE Kranj. gnk-3661

Zakrajšek Robert, Ulica Metoda Mikuža
16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 811110, reg. št. 172311,
izdala UE Ljubljana. gnj-3787

Zalokar Franc, Pod obzidjem 39, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12872. gnk-3636

Zupančič Jože, Sela Šumberk 33, Žuže-
mberk, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 126271, reg. št. 379, izdala UE Treb-
nje. gnz-3596

Žezlina Martinka, Struževo 47d, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
735694, reg. št. 22612, izdala UE Kranj.
gnk-3511

Žiberna Vera, Kuzmičeva ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
321547, reg. št. 165598, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-3630

Žugelj Martin, Dolinska 6, Odranci, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2547, iz-
dala UE Lendava. gnv-3833

Župančič Igor, Cerov log 37, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23950,
izdala UE Novo mesto. gnt-3552

Zavarovalne police

Kavčič Anton, Očeslavci 41, Spodnji Iva-
njci, zavarovalno polico, št. 690022.
gnk-3761

Kocjančič Orijana, Dol pri Hrastovljah
41, Črni Kal, zavarovalno polico, št. AO
640270. gnq-3405

Novak Olga, Srebrničeva ulica 8, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 616355, izda-
la zavarovalnica Tilia. gnf-3816

Srša Stanislav, Gostičeva 20, Domžale,
zavarovalno polico, št. 616399, izdala za-
varovalnica Adriatic. gns-3703

Uršič Peter, Laze pri Dolskem 17/a, Dol
pri Ljubljani, zavarovalno polico, št.
2242744, izdala zavarovalnica Triglav.
gnn-3708

Spričevala

Abdić Selim, Todorovska Slapnica, Veli-
ka Kladuša, BIH, spričevalo o zakjučnem
izpitu Poklicne kovinarske šole Domžale,
izdano leta 1979. gny-3447
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Alešević Šemsudin, Ulica Lojzke Štebi-
jeve 4, Ljubljana, spričevalo o zakjučnem
izpitu Centra srednjih šol Domžale, izdano
leta 1982. gnz-3446

Arh Alojz, Bilečanska 2, Ljubljana, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Metalurške šole Je-
senice. gnc-3544

Arh Alojz, Bilečanska 2, Ljubljana, inde-
ks Srednje ekonomske šole, izdan leta
1970. gnd-3543

Belina David, Gosposka 7, Celje, spri-
čevalo o zakjučnem izpitu Srednje lesarske
šole v Kranju, smer mizar. gny-3676

Bera Oliver, Polanškova ulica 21, Ljub-
ljana, diplomo Centra za permanentno izob-
raževanje Cene Štupar. gnt-3827

Biljali Memet, Trg osvoboditve 9, Žiri,
spričevalo o zakjučnem izpitu Živilskega šo-
lskega centra Maribor, izdano leta 1981.
gnw-3774

Bincl Mihael, Leskovec 21, Škofja vas,
spričevalo o končani OŠ Ljubečna, izdano
leta 1998/99. gnr-3554

Blatnik Milena, Škocjan 49, Turjak, spri-
čevalo o zakjučnem izpitu Gimnazije peda-
goške smeri Ljubljana, izdano leta 1970,
izdano na ime Duren Milenka. gne-3542

Čelan Irena, Stritarjeva 4, Postojna, spri-
čevalo o zakjučnem izpitu Gimnazije Postoj-
na, št. 1884, izdano leta 1977. gnb-3770

Čindrak Esmald, Titova 71, Jesenice,
spričevalo o zakjučnem izpitu CSUI Jeseni-
ce, izdano leta 1993. gnr-3679

Dimc Darko, Kolodvorska cesta 2a, Me-
ngeš, spričevalo o zakjučnem izpitu Gimna-
zije Vide Janežič Poljane, izdano leta 1980.
gnz-3396

Eržen Brane, Podljubelj 245, Tržič, spri-
čevalo 2. letnika P.Š. Kranj, elektro odde-
lek, izdano leta 1973. gnj-3687

Fenos Marjeta, Cankova 72, Cankova,
letno spričevalo 2. letnika Gimnazije Juša
Kramarja, izdano v šolskem letu 1977/78 v
Murski Soboti. gnm-3684

Gaber Bojan, Ilešičeva ulica 17, Ljublja-
na, spričevalo o zakjučnem izpitu Centra
strokovnih šol Ljubljana, Poklicne elelktro
šole, izdano leta 1980. gny-3647

Gabrijelčič Urška, Ložice 59, Anhovo,
spričevalo 1. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje šole Veno Pilon Ajdovš-
čina, izdano leta 1997 in 1999. gnu-3451

Gršić Josip, Žakanje 2a, Hrvaška, spri-
čevala 1., 2. in 3. letnika in diplomo Kovina-
rske šole, izdana v letih 1978, 1979 in
1980. gng-3744

Grum Mateja, Smelijevo naselje 31,
Stari trg pri Ložu, indeks, št. 20980076,
izdala Pravna fakulteta leto izdaje 1998.
gnx-3598

Hvastija Uroš, Ulica Polonce Čude 13,
Ljubljana, spričevalo o zakjučnem izpitu Sre-
dnje gradbene šole Ivana Kavčiča Ljublja-
na, izdano leta 1990. gnl-3435

Kastelic Blaž, Vir pri Stični 96, Ivančna
Gorica, indeks, Srednje kovinarske šole v
Ivančni Gorici leto izdaje 1988. gni-3588

Klepec Stariha Zofka, Jerebova 1, Metli-
ka, letna spričevala 1. do 4. letnika Gimna-
zije Črnomelj, izdana na ime Klepec Zofka.
gnm-3559

Kobal Aleksandra, Ljubljanska cesta 20,
Šentjur, spričevalo 3. letnika Srednje trgov-
ske šole v Celju, izdano leta 1992/93.
gnq-3834

Kobal Aleksandra, Ljubljanska cesta 20,
Šentjur, spričevalo 4. letnika Srednje trgov-
ske šole v Celju, izdano leta 1993/94.
gnl-3835

Kopač Andreja, Glavni trg 4, Novo mes-
to, indeks, št. 21014468, izdala FDV, leto
izdaje 1998. gnj-3766

Koščak Marija, Križeničeva 17, Varaž-
din, potrdilo o opravljenem tečaju za pomo-
žnega natakarja, izdano 20. 4. 1985.
gnm-3584

Kramar Matjaž, Vavpotičeva ulica 7,
Novo mesto, spričevalo o zakjučnem izpitu
Srednje šolel tehniških usmeritev Novo me-
sto, Poklicna avtomehaniška šola, izdano
leta 1983. gnz-3746

Kumelj Maja, Ulica Metoda Mikuža 8,
Ljubljana, indeks, Srednje trgovske šole leto
izdaje 1996. gng-3615

Kurić Husein, Poljanska cesta 66/b, Lju-
bljana, diplomo Šole za voznike motornih vo-
zil, št. 1355, izdano 31. 5. 1975. gnx-3773

Leben Jakob, Ševlje 41, Selca, spriče-
valo 4. letnika ST šole Kranj, izdano leta
1999. gnt-3677

Lipičar Samo, Žabče 43, Tolmin, spriče-
valo 1. in 2. letnika ter spričevalo o zaključ-
nem izpitu Kovinarske šole v Novi Gorici.
gnq-3680

Marn Liljana, Novo Polje, C. V/8a, Ljub-
ljana, diplomo Srednje šole za farmacijo in
zdravstvo, izdana leta 1989. gnl-3789

Matko Bojan, Gimnazijska 22, Trbovlje,
diplomo št. 161-197/88, izdala Srednja
šola naravoslovno matematične usmeritve
Trbovlje, dne 3. 6. 1988. gnl-3485

Miklič Viktor, Mlinarska pot 3, Novo me-
sto, spričevalo Šolskega centra tehničnih
strok in osebnih storitev, izdano leta 1997.
gnu-3401

Otrin Matej, Ajševica 43a, Nova Gorica,
zaključno spričevalo trgovske šole v Novi
Gorici, izdano leta 1993. gns-3603

Pašič Stanko, Štrekljevec 16, Semič, sp-
ričevalo o zakjučnem izpitu Srednje kmetij-
ske šole Novo mesto, izdano leta 1986.
gng-3765

Popovič Milena, Drska 27a, Novo mes-
to, spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole,
smer upravni tehnik. gnt-3456

Prestor Boštjan, Zg. Bela 70, Preddvor,
spričevalo 1., 2., 3., 4. letnika in zaključno
spričevalo Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem Bled. gnt-3402

Ramulić Muharem, Rakovčani, BIH, dip-
lomo Srednje gradbene in ekonomske šole,
izdana leta 1982. gnm-3709

Ravbar Mirjam, Vrhovlje 4, Dutovlje, sp-
ričevalo o zakjučnem izpitu EAŠC Koper,
disloc. odd. ekonomske šole v Sežani, št.
2088, izdano leta 1979. gno-3682

Robnik Dominik, Bezenškova 51, Celje,
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole
Celje, smer podjetniško poslovanje, izdano
leta 1996. gnc-3769

Sajevic Majda, Sajevče 2, Hruševje, sp-
ričevalo 1. in 2. letnika Šolskega centra za
pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljub-
ljana, izdano leta 1975/76 in 1976/77.
gnp-3481

Salobir Blaž, Prožinska vas 57/b, Štore,
spričevalo 4. in 5. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje trgovske šole Ce-
lje. gnh-3764

Stjepanovič Zoran, Kandijska 52, Novo
mesto, letno spričevalo 4. letnika SŠGT
Novo mesto. gne-3767

Stres Simona, Pri Malnih 7, Kobarid, sp-
ričevalo 3. letnika Gimnazije Tolmin, izdano
leta 1998. gnp-3681

Škrjanc Rok, Cesta Maršala Tita 53b,
Jesenice, spričevalo Srednje šole Jeseni-
ce. gny-3397

Štiglic Tugo, Linhartova cesta 9, Ljublja-
na, diplomo Filozofske fakultete, smer zgo-
dovina umetnosti, izdana leta 1974.
gnw-3799

Šubic Igor, Prešernova ulica 19, Radov-
ljica, diplomo Srednje gradbene šole Ivan
Kavčič, št. 1000, izdana 23. 6. 1990.
gni-3513

Tršar Špela, Mirke 3, Vrhnika, spričeva-
lo o zakjučnem izpitu Srednje trgovske šole,
smer prodajalec, izdano leta 1997.
gno-3582

Volčič Petra, Vogrsko 128, Volčja Dra-
ga, indeks, Srednje šole za gostinstvo in
turizem v Ljubljani leto izdaje 1995/96.
gnp-3556

Vreg Ervin, Povšetova 62a, Ljubljana, sp-
ričevalo 1. letnik Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 1958/59. gnr-3458

Ostali preklici

Barut Robert, Vodopivčeva 2, Koper -
Capodistria, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-6716/94.
gnl-3514

Blumauer Andrej, Bičevje 16, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čo-
lna, št. 02/13-3733/95. gnj-3641

Bukovec Dunja, Papirniški trg 19, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 20970537,
izdala Pravna fakulteta. gnn-3808

Čemas Vlado, Podlehnik 35, Podlehnik,
delovno knjižico reg. št. 44710, izdana v
Ptuju. gnd-3768

Čepalović Damir, Grič pri Klevevžu 1,
Šmarješke Toplice, delovno knjižico, ser.
št. 364699, reg. št. 41050, izdana 4. 12.
1996 v Novem mestu. gnv-3400

Dodič Dino, Ulica prekomorskih brigad
1, Izola - Isola, vpisni list za čoln, št. 01-03-
160/1-1975, izdan 21. 4. 1957.
gno-3557

Durakovič Mirna, Gregoriči 24, Sv. An-
ton, Pobegi, delovno knjižico. gnn-3558

EMONA BLAGOVNI CENTER - PLUS
d.d., Šmartinska 130, Ljubljana-Emona, li-
cenci št. 161, izdani 1. 12. 1997 za vozilo
ZASTAVA 80.12D LJ B6-393, za vozilo FAP
1317-42 LJ K3-068. gnz-3650

EUROPLIN d.o.o., Opekarna 28a, Tr-
bovlje, licenco za opravljanje prevoza stvari
št. 682/22 za vozilo avtocisterno Merce-
des-benz 1827, reg. oznaka LJ-C5-79C,
izdana 22. 12. 1997. gne-3742

Femc Anton, Muhaber 68, Novo mesto,
uvozno carinsko deklaracijo za vozilo trans-
porter silaže FARMER F03 št. 15941580,
carinjeno po UCD št. 11786 dne 8. 3.
1995. gno-3407

Herga Milan, Drstelja 29, Destrnik, potr-
dilo o lastništvu 396 delnic Perutnine Ptuj
razreda B. gni-3763
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Ilič Peter, Trg 4. julija 25, Dravograd,
delovno knjižico št. 22/76, D-124833.
gns-3828

Jošar Darja, Korovci 9, Cankova, štude-
ntsko izkaznico, EPF v Mariboru v šolskem
letu 1998/99. gnl-3685

Juhant Anton, Kovorska cesta 57, Tržič,
delovno knjižico. gnb-3395

Kenda Jasmina, Dravinjska ulica 105,
Slovenska Bistrica, študentsko izkaznico, št.
6960054, izdala Visoka šola za socialno
delo. gnn-3783

Koštomaj Branko s.p. Avtoprevozništvo-
prevoz potnikov, Savinjska cesta 4, Žalec,
overjeno kopijo licence št. 3297, za vozilo
z reg. oznako CE 59-05 F PEUGEOT BO-
XER 2.5 D. gng-3540

Langus Andrej, Pot za krajem 26, Kranj,
delovno knjižico. gnc-3794

Logar Anton, Zupanova 1, Šenčur, odlo-
čbo o obrtnem dovoljenju št.
26788/1332/00-28/1995, izdala OZS.
gnw-3399

Lovrič Milan, Stara cerkev 1, Stara Cer-
kev, delovno knjižico. gnn-3683

Marinac Peter, Kraljeva 12, Koper - Ca-
podistria, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna, št. 02/13-2861/94.
gnj-3762

Masle Andrej, Ižanska cesta 99, Ljublja-
na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-3040/96. gnc-3669

Milenković Sašo, Ljubeljska ulica 20, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnu-3776

Obštetar Tina, Ljubljanska cesta 116,
Domžale, delovno knjižico. gnh-3493

Ošina Josip, Ob potoku 17, Brežice,
overjeno kopijo licence št. 906/984-
ZR12/1997, izdana 9. 9. 1997 za vozilo
Mercedes-Benz, tip 1948, reg. oznaka KK
R4-485. gnd-3443

Pavlič Marko, Ložnica 26a, Žalec, delo-
vno knjižico. gns-3503

Petrović Gordana, Šlandrova 7, Radom-
lje, delovno knjižico. gnp-3506

Piltaver Urška, Lončarjev dol 12/a, Sev-
nica, delovno knjižico št. 15721. gnq-3805

Pogačar Štefan, Cesta v kostanj 29, Lju-
bljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 0263063, izdana dne
23. 10. 1997. gnd-3518

Prokofjev Aleksandra, Ulica Bratov Učakar
82, Ljubljana, delovno knjižico. gng-3815

Radovan Igor, Poljanski nasip 26, Ljub-
ljana, vozno karto, št. 1278, izdal Viator
Ljubljana. gnu-3726

Radovanović Velinka, Kompole 180,
Štore, delovno knjižico. gnc-3619

Raspotnik Uroš, Cesta Komandanta Sta-
neta 18, Litija, delovno knjižico. gne-3392

Rot Dušan, Rot transport s.p., Benete 1,
Nova Vas, overjeno kopijo licence št. 5355,
za vozilo MAN LJ G7-401, tip 15240.
gnr-3404

Rozman Robert, Glavna cesta 2, Tržič,
delovno knjižico. gnr-3804

Senica Bojan, Vrbno 11, Šentjur, izjavo
o ustreznosti posamično pregledanega vo-
zila, št. B 1009386. gng-3590

SUMMIT MOTOS LJUBLJANA, Leskov-
škova 4, Ljubljana, uradno potrdilo za regis-
tracijo vozila Ford Fiesta, 3 vrata, št. šasije
WF0BXXGAJBXY63747, carinjeno po ECL
K4-36553 dne 9. 6. 1999. gnj-3437

Škof Petra, Log 17, Hrastnik, delovno
knjižico št. 26520, izdala Občina Hrastnik
leta 1980 na ime Zagorec Petra. gns-3678

Škulj Jure, Dolenji Lazi 41, Ribnica, oro-
žni list, št. 1157. gnz-3496

Šuster Franc, Vodruž 8/c, Šentjur, certi-
fikat o odobritvi cestnega vozila za prevoz
blaga pod carinskim znakom, ki ga je izdala
Carinarnica Celje pod št. 323 za polprikoli-
co, reg. oznaka P4-40-CE. gny-3547

Trošt Kajetan, Hrašče 20, Podnanos,
študentsko izkaznico, št. 30010795, izdala
Fakluteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
gnj-3520

Velkavrh Branko, Kuharjeva 11, Domža-
le, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-2420/96. gnr-3854

Vukotič Brigita, Ljubljanska 1, Bled, pro-
metno dovoljenje. gnv-3675

Vukovič Iztok, Beblerjeva 7, Koper - Ca-
podistria, vpisni list za čoln, št. 02/03-
935/89, reg. oznaka KP-2951. gnq-3480
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prof. dr. Karel Zupančič

DRUŽINSKO PRAVO
Čeprav se zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih po vsebini ni spremenil že ducat
let, je na področju družinskega prava veliko novega. Teoretiki in sodna praksa so izoblikovali
svoje razumevanje in pravne posledice zunajzakonske skupnosti, zožen je krog družine,
drugačna razmerja v družini zahteva Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah,
veliko pa je tudi razmišljanj o pravni ureditvi nekaterih razmerij med istospolnimi partnerji.
Velja tudi nov zakon o pravdnem postopku, ki posega seveda tudi na področje družinskega
prava.

Razlogov, da je profesor ljubljanske Pravne fakultete pripravil novo knjigo, je torej dovolj.
Avtor v razumljivem jeziku popelje bralca na vsa področja družinskega prava, dr. Barbara
Novak pa je pripravila podrobno stvarno kazalo, ki bistveno olajša iskanje odgovorov na
zastavljeno vprašanje.

Cena 4536 SIT 10498

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q DRUŽINSKO PRAVO število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika Davčna številka naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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Dušan Požar

OSNOVE KAZENSKEGA
PROCESNEGA PRAVA
Dušan Požar, dolgoletni mariborski tožilec, je izpolnil svojo obljubo. Pripravil je novo knjigo
o kazenskem procesnem pravu, ki ni namenjena le študentom in sodnim pripravnikom,
temveč tudi vsem tistim, ki jim prebiranje zakona o kazenskem postopku odpira mnoga
vprašanja, na katera si iz suhoparno zapisanih zakonskih določb ne znajo prav odgovoriti.

Izhodišče knjige je zakon o kazenskem postopku, ki je bil obsežno dopolnjen lani. Za širše
razumevanje kazenskega procesnega prava in njegove vloge v celotnem pravnem sistemu
pa so nekateri inštituti pojasnjeni tudi z vidika procesne teorije in ponekod s primerjavo
nekaterih pravil anglosaškega kazenskega procesa.

Cena 4050 SIT 10497

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q OSNOVE KAZENSKEGA PROCESNEGA PRAVA število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika Davčna številka naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig


