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Sodni register

CELJE

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 1 z dne 7. 1.

2000, stran 16, Rg-405668, subjekt vpisa
GKN ATRAS, Proizvodnja avtomobilskih
transmisij in avto delov, d.o.o., se vložek pri
ustanovitelju GKN AUTOMOTIVE AKTIEN-
GESELLSHAFT, Lohmar, pravilno glasi:
420,521.160 SIT.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-2/00 Ob-21806
Statut Sindikata novinarjev ČZP Delo,

Ljubljana, Dunajska 5, Sindikat novinar-
jev Slovenije, vpisan v evidenco statutov
sindikatov dne 26. 1. 1994 pod št. 110, ki
odslej nosi naziv: statut sindikata novinarjev
Delo, d.d., Ljubljana, Dunajska 5, Sindikat
novinarjev Slovenije, je bil, zaradi podjet-
niške organiziranosti in zaradi uskladitve s
statutom Sindikata novinarjev Slovenije, na
letni skupščini sindikata, dne 17. 4. 1997,
spremenjen. Sprememba je vpisana v evi-
denco dne 24. 1. 2000 pod št. 3.

Čistopis pravil se hrani pri Upravni enoti
Ljubljana, izpostavi Bežigrad.

Št. 028-3/99 1427 Ob-21807
Upravna enota Slovenske Konjice z dne

25. 1. 2000 preneha hraniti in izbriše iz
evidence statutov sindikatov pravila Sindi-
kata ZSSS-ROS, Kmetijstva in živilske
industrije, Sindikat podjetja Pekarna –
slaščičarna “Rogla” Slovenske Konjice,
katera so vpisana v evidenco statutov sindi-
katov pod zap. št. 8.

Št. 104-03-002/2000-02 Ob-21808
Statut Sindikata farmacevtov Sloveni-

je – SIFARM, Ul. stare pravde 11, Ljub-
ljana, se hrani pri Ministrstvu za delo, druži-
no in socialne zadeve.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pod št. 146, dne 3. 2. 2000.

Št. 104-03-001/2000-02 Ob-21809
Statut Sindikata železničarjev Slove-

nije – Regijski odbor Maribor, Partizan-
ska 50, Maribor se hrani pri Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pod št. 145, dne 3. 2. 2000.

Št. 104-03-006/99-004 Ob-21810
Statut Dolenjske – Belokranjske – Po-

savske zveze sindikatov – Alternativa,
Kolodvorska 3, Novo mesto, ki je shra-
njen pri Ministrstvu za delo, družino in so-
cialne zadeve, na podlagi odločbe mini-
strstva št. 104-03-0006/99-02 z dne
17. 9. 1999 in je vpisan v evidenco statutov
sindikatov pod št. 142 dne 1. 9. 1999, se
izbriše iz evidence statutov sindikatov.

Št. 007-1/96 Ob-21811
Upravna enota Radovljica z dnem 4. 2.

2000 sprejme v hrambo pravilnik Sindika-
ta Srednje ekonomske – Turistične šole
v Radovljici, Gorenjska cesta 13, Radov-
ljica, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba
sindikata vpisana v evidenco statutov sindi-
katov pod zap. št. 96, z nazivom pravilnik
Sindikata Zavoda Srednje Ekonomske, Tu-
ristične šole Radovljica, ki jo je zahtevala
pooblaščena oseba sindikata z nazivom
pravilnik Zavoda Sindikata zavoda Srednje
ekonomske turistične šole Radovljica,ki jo
je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z
imenom Sindikat zavoda Srednje ekonom-
ske turistične šole Radovljica, s sedežem
Radovljica, Gorenjska cesta 13.

Št. 028-2/00 Ob-21988
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, izpostava Center, z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov, dne 17. 2.
2000, pod zap. št. 261, z nazivom pravila
Sindikalne skupine Zgodovinskega ar-
hiva Ljubljana, ki ga je zahtevala poob-
laščena oseba sindikata z imenom: Sindi-
kalna skupina Zgodovinski arhiv Ljubljana,
kratico: ZALj, matično številko: 1159887 in
sedežem: Mestni trg 27, Ljubljana.

Št. 141-03/00-112 Ob-22022
Pravilnik Sindikata podjetja Maribor-

ska livarna Maribor, Neodvisnost – kon-
federacija novih sindikatov Slovenije, iz
Maribora, Oreško nabrežje 9, vpisan v
evidenco statutov sindikatov pri Upravni eno-
ti Maribor, z dne 12. 11. 1993, pod zap. št.
192, ki odslej nosi naziv: pravilnik sindikata

podjetja Mariborska livarna Maribor, d.d., in
MLM Storitve, d.o.o., Neodvisnost – konfe-
deracija novih sindikatov Slovenije, je bil
vsled statusne spremembe v posamezne
družbe spremenjen in sprejet na zboru sin-
dikata, dne 21. 12. 1999.

Sprememba je vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 3, z dne 14. 2. 2000.
Spremenjen pravilnik se hrani v Upravni eno-
ti Maribor.

Razglasi sodišč

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

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

N 9/99 PO-408650
Anton Žnidaršič, rojen 8. 1. 1888 v Cerk-

nici, neznanega bivališča v Ameriki, je po-
grešan (na predlog predlagatelja Žnidaršič
Franca, Cajnarje 12, Cerknica, ki ga zasto-
pa pooblaščenka, odvetnica Antonija Zalar,
Trdinova 2, Ljubljana).

Skrbnik za poseben primer je CSD Cerk-
nica.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 22. 11. 1999

N 29/99 PO-1653
Jožef Panzi roj. 4. 3. 1939, nazadnje

stan. Mlake 9, Muta, je pogrešan od 1. 5.
1994 (na predlog Rejak Antona, stan. Mla-
ke 9, Muta).

Skrbnica je Rejak Jožica, roj. 16. 2.
1971, stan. Mlake 9, Muta.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 1. 2000
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N 32/99 PO-1652
Stulle Giorgio Mario, rojen 12. 9. 1912

v kraju Jagodje–Izola, nazadnje stanujoč na
nslovu Costerlago 102, kar danes ustreza
naslovu Jagodje 50, Občina Izola je pogre-
šan od 10. 3. 1945 (na predlog Štule An-
gele iz Izole, Jagodje 50).

Okrajno sodišče v Piranu
dne 5. 1. 2000

N 12/99-7 PO-1651
Ana Žagar se je rodila 19. 4. 1906 in je

nazadnje stanovala v Idrskem št. 7/a. Dne
8. 9. 1986 se ni vrnila s sprehoda in se je
zanjo izgubila vsaka sled.

Pogrešanki  je  bil  postavljen  skrbnik
za poseben primer Roman Jazbec, Idrsko
št. 7/a.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanki, naj
to sporoči Okrajnemu sodišču v Tolminu v
treh mesecih od objave oklica, sicer jo bo
sodišče razglasilo za mrtvo po pravilih ne-
pravdnega postopka.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 6. 1. 2000

Oklici dedičem

D 708/99 OD-2398
Dne 22. 7. 1999 je umrl Vladislav Vren-

ko, rojen 16. 7. 1924, nazadnje stanujoč
Celje, Maistrova ulica 2.

Sodišče poziva vse, ki smatrajo, da bi
prišli v poštev kot dediči po pokojnem Vladi-
slavu Vrenku, da se v roku enega leta od
objave tega oklica priglasijo Okrajnemu so-
dišču v Celju.

Po poteku roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo in ga zaključilo, glede
na znana dejstva.

Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 1. 2000

I D 200/95 OD-2396
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru teče

zapuščinski postopek po pok. Frideriku
Sternu, roj. 11. 7. 1909, nazadnje stan.
Ipavčeva 8, Maribor, ki je umrl dne 5. 2.
1995.

K dedovanju je na podlagi zakona med
drugimi poklican zapustnikov sin Friderik
Stern ml., ki se je leta 1959 odselil v tujino,
živel naj bi v Avstriji in njegovo bivališče
sodišču ni poznano.

Pozivamo dediča, po pok. Frideriku
Sternu, da sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica priglasi svoje pravice do
zapuščine. Po preteku tega roka bo so-
dišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi izjave postavljenega skrbnika in na
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolaga-
lo. Enako poziv velja za morebitne dediče
navedene osebe.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 1. 2000

I D 476/98 OD-2395
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru teče

zapuščinski postopek po pok. Anni Rigler,
roj. 5. 6. 1907, nazadnje stan. Fram 82, ki
je umrla dne 2. 4. 1998.

K  dedovanju  je  na  podlagi  zakona
med drugimi poklican zapustničin nečak
Claud Varmo, ki živi na neznanem naslovu
v Franciji.

Pozivamo dediča, po pok. Anni Rigler,
da sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica priglasi svoje pravice do zapuščine.
Enak poziv velja za morebitne dediče nave-
dene osebe.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave
postavljenega skrbnika in na podlagi podat-
kov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 1. 2000

Oklici o skrbnikih in razpravah

N 23/99 SR-1638
To sodišče v nepravdni zadevi predlagate-

ljice Eva Jularič, Ilirska 26, Ljubljana, sedaj
Knezova 18, Ljubljana, ki jo zastopajo poob-
laščenci Odvetniške pisarne Miro Senica iz
Ljubljane zoper nasprotnega udeleženca Mar-
kovič Dušana, Prelog 115, Domžale oziroma
Pokopališka 16, Šmarje Sap oziroma Leo-
pold Strasse 254/331, München, Nemčija,
zaradi razdružitve skupnega premoženja ter
postavitve začasnega zastopnika sklenilo:

Markovič Dušanu, Prelog 115, Domžale,
oziroma Pokopališka 16, Šmarje Sap, oziro-
ma Leopold Strasse 254/331, München,
Nemčija, sedaj naslov neznan, se postavlja
začasna zastopnica Kovič Boh Barbara, Šte-
fanova 12, Ljubljana, odvetnica iz Ljubljane,
ki bo zastopala Markovič Dušana v nepravdni
zadevi tega sodišča pod opr. št. N 23/99
vse dokler Markovič Dušan ali njegov poob-
laščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 3. 1. 2000

Stečajni postopki
in likvidacije

Popravek
V postopku prisilne poravnave nad Ma-

rinvest, d.o.o., Tomažičeva 10, Izola, ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 11-12 z dne
11. 2. 2000, se v 3. vrstici prvega odstavka
objave St 33/99, S-20800, črta beseda
stečajni, rok 30 dni za prijavo terjatev pa
teče od objave popravka.

Uredništvo

St 5/2000-10 S-21772
1. Z dnem 14. 2. 2000 se začne stečaj-

ni postopek nad stečajnim dolžnikom Vitri-
na, Podjetje za proizvodnjo hladilne
opreme Ljutomer, d.o.o., Kolodvorska
18, Ljutomer.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ob
progi 53.

3. Upnike stečajnega dolžnika se pozi-
va, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
roku dveh mesecev od dneva objave začet-
ka stečajnega postopka v Uradnem listu RS.

Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno
takso v višini 5% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upni-
kov, vendar največ do vrednosti 2000 točk.
Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh izvo-
dih. Ne plača se taksa za prijavo terjatev
delavcev iz drugega odstavka 160. člena
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvi-
daciji.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika se pozi-
va, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 22. 5. 2000 ob 14. uri pri tukajš-
njem sodišču v sobi št. 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 14. 2. 2000 nabije na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 2. 2000

St 1/2000-16 S-21773
To sodišče je s sklepom opr. št. St

1/2000 z dne 14. 2. 2000 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom
SITAR, podjetje za trgovino, gostinstvo,
posredovanje, kooperacijo, zastopanje
in svetovanje Radovljica, d.o.o., Spodnji
Otok 3, Radovljica, matična številka:
5286336, šifra dejavnosti: 52.463.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Mihael Savnik, Glavni trg 15, Kranj.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj prijavijo
svoje terjatve sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

1. Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljub-
ljana,

2. P.A.B., d.o.o., Cegelnica 30, Naklo,
3. Kokra, trgovsko podjetje, d.d., Kranj,
4. Alpdom, inženiring, d.d., Radovljica,
5. Miranda Žibert, Tomšičeva 15, Jese-

nice – delavska zaupnica.
Oklic je bil nabit na oglasno desko so-

dišča dne 14. 2. 2000.
Okrožno sodišče v Kranju

dne 14. 2. 2000

St 1/99-26 S-21774
To sodišče je s sklepom opr. št. St 1/99

z dne 15. 2. 2000 na podlagi prvega od-
stavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni po-
stopek nad dolžnikom DINO, družba za
trgovino in gostinsko-turistične storitve,
d.o.o., Jesenice, Kidričeva 20, Jeseni-
ce, matična št. 5412323 in postopek z is-
tim sklepom tudi zaključilo.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega oklica.

Po pravnomočnosti tega sklepa se dolž-
nik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 2. 2000
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St 6/00 S-21780
To sodišče je s sklepom St 6/00 dne

15. 2. 2000 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Levelux Commerce, d.o.o.,
Stegne 23, Ljubljana, matična številka
5879531, šifra dejavnosti 31.610.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Ed-
vard Bavcon, odvetnik iz Ljubljane.

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

Dolžnike se poziva, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike se
poziva, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisno
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 23. 5. 2000 ob 10.30, soba 352 tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 2. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2000

St 79/99 S-21791
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom ZAP-VOBIČ, d.o.o., Maribor, Pohor-
skega bataljona 14, Maribor, se v skladu
s členom 99/I ZPPSL začne in takoj zaklju-
či, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega po-
stopka.

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

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 2. 2000

St 22/98 S-21846
I. To sodišče je s sklepom opr. št.

St 22/98 z dne 14. 2. 2000 začelo stečaj-
ni postopek nad stečajnim dolžnikom Po-
slovni sistem Dadas, d.d., Partizanska
13/a, Maribor.

Šifra dejavnosti: 74.140 matična števil-
ka: 5317002.

Odslej firma glasi Poslovni sistem Da-
das, d.d., Partizanska 13/a, Maribor – v
stečaju.

II. Za  stečajnega  upravitelja  se  ime-
nuje Gorazd Zemljarič, univ. dipl. ek.,
zaposlen v FISK, d.o.o., Maribor, Gospo-
svetska 84.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu sanatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka, in sicer v dveh izvodih dokumentira-
ne z ustreznimi listinami in kolkovane s pred-
pisano sodno takso.

IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgo-
ve takoj poravnajo v stečajni masi.

V. Narok za preizkus terjatev bo dne
20. 9. 2000 ob 9. uri, soba 330 tukajšnje-
ga sodišča.

VI. Oklic upnikom je nabit na oglasano
desko tukajšnjega sodišča dne 14. 2.
2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 2. 2000

St 15/99 S-21848
To sodišče je s sklepom St 15/99 z dne

15. 2. 2000 ustavilo postopek prisilne po-
ravnave in po uradni dolžnosti začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Indos, Indu-
strija transportnih in hidravličnih stro-
jev, d.d., Ljubljana, Industrijska c. 3.

Dosedanji upravitelj prisilne poravnave
Maksimilijan Gale iz Ljubljane nadaljuje delo
kot stečajni upravitelj.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi.

Upnike pozivamo, da prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic
za sklenitev prisilne poravnave in na oklic o
začetku stečajnega postopka po sklepu z
dne 15. 11. 1999, se šteje, da so prijavlje-
ne tudi v tem stečajnem postopku.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 23. 5. 2000 ob 9.45 soba 352/III tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 2. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 2000

St 71/99 S-21849
To sodišče je sklepom pod opr. št. St

71/99 z dne 14. 2. 2000 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
CIT Central, d.o.o., Cesta v Mestni log
55, Ljubljana, matična številka 5508134,
šifra dejavnosti 11.002.

Po pravnomočnsoti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 2000

St 3/00 S-21850
Stečajni postopek nad družbo TRIAD –

proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.,
Koper, se začne in ker družba nima premo-
ženja tudi takoj zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se odre-
ja izbris družbe iz sodnega registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 2. 2000

St 36/95 S-21898
Stečajni postopek nad dolžnikom Sugros,

d.o.o., Celje – v stečaju se zaključi.
Zaključek stečajnega postopka se obja-

vi na oglasni deski in v Uradnem listu RS.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-

bris stečajnega dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju

dne 16. 2. 2000

St 33/94 S-22015
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 33/94 sklep z dne 18. 2. 2000:

v stečajni zadevi nad dolžnikom GALA
TRADE, d.o.o., Trgovsko podjetje Celje,
Mariborska 128, Celje – v stečaju, se v
skladu z dol. čl. 141 in 142/IV ZPPSL raz-
piše II. narok za preizkus terjatev, ki bo dne
15. marca 2000 ob 10. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča, Prešernova 22, Celje.

Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 2. 2000

St 26/99 S-22016
To sodišče je dne 17. 2. 2000 izdalo

sklep opr. št. St 26/99, da se začne stečaj-
ni postopek zoper stečajnega dolžnika
VT BLAST, Nova tehnologija peskanja,
d.o.o., Vipavska 13, Nova Gorica, matič-
na številka 57290334, šifra dejavnosti
28.512.

Stečajni upravitelj je Peter Gaber, dipl.
univ. pravnik iz Nove Gorice, Tolminskih
puntarejv 4.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v viši-
ni 5% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar največ
do vrednosti 2.000 točk. Vsi dokazi morajo
biti predloženi v dveh izvodih.

Prvi narok za preizkus terjatev bo 22. 5.
2000 ob 8.30 v sobi št. 110/I tega so-
dišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko so-
dišča dne 17. 2. 2000.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 2. 2000

St 2/00 S-22017
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

stečajnega dolžnika Mlinotest Hotel Plani-
ka, d.o.o., Ajdovščina, Prešernova 20, iz-
ven naroka dne 17. 2. 2000 sklenilo:

začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom Mlinotest Hotel Planika, d.o.o., Aj-
dovščina, Prešernova 20 in ki se takoj
zaključi.

Pravnomočen sklep o zaključku stečaj-
nega postopka se vpiše v sodni register
Okrožnega sodišča v Novi Gorici, št. vložka
499/00.

Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečaj-
nega postopka v sodni register dolžnik pre-
neha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi v
zvezi s stečajnim postopkom.

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

Premoženje stečajnega dolžnika se izro-
či Občini Ajdovščina brez prevzema obvez-
nosti.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 2. 2000

St 18/99 S-22019
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

stečajnega dolžnika Gradbeništvo Tehno-
prim, Hasan Spahić s.p., Brdo 70, Bovec,
izven naroka dne 17. 2. 2000 sklenilo:

začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom Gradbeništvo Tehnoprim, Hasan
Spahić, s.p., Brdo 70, Bovec, matična šte-
vilka 5352423 in se takoj zaključi (99/1
člen ZPPSL).
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Pravnomočen sklep o zaključku stečaj-
nega postopka se vpiše v register samostoj-
nih podjetnikov pri dolžniku Gradbeništvo
Tehnoprim, Hasan Spahić, s.p., Brdo 70,
Bovec.

Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka dolžnik pre-
neha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi v
zvezi s stečjanim postopkom.

Pri preostalem dolžnikovem premoženju,
parceli št. 1555, vl. št. RZ 546/90-7/162,
v k.o. Bovec, se vknjiži oziroma prenese
lastninska pravica na Občino Bovec.

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 2. 2000

St 5/94 S-22110
To sodišče objavlja v likvidacijski zadevi

pod opr. št. St 5/94 v skladu z določili
prvega odstavka 170. člena ZPPSL z dne
19. 1. 2000:

likvidacijski postopek nad Palace Inter-
national, podjetje za hotelske in turistič-
ne storitve, d.o.o., Obala 45, Portorož,
se zaključi.

Sklep se objavi na oglasni deski tega
sodišča.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 1. 2000

Izvršbe in zavarovanja

R 190/98 I-84
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah

je po okrajni sodnici Vinki Savšek Stevovič v
zadevi upnika Banka Celje, d.d., Glavna po-
družnica Ljubljana, Trdinova 4, zoper dolž-
nika Tekstil proizvodno in trgovsko podjet-
je, d.d., Ljubljana, Mala ulica 3, zaradi zava-
rovanja denarne terjatve v znesku
47,000.000 SIT s sklepom z dne 30. 10.
1998

– opravilo popis in rubež nepremičnine
dolžnika, ki predstavlja poslovne prostore,
ki stojijo na parc. št. 958, vl. št. 597, k.o.
Konjice in obsegajo poslovne prostore v
izmeri 114,38 m2, likvidaturo 86,35 m2,
hodnik in arhiv 16,25 m2, mini kuhinjo
3,80 m2, sanitarije 3,04 m2 in TTP v izmeri
4,94 m2.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice v zemljiški knjigi.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 9. 2. 1999

V R 342/99 IZ-929
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. V R 342/99 z dne 7. 1. 2000 v
izvršilni zadevi upnika: Ahlin Franc, Za gasil-
skim domom 11, Grosuplje, proti dolžniku
Gorenšek Andreja, Verpete 2, Frankolovo
in proti dolžniku kot zastavitelju: Gorenšek
Zvonko, Verpete 2, Frankolovo, zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnika do dolž-
nikov v višini 24.840 DEM v tolarski proti-
vrednosti po prodajnem menjalniškem teča-
ju SKB Banke, d.d., Ljubljana, na dan plači-
la, s pogodbeno dogovorjenimi pripadki z
ustanovitvijo zastavne pravice na nepremič-

nini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na pod-
lagi sporazuma strank po 251. členu ZIZ
opravilo rubež in popis nepremičnine, in si-
cer: stanovanje v stanovanjski hiši Verpete
2, Frankolovo, v 2. nadstropju, v skupni
izmeri 58,56 m2 ter solastniški delež na
skupnih prostorih, delih, objektih, napravah
in na funkcionalnem zemljišču, ki je last dolž-
nika kot zastavitelja.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 1. 2000

R 206/99 IZ-1623
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnika Banke Celje, d.d., Vodnikova 2, Ce-
lje, ki jo zastopa odvetnik Andrej Marzidov-
šek iz Žalca, do dolžnika R.G.R., d.o.o.,
Šaleška 2b, Velenje, ki ga zastopa direktor
Ribič Robert, je bila po sklepu naslovnega
sodišča opr. št. R 206/99 z dne 15. 7.
1999, za zavarovanje denarne terjatve up-
nice do dolžnika v višini 10,000.000 SIT s
pripadki, z rubežem dne 21. 10. 1999 v
korist upnice ustanovljena zastavna pravica
na stanovanju št. 20 v IV. nadstropju stano-
vanjske hiše v Velenju, Šaleška 2b, ki stoji
na parc. št. 2617/1, vpisani pri vl. št. 700
k.o. Velenje. Stanovanje obsega površino
79,22 m2, lastnika stanovanja pa sta na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe št. 89 z dne
14. 10. 1993 in aneksa k le-tej z dne 5. 8.
1997 zastavitelja Angela Ribič in Robert Ri-
bič, Šaleška 2b, Velenje.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 6. 1. 2000

R 271/99 IZ-1624
V postopku zavarovanja denarne terja-

tve upnice Banke Velenje, d.d., Bančne
skupine Nove Ljubljanske banke, Rudar-
ska 3, Velenje do dolžnika Trgovina Dan
na dan, Gorišek Roman s.p., Stantetova
15, Velenje, je bila po sklepu naslovnega
sodišča opr. št. R 271/99 z dne 30. 8.
1999, za zavarovanje denarne terjatve up-
nice do dolžnika v višini 12,500.000 SIT s
pripadki, z rubežem dne 22. 10. 1999 v
korist upnika ustanovljena zastavna pravi-
ca, in sicer poslovnega prostora v pritličju
stanovanjskega bloka v Velenju, Stanteto-
va 15, ki obsega prodajni prostor, pisarno,
sanitarije in skladišče, v skupni izmeri
105,19 m2, katerega lastnik je po kupni
pogodbi z dne 21. 6. 1999, sklenjeni med
Vrtačič Pavlo kot prodajalko in Gorišek Ro-
manom kot kupcem, Gorišek Roman, Gli-
nje 4, Braslovče.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 7. 1. 2000

R 204/99 IZ-1625
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice Banke Velenje, d.d., Bančne skupi-
ne Nove Ljubljanske banke, Rudarska 3,
Velenje, do dolžnika Pegaz – računalniški in
informacijski inženiring, d.o.o., Efenkova
61, Velenje, ki ga zastopa direktor Osojnik
Matjaž, je bila po sklepu naslovnega so-
dišča opr. št. R 204/99 z dne 24. 6. 1999,
za zavarovanje denarne terjatve upnice do
dolžnika v višini 11,160.000 SIT s pripadki,
z rubežem dne 25. 8. 1999 v korist upnika
ustanovljena zastavna pravica, in sicer po-

slovnih prostorov, v stolpiču B, v objektu na
Efenkovi 61, v Velenju, v izmeri 147,27 m2,
in sicer prostorov št. 207-210 v izmeri
114,18 m2 (v II. nadstropju), prostora št. 21
v izmeri 20,11 m2, dela učilnice št. 218 v
izmeri 5,12 m2 in dela hodnika v izmeri
7,86 m2 (v II. nadstropju), katerih lastnik je
dolžnik Pegaz, d.o.o., Efenkova 61, Vele-
nje, do celote, in sicer na podlagi kupopro-
dajne pogodbe za poslovne prostore, skle-
njene med Trend sistemi, d.o.o., Efenkova
61, Velenje kot prodajalcem in Pegaz,
d.o.o., Efenkova 61, Velenje kot kupcem
dne 11. 5. 1999.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 7. 1. 2000

R 131/99 IZ-1626
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice Krekove banke, d.d., Maribor, Slom-
škov trg 18, Maribor, ki jo zastopa odvetnik
Aleš Maček iz Celja, do dolžnice Kotnik
Andreje, Škapinova 8, Celje, je bila po
sklepu naslovnega sodišča opr. št. R
131/99 z dne 26. 8. 1999, za zavarovanje
denarne terjatve upnice do dolžnice v višini
4,000.000 SIT s pripadki, z rubežem dne
24. 9. 1999 v korist upnice ustanovljena
zastavna pravica na poslovnem prostoru v
izmeri 97,46 m2, v objektu na Šaleški 19, v
Velenju, ta objekt pa leži na parc. št.
2523/5, vpisani v z.k. tega sodišča pri vl.
št. E6 k.o. Velenje, lastnik objekta pa je na
podlagi dne 15. 3. 1999 sklenjene prodaj-
ne pogodbe med Ero, d.d., Velenje kot pro-
dajalko in Kukovičič Boštjanom kot kupcem,
zastavitelj Kukovičič Boštjan, Vrunčeva 1,
Šentjur.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 3. 1. 2000

R 130/99 IZ-1627
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice Krekove banke, d.d., Maribor, Slom-
škov trg 18, Maribor, ki jo zastopa odv. Aleš
Maček iz Celja, do dolžnika Kukovičič Bošt-
jana, Ul. Franja Vrunča 1, Šentjur, je bila po
sklepu naslovnega sodišča opr. št. R
130/99 z dne 26. 8. 1999, za zavarovanje
denarne terjatve upnice do dolžnika v višini
5,000.000 SIT s pripadki, z rubežem dne
24. 9. 1999 v korist upnice ustanovljena
zastavna pravica, in sicer na poslovnem pro-
storu v izmeri 97,46 m2, v objektu na Ša-
leški 19 v Velenju, ta objekt pa leži na parc.
št. 2523/5, vpisani v z.k. tega sodišča pri
vl. št. E6 k.o. Velenje, katerega lastnik je na
podlagi dne 15. 3. 1999 sklenjene prodaj-
ne pogodbe med Ero, d.d., Velenje kot pro-
dajalko in Kukovičič Boštjanom kot kupcem,
dolžnik Kukovičič Boštjan, Vrunčeva 1,
Šentjur.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 3. 1. 2000

R 129/99 IZ-1628
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice Krekove banke, d.d., Maribor, Slom-
škov trg 18, Maribor, ki jo zastopa odv. Aleš
Maček iz Celja, do dolžnika Kukovičič Iva-
na, Ul. Franja Vrunča 1, Šentjur, je bila po
sklepu naslovnega sodišča opr. št. R
129/99 z dne 26. 8. 1999, za zavarovanje
denarne terjatve upnika do dolžnika v višini
5,000.000 SIT z vsemi dogovorjenimi pri-
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padki, z rubežem dne 24. 9. 1999 v korist
upnika ustanovljena zastavna pravica, in si-
cer poslovnega prostora v izmeri 97,46 m2,
v objektu na Šelški 19 v Velenju, za objekt
pa leži na parc. št. 2523/5, vpisani v z.k.
tega sodišča pri vl. št. E6 k.o. Velenje, ka-
terega lastnik je na podlagi dne 15. 3. 1999
sklenjene prodajne pogodbe med E6 k.o.
Velenje, katerega lastnik je na podlagi dne
15. 3. 1999 sklenjene prodajne pogodbe
med Ero, d.d., Velenje kot prodajalko in
Kukovičič Boštjanom kot kupcem, zastavi-
telj Kukovičič Boštjan, Vrunčeva 1, Šentjur.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 3. 1. 2000

R 97/99 IZ-1939
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice Banke Velenje, d.d., Velenje, Banč-
ne skupine Nove Ljubljanske Banke, Ru-
darska 3, Velenje, do dolžnika Agencije Ma-
nager, Boštjan Aljaž s.p., Kidričeva 3, Vele-
nje, je bila po sklepu naslovnega sodišča
opr. št. R 97/99 z dne 19. 4. 1999, za
zavarovanje denarne terjatve upnice do dolž-
nika v višini 15,000.000 SIT s pripadki, z
rubežem dne 11. 5. 1999 v korist upnice
ustanovljena zastavna pravica na poslovnem
prostoru in skupnih prostorih v skupni izme-
ri 101,95 m2 s pripadajočo centralno avlo,
sanitarnimi prostori, stopnicami, hodniki in
ekspeditom, ki se nahajajo v Nakupoval-
nem centru v Velenju, lastnik zastavljenih
prostorov pa je na podlagi kupoprodajne
pogodbe, št. P 81/96, sklenjene dne
14. 11. 1996 med prodajalcem GIP Ve-
grad Velenje, p.o., in dolžnikom Agencijo
Manager, Boštjan Aljaž s.p., dolžnik Agen-
cija Manager, Boštjan Aljaž s.p., Kidričeva
3, Velenje.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 20. 1. 2000

R 270/99 IZ-1940
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice Banke Velenje, d.d., Velenje, Banč-
ne skupine Nove Ljubljanske Banke Vele-
nje, Rudarska 3, Velenje, do dolžnika Ca-
glič Branka, Šaleška 16, Velenje in zastavi-
teljice Caglič Katarine, Šaleška 16, Vele-
nje, je bila po sklepu naslovnega sodišča
opr. št. R 270/99 z dne 30. 8. 1999, za
zavarovanje denarne terjatve upnice do dolž-
nika v višini 3,500.000 SIT s pripadki, z
rubežem dne 12. 10. 1999 v korist upnice
ustanovljena zastavna pravica na stanovanju
št. 28, v 7. nadstropju stanovanjske hiše na
Šaleški 16 v Velenju, v izmeri 70,67 m2,
katerega lastnika sta na podlagi kupopro-
dajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
1/91 z dne 13. 12. 1991, dolžnik Branko
Caglič in zastaviteljica Katarina (Katica) Ca-
glič, vsak do 1/2.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 19. 1. 2000

R 100/99 IZ-1949
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice SKB Banke, d.d., Ljubljana, Aj-
dovščina 4, Ljubljana, ki jo zastopa odvet-
nik Roman Mavri iz Laškega, do dolžnika
podjetja Wyatt, d.o.o., Savinjska 4, Nazar-
je, je bila po sklepu naslovnega sodišča
opr. št. R 100/99 z dne 9. 12. 1999, za
zavarovanje denarne terjatve upnice do dolž-

nika v višini 5,000.000 SIT s pripadki, usta-
novljena v korist upnice zastavna pravica na
nepremičnini, ki v zemljiški knjigi še ni vpi-
sana, in sicer dvosobnem stanovanju v 2.
nadstropju stanovanjskega objekta na Za-
drečki cesti 9, Nazarje, v izmeri 61,34 m2

(stanovanjski objekt stoji na parcelni št.
895/11 in 895/12) k.o. Prihova, katerega
lastnik je na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene z Občino Mozirje kot prodajal-
cem in Dobrinkom Danojevičem kot kup-
cem, z dne 6. 1. 1994 in dodatka k tej
prodajani pogodbi, sklenjenega med Obči-
no Nazarje kot pravnim naslednikom Obči-
ne Mozirje ter Danojevič Dobrinkom z dne
3. 12. 1999, zastavitelj Dobrinko Danoje-
vič, Zadrečka 9, Nazarje.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 21. 1. 2000

In 99/00069 IZ-1615
Okrajno sodišče v Žalcu je v izvršilni za-

devi opr. št. 99/00069 upnika Sipro,
d.o.o., Žalec, ki ga zastopa odv. Jasmina
Gričnik iz Žalca, proti dolžnikoma Marjanu
Jelenu in Zlatki Jelen, oba stan. Polzela
129/a, Polzela, zaradi izterjave 117.552
SIT s pp, na podlagi 211. člena zakona o
izvršbi in zavarovanju ter v zvezi s sklepom o
izvršbi opr. št. In 99/00069 z dne 25. 5.
1999, na naroku dne 9. 6. 1999 opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zem-
ljiški knjigi in ki v naravi predstavlja dvosob-
no stanovanje, št. 8, v prvem nadstropju
stanovanjske stavbe na Polzeli 129, Polze-
la, ki stoji na parc. št. 656, vl. št. 65, k.o.
Polzela in ki je last obeh dolžnikov, vsakega
do 1/2 in obsega dve sobi, vsako v izmeri
12,28 m2, kuhinjo 10,89 m2, kopalnico
2,76 m2, predsobo 3,75 m2, klet 2,42 m2,
oziroma skupaj 42,38 m2, na podlagi po-
godbe o prodaji stanovanja, št. 150 z dne
15. 10. 1993, sklenjene med prodajalcem
Polzela Tovarna nogavic Polzela in kupce-
ma Marjanom Jelenom in Zlato Jelen, oba
stan. Polzela 129/a, za kupnino 649.627
SIT.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 14. 1. 2000

In 99/00070 IZ-1618
Okrajno sodišče v Žalcu je v izvršilni

zadevi opr. št. In 99/00070 upnika Sipro,
d.o.o., Žalec, ki ga zastopa odv. Jasmina
Gričnik iz Žalca, proti dolžniku Dušanu
Mežnarju, Kidričeva 2, Žalec, zaradi izter-
jave 322.121,20 SIT s pp, na podlagi
211. člena zakona o izvršbi in zavarovanju
ter v zvezi s sklepom o izvršbi opr. št. In
99/00070 z dne 25. 5. 1999, na naroku
dne 9. 6. 1999 opravilo rubež nepremični-
ne, ki ni vpisana v zemljiški knjigi in ki v
naravi predstavlja stanovanje v izmeri
55,22 m2, št. 4, v pritličju stanovanjske
stavbe v Kidričevi ulici 2 v Žalcu, ki je last
dolžnika Dušana Mežnarja do celote na
podlagi pogodbe o kupoprodaji stanovanja
z dne 9. 12. 1991 in 12. 12. 1991, skle-
njene med prodajalcem Minerva Žalec –
Predelave plastike in kovin p.o. in kupcem
Dušanom Mežnarjem, Žalec, Kidričeva 2,
za kupnino 1,231.264 SIT oziroma ob upo-
števanju popusta za 492.505 SIT.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe na navedeni nepremičnini.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 14. 1. 2000

II R 250/99 IZ-957
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. II R 250/99, z dne 27. 10.
1999 je bilo dvosobno stanovanje, št. 2, v
pritličju stanovanjskega objekta na naslovu
Ulica Veljka Vlahoviča 3, Kranj, v skupni
izmeri 67 m2, in še ni vpisano v zemljiški
knjigi, katerega sta dolžnica, Marija Dva-
najščak in zastavni dolžnik, Milan Dva-
najščak, oba Gogalova ulica 3, Kranj, prido-
bila na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja, št. 108/91, ki sta jo
dne 14. 1. 1993 sklenila z družbenim pod-
jetjem IBI Kranj, zarubljeno za zavarovanje
denarne terjatve po posojilni pogodbi, št.
74/99 z dne 4. 10. 1999, v višini
2,700.000 SIT, v korist upnice, Hippa, fi-
nančne storitve, d.o.o., Podreča 74, Mav-
čiče.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 12. 1999

R 89/99 IZ-1942
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Radovljici R 89/99 z dne 27. 12. 1999 je
bil opravljen rubež nepremičnin, katerih
zemljiškoknjižno stanje zaradi postopka
geodetske odmere na novo stanje ni ureje-
no, in sicer: dvorišča, ležečega na delu
parc. št. 476/1 v izmeri ca. 450 m2 in na
delu zgradbe, katere dejanska izmera se z
navedbami v prodajni pogodbi ne ujema,
ležeče na delu parc. št. 476/10, vse vpi-
sano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Radovljici, vl. št. 438 k.o. Hraše, kar v
pritličju obsega: proizvodni prostor v izme-
ri 233,90 m2, proizvodni prostor v izmeri
44,69 m2, vetrolov v izmeri 4,17 m2 in
kompresorsko postajo v izmeri 3,10 m2 in
kar v nadstropju obsega stopnišče v izmeri
3,83 m2, hodnik v izmeri 15,05 m2, kot-
lovnico v izmeri 5,22 m2, garderobo v iz-
meri 19,42 m2, sanitarije in tuš v izmeri
5,40 m2, pisarno v izmeri 25,30 m2, sani-
tarije v izmeri 1,46 m2 in skladišče v izmeri
200,96 m2, vse v skupni izmeri 562,23 m2

dejanske površine oziroma 489,24 m2 ko-
rigirane površine ter navedenim prostorom
pripadajoč solastni delež skupnih prosto-
rov, delov in naprav stavbe ter funkcional-
nega zemljišča, ki je last dolžnika in zasta-
vitelja na podlagi prodajne pogodbe z dne
1. 3. 1999, sklenjene z Verigo, proizvod-
njo verig in vijakov, Lesce, d.o.o. – v ste-
čaju kot prodajalcem, zarubljeno v korist
upnika SKB Banke, Ljubljana, Ajdovščina
4, za zavarovanje denarne terjatve v višini
8,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 23. 12. 1999

Z 99/01051-9 IZ-917
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 99/01051 z dne 19. 10. 1999
sta bila:

1. poslovni prostor v Ljubljani na Tržaški
118, v izmeri 29,5 m2, ki je last dolžnika
PIC Engineering, Poslovne storitve, sveto-
vanje in inženiring, d.o.o., Tržaška 118,
Ljubljana,
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2. poslovnega prostora št. 18 v Ljublja-
ni, na naslovu Tržaška 118, Ljubljana, I.
nadstropje, v izmeri 26 m2, v CDG Vič, ki je
last zastavitelja Pogačnik Marjana, Brodar-
jev trg 3, Ljubljana,

z dnem 22. 11. 1999 zarubljena v korist
upnika Intertrans mednarodna špedicija,
d.d., Brnčičeva 51, Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 45,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 1999

II R 804/99-9 IZ-951
Na  podlagi  sklepa  Okrajnega  sodišča

v Ljubljani II R 804/99 z dne 6. 8. 1999
so bili:

– 9 neopremljenih pisarn v 1. nadstrop-
ju objekta CDG, ki so označene s številka-
mi: 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18 in 19, z
vgrajenimi omarami in s pripadajočim de-
lom osrednjega hodnika pred poslovnimi
prostori, čajno kuhinjo in sanitarijami,

– 1/3 sejne sobe v 2. nadstropju objek-
ta CDG v skupni izmeri 9,97 m2,

– solastninski delež skupnih prostorov,
delov in naprav ter funkcionalno zemljišče
celotnega objekta CDG Vič, Tržaška 116,

ki je last dolžnika SRC Computers,
d.o.o., Tržaška c. 116, Ljubljana, z dnem
26. 10. 1999, zarubljeni v korist upnika
Abanka, d.d., Ljubljana, Slovenska c. 58,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 659.560 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2000

Z 99/01048-11 IZ-1612
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 99/01048 z dne 25. 10. 1999
je bila poslovna enota št. 3/a v pritličju po-
slovno-trgovskega centra ob Tbilisijski ce-
sti, stoječega na parc. št. 479 k.o. Trnov-
sko predmestje, zgrajenega do podaljšane
III. gradbene faze, ki je last dolžnika Mipro
družba za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Cesta na Loko 24a, Ljubljana, z dnem 5. 1.
2000 zarubljena v korist upnika Abanka,
d.d., Ljubljana, Slovenska c. 58, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
9,435.542 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2000

Z 99/01095-9 IZ-2381
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 99/01095 z dne 28. 10. 1999
je bilo stanovanje št. 82 na Brodarjevem
trgu 6 v Ljubljani, v 10. nadstropju objekta
12, ki je last zastaviteljice Lopert Marjane,
Brodarjev trg 6, Ljubljana, z dnem 4. 1.
2000, zarubljeno v korist upnika Factor
Banka, d.d., Železna c. 16, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
20,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2000

R 596/99 IZ-271
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Domžalah R 596/99 z dne 10. 11. 1999 in
rubežnega zapisnika z dne 9. 12. 1999 je
nepremičnina dolžnika oziroma zastavitelja
Anton Vrtačnik, s.p. in Ljubljanska 85, Dom-
žale in Suzana Vrtačnik, Ljubljanska 85,

Domžale, in sicer dvosobno stanovanje št.
16, v izmeri 45,75 m2 na podstrešju st. blo-
ka v Domžalah, Ljubljanska 85/b, stoječe-
ga na parceli št. 3888 k.o. Domžale, zarub-
ljena v korist upnike LB Leasing, d.o.o.,
Ljubljana, Trg republike 3, Ljubljana, za ter-
jatev v višini 39.706 DEM v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 13. 12. 1999

R 674/99 IZ-1952
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Domžalah R 674/99 z dne 21. 12. 1999 in
rubežnega zapisnika z dne 29. 12. 1999 je
nepremičnina dolžnika oziroma zastavitelja
Cilenšek Mojca, Frankolovskih žrtev 58, Ce-
lje, in sicer: garsonjere št. 29/6 v 6. nad-
stropju s pripadajočo solastniško pravico
na zemljišču, na katerem stavba stoji in funk-
cionalnem zemljišču ter na skupnih delih,
objektih in napravah v stavbi, na naslovu
Mengeš, Zavrti 34, ki stoji na parc. št. 130,
vpisani v vložni št. 2480 k.o. Mengeš, za-
rubljena v korist upnika Nova Ljubljanska
banka, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljub-
ljana, za terjatev v višini 1,000.000 SIT s
pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 3. 1. 2000

Ri 22/99 IZ-934
Na podlagi izvršljive notarske listine z

dne 23. 3. 1999 zaradi zavarovanja denar-
ne terjatve upnika v višini 41,569.350 SIT
z obrestmi iz 4. in 6. člena pogodbe o
kreditu z rokom vračila 10 let opravi po-
pis-rubež naslednje nepremičnine, ki ni vpi-
sana v zemljiški knjigi: poslovni objekt sku-
paj s pripadajočim zemljiščem na lokaciji
Opekarna 7a, Trbovlje, v izmeri
375,45 m2, ki stoji na parc. št. 778/15 in
778/13 k.o. Trbovlje, katero je dolžnik
Agromak, d.o.o., C. 20. julija 2c, Zagorje,
pridobil s pogodbo o prodaji dela poslov-
nih prostorov v Trbovljah, Rudarska 2a in
Opekarna 7a z dne 2. 2. 1999 in z dodat-
kom z dne 17. 3. 1999 s priloženo pogod-
bo št. T-1/83 z dne 2. 6. 1983 (med pro-
dajlcem in izvajalcem).

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 4. 1. 2000

R 330/99-3 IZ-1948
Opravi  se  popis  nepremičnine  in

rubež  v  dobro  upnika  Nova  Ljubljanska
banka,  d.d.,  Ljubljana,  Trg  republike  2,
Ljubljana,  ki  ga  zastopa  Boris  Bavdek,
odvetnik  v  Ljubljani,  ki  jo  zastopa
pooblaščenka Tatjana Hrovat, ki predloži
pooblastilo, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 6,000.000 SIT s prip., pod
pogoji iz pogodbe o medsebojnem sode-
lovanju št. 1/99 in drugimi pogoji, razvidni-
mi iz neposredno izvršljivega notarskega
zapisa opr. št. SV 657/99 z dne 15. 12.
1999 in kreditne pogodbe št.
202900037-4057 z dne 13. 12. 1999, in
sicer poslovnega prostora L11 v izmeri
50,85 m2, ki se nahaja v trgovsko-poslov-
no stanovanjskem objektu, ki stoji na parc.
št. 766/1, 766/8 in 764/8 k.o. Kamnik
ob Ljubljanski cesti – zgornja bencinska
črpalka (še brez hišne številke – imenovan

svetilnik), ki ga je dolžnik Kontos, Sloven-
ska 30, Mengeš, ki ga zastopa Cimtrič Ju-
stina, zakonita zastopnica z dne 24. 8.
1999, sklenjene s prodajalcem SGP Gra-
ditelj, d.d., Maistrova 7, Kamnik.

Z rubežem pridobi upnik zastavno in po-
plačilno pravico z dnem oprave rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 25. 1. 2000

IV I 46/98 IZ-1634
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. IV I 46/98 z dne 9. 12.
1999 je bila nepremičnina – garsonjere št.
9 v I. nadstropju stanovanjske stavbe v Ma-
riboru, Prvomajska ul. 35, v skupni izmeri
26,27 m2, od tega s pripadajočim kletnim
prostorom površine 2,02 m2, ki leži na parc.
št. 345, k.o. Tezno, ki je last Brkljačič Maj-
de do celote, dne 18. 1. 2000 na naroku
zarubljena v korist upnika, zaradi izterjave
denarne terjatve v znesku 5.100 DEM v
tolarski protivrednosti 484.041 SIT s pri-
padki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 1. 2000

Rig 718/99 IZ-1636
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, št. SV
1313/99 z dne 17. 12. 1999, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. Rig 718/99
z dne 27. 12. 1999 opravilo rubež nepre-
mičnin, ki nista vpisani v zemljiško knjigo –
poslovnih prostorov – pisarn v prvi mansar-
di “A“ objekta trgovsko stanovanjskega ob-
jekta v Kamnici, Cesta v Rošpoh 22, v skup-
ni izmeri 165,65 kvadratnih metrov in gara-
že št. “G2“, v kleti istega objekta v izmeri
19,72 kvadratnih metrov, ki je lociran na
parc. št. 9/7, 9/10, 9/9, 3/12 in 3/11
k.o. Kamnica, katerih lastnik je TPC, d.o.o.,
Cesta v Rošpoh 22, Kamnica na podlagi
prodajne pogodbe z dne 28. 6. 1999, skle-
njene s prodajalcem Zavarovalnica Maribor,
Cankarjeva ulica 3, Maribor in kupcem TPC,
d.o.o., Cesta v Rošpoh 22, Kamnica, v za-
varovanje denarne terjatve upnika v Hypo
Alpe Adria banka, d.d., v višini 91.678 Ev-
rov s pp.

Rubež nepremičnin je bil opravljen dne
29. 12. 1999 in ima pomen vknjižbe za-
stavne pravice v zemljiško knjigo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 1. 2000

Rig 720/99 IZ-1637
Okrajno sodišče v Mariboru je na pod-

lagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, št. SV
1312/99 z dne 17. 12. 1999, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. Rig 720/99
z dne 27. 12. 1999 opravilo rubež nepre-
mičnin, ki nista vpisani v zemljiško knjigo –
poslovnih prostorov – lokal št. B2 in B3 v
pritličju “B“ trakta s pripadajočimi kletnimi
prostori trgovsko stanovanjskega objekta v
Kamnici, Cesta v Rošpoh 22, Kamnica, v
skupni izmeri 188,99 kvadratnih metrov,
ki je lociran na parc. št. 9/7, 9/10, 9/9,
3/12 in 3/11 k.o. Kamnica, katerih lastnik
je Jast Consulting, d.o.o., Cesta v Rošpoh
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127 b, Kamnica na podlagi prodajne po-
godbe z dne 28. 6. 1999, sklenjene s pro-
dajalcem Zavarovalnica Maribor, Cankar-
jeva ulica 3, Maribor in kupcem Jast Con-
sulting, d.o.o., Cesta v Rošpoh 127 b,
Kamnica, v zavarovanje denarne terjatve
upnika Hypo Alpe Adria banka, d.d., v viši-
ni 168.643 Evrov s pp.

Rubež nepremičnin je bil opravljen dne
29. 12. 1999 in ima pomen vknjižbe za-
stavne pravice v zemljiško knjigo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 1. 2000

Z 00/00065-6 IZ-1938
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 00/00065, z dne
18. 1. 2000, je bila ustanovljena na triinpol-
sobnem stanovanju št. 10, v prvem nad-
stropju stanovanjske hiše v Mariboru, Štan-
tetova 10, v skupni izmeri 82,45 m2 ter klet-
jo 3,45 m2, objekt AB Nova vas II/A, ki stoji
na parc. št. 926, vpisano pri vl. št. , k.o. Sp.
Radvanje, ki je last Krajnčič Marije do celo-
te na podlagi prodajne pogodbe št.
3581-913/33 z dne 21. 2. 1985, zastavna
pravica v korist upnika Raiffeisenbank Voits-
berg, C., von Hotzendorfstrasse 5, 8570
Voitsberg, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 240.000 ATS v tolarski pro-
tivrednosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 1. 2000

Riz 293/99 IZ-1946
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Riz 293/99 z dne 9. 9.
1999 je bila nepremičnina – dvosobno sta-
novanje št. 14 v stanovanjski hiši v Maribo-
ru, Pajkova ul. 24, v II. nadstropju, v skup-
ni izmeri 48,22 m2, pripisano v vl. št. 503,
k.o. Sp. Radvanje, ki stoji na parc. št. 126,
katera je do celote v lasti zastaviteljice
Pluško Justine, na podlagi prodajne po-
godbe z dne 16. 2. 1996, z dne 9. 9.
1999 zarubljena v korist upnika Raiffeisen-
bank Voitsberg, C. von Hotzendorfstrasse
5, 8570 Voitsberg, Avstrija za zavarovanje
denarne terjatve v višini 140.000 ATS s
pripadki v tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 9. 1999

Z 00/00149 IZ-2373
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 00/00149 z dne 31. 1.
2000 je bilo v izvršilni zadevi upnika Nova
Kreditna banka Maribor, d.d., Vita
Kraigherja 4, 2505 Maribor, ki ga zastopa
pooblaščenka Sonja Javernik, proti dolž-
nici in zastaviteljici Ireni Duh, stan. Klineto-
va ul. 10, Maribor, zaradi zavarovanja de-
narne terjatve upnika v višini 3,000.000
SIT s pripadki zarubljeno na naroku dne
31. 1. 2000 v korist upnika, in sicer: –
enosobno stanovanje s kabinetom št. 4 v
neto izmeri 52,50 m2 v I. nadstropju stano-
vanjske hiše v Mariboru, Borštnikova 61,
stoječe na parc. št. 1376 in parc. št.
1377/1 k.o. Spodnje Radvanje, s pripa-
dajočim delom zemljišča na katerem stoji
stavba ter delov in naprav stavbe, ki služijo
stavbi kot celoti, ki je last dolžnice in zasta-
viteljice na podlagi kupne pogodbe z dne
28. 12. 1998, sklenjene s prodajalcem

Miranom Gabrovcem iz Maribora, Borštni-
kova 61.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 1. 2000

Riz 37/99-6 IZ-1621
Okrajno sodišče v Lenartu je v izvršilni

zadevi upnika Raiffeisenbank Kirchberg –
Edelsbach, registrirana zadruga z omeje-
nim jamstvom iz Republike Avstrije, ki jo
zastopa odvetnik Vladimir Toplak iz Ptuja,
zoper dolžnico in zastaviteljico Renato Šu-
man, Dražen vrh 14, p. Zg. Velka, poroka –
zastavitelja Branka Krajnca, Zg. Ščavnica
16, p. Sv. Ana, poroka Jožefa Krajnca, Zg.
Ščavnica 16, p. Sv. Ana in poroka Marijo
Perko, Zg. Ščavnica 16, p. Sv. Ana, v po-
stopku zaradi zavarovanja denanre terjatve
v znesku 200.000 ATS z zastavno pravico
in rubežem na nepremičninah, ki ni vknjiže-
na v zemljiško knjigo, na podlagi sklepa z
opr. št. Riz 37/99 z dne 10. 9. 1999 in na
podlagi 4. odstavka 254. člena zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ razglaša zapi-
snik o rubežu nepremičnine zastaviteljev, ki
ni vknjižena v zemljiško knjigo tukajšnjega
sodišča, in sicer stanovanje in klet v večst-
novanjski hiši stoječi na parc. št. 211 k.o.
Lenart na naslovu Gubčeva 2 v Lenartu, ki
se nahaja v mansardi in je označen s števil-
ko 15 v izmeri 39,85 m2 na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 21. 4. 1999 in na
katerem sta lstnika dolžnica - zastaviteljica
in porok – zastavitelj, nepremičnina last za-
staviteljev pa v zemljiški knjigi ni vpisana, pri
čemer je bil rubež opravljen dne 1. 10.
1999.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 3. 1. 2000

Riz 40/99 IZ-1935
Okrajno sodišče v Lenartu je v izvršilni

zadevi upnika Slovenska Zadružna kmetij-
ska banka, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4,
p. Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zmago
Marovt iz Ljubljane, proti dolžniku Foto To-
ne, Žižek Anton s.p., Trg osvoboditve 2, p.
Lenart, zaradi zavarovanja denarne terjatve
upnika v znesku 30,000.000 SIT s pripad-
ki, na nepremičnini dolžnika, ki ni vknjižena
v zemljiško knjigo, na podlagi sklepa z opr.
št. Rig 40/99 z dne 16. 9. 1999 in na
podlagi 4. odstavka 254. člena zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ razglaša zapi-
snik o rubežu nepremičnine zastaviteljev, ki
ni vknjižena v zemljiško knjigo tukajšnjega
sodišča, in sicer: poslovni prostor v izmeri
14,12 m2 ter podstrešja v izmeri 9,25 m2 v
Kulturnem domu v Lenartu, katerega lastnik
je dolžnik.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 21. 1. 2000

III R 231/99 IZ-937
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. III R 231/99 z dne 13. 12.
1999 so bile nepremičnine, ki še niso vpi-
sane v zemljiški knjigi, in sicer poslovni pro-
stori v izmeri 264 m2, ki se nahajajo v pritlič-
ju objekta, stoječega na parc. št. 854/96
(prej. parc. št. 854/2) k.o. Nova Gorica in
so last dolžnice Leban Katje, Naturavit, s.p.,
Goriška cesta 2, Šempeter, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe, sklenjene dne 5. 8.
1999 z Meblo, pohištvo Nova Gorica,

d.o.o., z dnem 21. 12. 1999, zarubljene v
korist upnika Nova KBM, Področje Nova
Gorica za zavarovanje izvršljive denarne ter-
jatve upnika do dolžnika, v znesku
10,000.000 SIT spp in 7,000.000 SIT spp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 12. 1999

IVR 2/99-6 IZ-1632
Na podlagi sklepa o zavarovanju za zava-

rovanje denarne terjatve opr. št. IV R 2/99, z
dne 1. 6. 1999, je na zastavljenih poslovnih
prostorih številka 107 in 108 v etaži C objek-
ta Blagovnica na Novem trgu v Novem me-
stu, v izmeri 270,65 m2, vpisanih v k.o. No-
vo mesto, ki še niso vpisani v zemljiško knji-
go, ki so last zastaviteljev, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe št. 18/93 z dne 22. 3.
1993, sklenjene s prodajalcem GIP “Pionir“
Novo mesto, Kettejev drevored 37, z rube-
žem pridobljena zastavna pravica v korist up-
nika SKB Banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina
4 za znesek 125,000.000 SIT spp, razvidni-
mi iz citiranega sklepa o zavarovanju.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 1. 6. 1999

II R 110/99 IZ-1950
To sodišče je po okrajnem sodniku po-

samezniku Benjaminu Auer, na podlagi spo-
razuma o zavarovanju denarne terjatve po
250. členu ZIZ sklenjenega z notarskim za-
pisom notarja Tomislava Ajdič iz Maribora
opr. št. Sv 226/99 z dne 26. 3. 1999 v
izvršilni zadevi predlagateljev upnika Raiffei-
senbank Voitsberg, C., von Hocendorfstras-
se 5, 8570 Vitsberg, Avstrija, ki ga zastopa
odv. Zoran Razboršek iz Maribora in dolžni-
kov, sta hkrati zastavna dolžnika Ide Belovič
in Milana Pihler v postopku za zavarovanje
denarne terjatve z zastavno pravico na pre-
mičnih stvareh, na podlagi sporazuma
strank, dne 2. 4. 1999 sklenilo:

I. Na podlagi navedenega notarskega
zapisa se za zavarovanje dveh denarnih
terjatev upnika Raffeisenbank Voitsberg,
C., von Hocendorfstrasse 5, 8570 Voits-
berg, Avstrija do dolžnikov Ide Belovič, roj.
22. 10. 1956, stan. Ul. Borisa Kraigherja
23, Kidričevo in Milana Pihler, roj. 5. 8.
1954, stan. Ul. 25. maja 4, Ptuj, in sicer v
višini 80.000 ATS s pp, kar predstavlja
protivrednost 1,100.000 SIT po kreditni in
zastavni pogodbi 692.426 z dne 25. 3.
1999 ter v višini 221.200 ATS s pp, kar
predstavlja protivrednost 3.041.500 SIT
po kreditni pogodbi in zastavni listini št.
690.875 z dne 11. 9. 1998 dovoli in odre-
ja popis stvari v korist upnika, ki so last
dolžnikov, in sicer:

– dvoinpol sobno stanovanje št. 06, v
stanovanjski hiši na naslovu Rimska ploščad
18, Ptuj, v prvem nadstropju, v skupni izme-
ri 68,85 m2, ki stoji na parceli št. 512/1
pripisani vl. št. 1818 k.o. Ptuj, ki je last
dolžnikov Ide Belovič in Milana Pihler za
vsakega do ene polovice po prodajni po-
godbi z dne 9. 2. 1999 in prepoved odtuji-
tve in obremenitve navedenega stanovanja.

II. S popisom pridobi upnik zastavno pra-
vico na nepremični stvari navedeni v I. točki
tega sklepa in v svojo korist pravico prepo-
vedi odtujitve in obremenitve.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 2. 4. 1999
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Kolektivni delovni spori

I Kd 395/96 K-21762
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,

na podlagi 49. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med pred-
lagateljem – Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije,  Območna  organizacija  Dom-
žale, Ljubljanska 70, Domžale in nasprot-
nim udeležencem LIP Radomlje, Pelecho-
va cesta 15, Preserje pri Radomljah, za-
radi  premalo  izplačanih  plač  in  nadome-
stil plač.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v spo-
ru naj prijavijo v 3 dneh od te objave, lahko
pa tudi ves čas postopka na naroku s pi-
sno vlogo.

Narok  za  glavno  obravnavo  je  razpi-
san  na  dan  10.  3.  2000  ob  9.30  v
sobi  št.  8/III  nad.  Delovnega  in  social-
nega  sodišča  v  Ljubljani,  Resljeva  ulica
14, Ljubljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobe-
šeno na oglasni deski tega sodišča dne
11. 2. 2000.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2000

I Kd 316/99 K-21764
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,

na podlagi 49. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med pred-
lagateljem – Sindikat Bioprod KS 90 in
nasprotnim udeležencem Bioprod, d.o.o.,
Stegne 25a, Ljubljana, zaradi veljavnosti
kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih
materialov in livarn ter za kovinsko in
elektroindustrijo za nasprotnega udele-
ženca.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v spo-
ru naj prijavijo v 3 dneh od te objave, lahko
pa tudi ves čas postopka na naroku s pi-
sno vlogo.

Poravnalni narok je razpisan na dan
10. 3. 2000 ob 9. uri v sobi št. 8/III nad.
Delovnega in socialnega sodišča v Ljublja-
ni, Resljeva ulica 14, Ljubljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobe-
šeno na oglasni deski tega sodišča dne
11. 2. 2000.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2000

I Kd 23/99 K-21765
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,

na podlagi 49. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med pred-

lagateljem – Sindikat delavcev v zdravstve-
ni negi Slovenije, Dalmatinova 10, Ljublja-
na in nasprotnim udeležencem Republika
Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo, Štefa-
nova 5, Ljubljana, zaradi uporabe pravilni-
ka o napredovanju delavcev, zaposlenih v
zdravstvu.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v spo-
ru naj prijavijo v 3 dneh od te objave, lahko
pa tudi ves čas postopka na naroku s pi-
sno vlogo.

Poravnalni narok je razpisan na dan
10. 3. 2000 ob 8.30 v sobi št. 8/III nad.
Delovnega in socialnega sodišča v Ljublja-
ni, Resljeva ulica 14, Ljubljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobe-
šeno na oglasni deski tega sodišča dne
11. 2. 2000.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2000

Razpisi
 delovnih mest

Ob-21860
Na podlagi tretjega odstavka 258.c

člena zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št.
25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Ur. l. RS,
št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – od-
ločba US, št. 35/97, št. 73/97 – odločba
US, 87/97 in 73/98) ter prvega odstavka
66. člena in 62. člena zakona o sodiščih
(Ur.  l.  RS,  št.  19/94)  je  Svet  sodnikov
za  prekrške  Republike  Slovenije  na  43.
seji  dne  15. 2. 2000  sprejel  naslednji
sklep;

Svet sodnikov za prekrške Republike
Slovenije objavlja javni poziv sodnikov za
prekrške k vložitvi kandidatur za prosto
mesto

predstojnika Sodnika za prekrške s
sedežem v Slovenj Gradcu.

Kandidati naj prijave z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju pogojev po zakonu
o prekrških in zakonu o sodiščih pošljejo
na naslov: Svet sodnikov za prekrške Re-
publike Slovenije, Mala ulica 3, Ljubljana,
v 15 dneh od objave tega poziva.

Svet sodnikov za prekrške Ljubljana

Ob-22023

Agencija Republike Slovenije za plačilni
promet, podružnica Maribor, Svetozarev-
ska 9, Maribor, razpisuje delovno mesto s
posebnimi pooblastili in odgovornostmi za
mandatno dobo štirih let

pomočnika direktorja podružnice
Pogoji: VII. stopnja strokovne izobrazbe

ekonomske ali družboslovne smeri in pet
let ustreznih delovnih izkušenj.

Delovno razmerje se sklepa za nedolo-
čen čas s polnim delovnim časom.

Kandidati naj pošljejo vloge s kratkim
življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
pogojev v 8 dneh od te objave na naslov:
Agencija Republike Slovenije za plačilni
promet, Svetozarevska 9, Maribor, s pripi-
som “za razpisno komisijo”.

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

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet,

podružnica Maribor

Št. 122-1/2000 Ob-21924
Svet Centra za socialno delo Brežice,

razpisuje, na podlagi 12. člena statuta Cen-
tra za socialno delo Brežice, tretjega od-
stavka 32. člena zakona o zavodih,
56. člena zakona o socialnem varstvu (Ur.
l. RS, št. 54/92) in 5. člena zakona o spre-
membah in dopolnitvah zakona o social-
nem varstvu (Ur. l. RS, št. 41/99), dela in
naloge, prosto delovno mesto

direktorja.
Kandidat mora poleg splošnih, z zako-

nom določenih pogojev, izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– visoka ali višja strokovna izobrazba so-
cialne, psihološke, pedagoške smeri in nji-
hovih specialnih disciplin, upravne, pravne
in sociološke smeri,

– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za delo na področju

socialnega varstva.
Direktor bo imenovan za štiri leta.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o

izpolnjevanju pogojev in opisom delovnih
izkušenj pošljejo v roku 15 dni po objavi
razpisa na naslov: Center za socialno delo
Brežice, Cesta prvih borcev 5, 8250 Bre-
žice, v zaprtih kuvertah z oznako “za raz-
pis”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v ro-
ku 30 dni od objave razpisa.

Svet Centra za socialno delo Brežice

Ob-21861
Sistemi predelnih sten, Bojan Gerden,

s.p., Ljubljanska 48, 1295 Ivančna Gori-
ca, razpisuje delovno mesto

samostojnega komercialista za tr-
ženje

na področju:
– Bosne in Hercegovine,
– Rusije,
– Slovenije.
Pogoji:
– srednja ali višješolska izobrazba le-

sne ali ekonomske smeri,
– lasten prevoz,
– prednost imajo kandidati z izkušnjami

pri trženju in imajo utečeno možnost prido-
bivanja dela.

Vlogo s kratkim življenjepisom pošljite
na naslov: Gerden Bojan s.p. – Sistemi
predelnih sten, Ljubljanska 48, 1295
Ivančna  Gorica,  v  8  dneh  od  dneva
objave.

Gerden Bojan, s.p.
Sistemi predelnih sten

in notranja oprema
Ivančna Gorica
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Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-B
Naročilo objave namere o

javnem naročilu blaga v vrednosti
nad 150,000.000 SIT

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

Št. 11/2-124/99 Ob-21990
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost bla-
ga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: dostopovni sistemi prenosa.

Ocenjena vrednost: 1.000,000.000 SIT
3. Kraj dobave: Ljubljana.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila blaga, če je znan: maj 2000.
5. Morebitne druge informacije: javni raz-

pis s predhodnim ugotavljanjem sposobno-
sti za dostopovne telekomunikacijske siste-
me po brezžičnem, optičnem in žičnem me-
diju od zmogljivosti 2 Mbit/s do 155 Mbit/s.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Št. 4.4.1.1.869/2000 Ob-22031
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska 11, Ljubljana, tel. 061/29-14-101 ali
061/29-14-689, faks 061/29-14-814,
e-mail: Marinka.grego@slo-železnice.si.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 6 letih: 46 diesel motorjev z močjo
med 700 in 800 KW za diesel električne
lokomotive vrste 642 in 643. Ocenjena
vrednost je 1.380,000.000 SIT.

3. Kraj dobave: Maribor.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila blaga, če je znan: maj 2000.
5.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Št. 41405-2/2000 Ob-21844
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330
Piran, 006/746-305.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izgradnja pri-
zidka in adaptacije zgradbe Osnovne šo-
le Sečovje.

Ocenjena vrednost del: 177,000.000
SIT.

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

ročila gradbenih del, če je znan: avgust
2000.

5.
Občina Piran

Št. 351-28/97-38 Ob-22041
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Gornja Radgona, Partizanska
13, 9250 Gornja Radgona, 069/62-438.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela pri izgrad-
nji nove telovadnice, prizidka in adapta-
cije šolske stavbe Osnovne šole Apače
vključno z ureditvijo okolice, ocenjena
vrednost del je 635,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: Apače pri Gornji
Radgoni.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila gradbenih del, če je znan: junij 2000.

5.
Občina Gornja Radgona

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

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

Popravek
Ob-22043

V javnem razpisu za dobavo tiskalnkov,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 14 z
dne 18. 2. 2000, Ob-21660 se 14. točka
popravi in se pravilno glasi:

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
– 50%, čas odprave okvare – 23%, refe-
rence ponudnika – 20%, boniteta po-
nudnika – 7%.

Zdravstveni dom Ljubljana

Popravek
V javnem razpisu za sukcesivno dobavo

živil naročnika Vrtec Ribnica, Majnikova 3,
Ribnica, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 11-12, z dne 11. 2. 2000, Ob-20765,
se 13. točka popravi in pravilno glasi:

13. Datum, do katerega lahko ponud-
niki umaknejo ponudbe, jo dopolnijo ali
zamenjajo: 6. 3. 2000 do 8. ure.

Uredništvo

Razveljavitev

Št. 403-99/99-6-640 Ob-17498
Sklep o razveljavitvi javnega razpisa Za-

voda za prestajanje kazni zapora Koper,

Obrtne delavnice Emboplast Koper, Destra-
dijev trg 11, 6000 Koper, za dobavo briz-
galnega stroja za brizganje termoplastov z
mikroprocesorskim krmiljenjem stroja – 1
kos objavljenega v Uradnem listu RS, št.
58-59 z dne 23. 7. 1999.

Revizijska komisija je ugotovila, da jav-
nega razpisa ni potrebno ponoviti in naj se
izbor ob upoštevanju razpisnih meril opravi
na podlagi prispelih ponudb. Uprava za izvr-
ševanje kazenskih sankcij ocenjuje, da so
ugotovljene vsebinske in postopkovne na-
pake takšne, da bi bil izbor najugodnejšega
ponudnika na podlagi sedanje razpisne do-
kumentacije zapleten in nepregleden, zato
se sprejme sklep o razveljavitvi razpisa.

Zavod za prestajanje kazni
zapora Koper

Št. 32/2000 Ob-21795
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Gasilska brigada Koper,
Ljubljanska 6, 6000 Koper, telefon
066/392-497, faks 066/639-52-91.

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

3. (a) Kraj dobave: JZ Gasilska brigada
Koper, Ljubljanska 6, 6000 Koper.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: gasilsko vozilo s cisterno.

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

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

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

4. Datum dobave, če je predvideno:
opredeli ponudnik, predvidoma pa 10 me-
secev po podpisu pogodbe.

5. Predviden datum zaključka dobave:
februar 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
Gasilska brigada Koper, Ljubljanska cesta
6, 6000 Koper, telefon 066/392-497, faks
066/639-52-91, pri Ester Černigoj (v taj-
ništvu).

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo vsak delavni dan med 8. in
14. uro in proti dokazilu o plačilu stroškov
za razpisno dokumentacijo do vključno 8. 3.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponud-
niki lahko plačajo na blagajni zavoda ali na
ŽR naročnika št. 51400-603-32106 s pri-
pisom za javni razpis.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo na naslov naročnika pravo-
časno prispele do 10. 4. 2000 do 14. ure.
Predložene ponudbe morajo biti zapečate-
ne in označene v skladu z 2. odstavkom
27. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ Gasilska brigada Koper,
Ljubljanska cesta 6, 6000 Koper, prev-
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zemnik tajništvo zavoda, pooblaščena
oseba Ester Černigoj, 066/392-497, faks
066/639-52-91.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 4. 2000 ob 9.
uri v sejni dvorani zavoda na naslovu JZ Gasil-
ska brigada Koper, Ljubljanska 6, 6000 Ko-
per. Predstavniki ponudnikov pred začetkom
javnega odpiranja izročijo komisiji pisna poob-
lastila za sodelovanje na javnem razpisu.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 2% od ocenjene vrednosti
naročila v skladu z opcijo ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
ali sklicevanja na mednarodna določila v
drugih dokumentih: način plačevanja z roki,
je določen v predlogu pogodbe v razpisni
dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudniki
lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki
so registrirane za dejavnost, ki je predmet
razpisa in imajo za opravljanje dejavnosti
vsa potrebna dovoljenja.

12. Zahteva glede pravnega status po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 5. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): ustrez-
nost ponudbe v skladu z razpisno doku-
mentacijo, cena, servis, tehnične in tehno-
loške rešitve, prodajne aktivnosti, plačilni
pogoji, reference, rok dobave. Teža in na-
čin uporabe meril sta določena v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Ivan Koprivec,
066/392-497.

Gasilska brigada Koper

Ob-21835
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Šolski center Rudolf Maister, Novi
trg 41/A, 1240 Kamnik, faks 817-114.

2.
3. (a) Kraj dobave: ŠCRM Kamnik, Novi

trg 41/A.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: kurilno olje ekstra lahko
100.000 litrov/letno.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

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

sklenitvi pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ŠCRM (tajništvo), Novi trg 41/a, Kamnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 14. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
50140-603-57322.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 14. 3. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Šolski center Rudolf Maister
Kamnik, Novi trg 41/A.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 3. 2000 ob 14. uri v ŠCRM v učilnici
št. 17.

9., 10., 11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 60 dni od odpi-
ranja ponudb – 14. 5. 2000.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Franci Kimovec.

16., 17.
Šolski center Rudolf Maister Kamnik

Št. 71/139 Ob-21856
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunala Črnomelj,
d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340 Črno-
melj, faks 068/53-182.

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

3. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Ko-
munala Črnomelj, d.o.o., Belokranjska ce-
sta 24, 8340 Črnomelj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: traktor (tehnične karak-
teristike, navedene v razpisni dokumen-
taciji).

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,500.000 SIT.

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

16. 10. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

16. 10. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Komunala Črnomelj, d.o.o., Be-
lokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave razpisa do vključno 10. 3. 2000
med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z gotovino na
blagajni podjetja ali na žiro račun št.
52110-601-13320 pri APP Črnomelj z oz-
nako “RD – traktor”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 3. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Komunala Čr-
nomelj, d.o.o., Belokranjska cesta 24,
8340 Črnomelj (tajništvo).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 3. 2000 ob 10.30 na Javnem podjetju
Komunala Črnomelj, d.o.o., Belokranjska
cesta 24, 8340 Črnomelj (sejna soba).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% od
ocenjene vrednosti blaga z veljavnostjo do
30. 11. 2000.

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

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

morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 27. 3. 2000 do 9.
ure v pisni obliki.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu naročnika, kontaktna oseba
Danilo Vranešič, tel. 068/51-971.

16., 17.
Komunala Črnomelj, d.o.o.

Ob-21842
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. (a) Kraj dobave: Rudnik Trbovlje –
Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.

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

Vozilo mora imeti: bencinski motor, pro-
stornino motorja 2946 ccm, moč motorja
194 KM/143 KW ter vso dodatno opremo,
specificirano v razpisni dokumentaciji.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,500.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: do
12. 5. 2000.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
nik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Oddelek za
investicije, od 8. do 12. ure, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
5.000 SIT + DDV je na razpolago pri kon-
taktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
seboj vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 13. 3. 2000 do 8.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Oddelek za investicije (Marjana Ža-
gar), Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 3. 2000 ob 10. uri, na oddelku za inve-
sticije.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: ponudniki so dolžni od-
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kupiti in upoštevati v ponudbeni ceni na-
slednje vozilo: Renault Safrane letnik 1997,
delovna prostornina motorja 2435 ccm, šte-
vilo prevoženih kilometrov (na dan cenitve
9. 2. 2000) 84137 km, po izračunani vred-
nosti 2,910.000 SIT (brez davka od prome-
ta motornih vozil, ki ga na podlagi zakona o
davkih na motorna vozila plača kupec).

Ponudbena cena mora biti oblikovana
na dan oddaje ponudbe in mora biti fiksna
za čas trajanja izvedbe naročila, s posebej
prikazanim davkom od prometa motornih
vozil, davkom na dodano vrednost, carino
in transportnim stroškom, če le-ta ni vklju-
čen v osnovno ceno.

Rok za plačilo ne sme biti krajši od 30
dni.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: posamezni po-
nudnik izdela ponudbo v skladu z razpisno
dokumentacijo.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 13. 3. 2000 po
oddaji ponudbe.

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

– ponudbena cena 50 točk,
– rok dobave 20 točk,
– rok plačila 15 točk,
– fiksnost cen 5 točk,
– ostala merila 10 točk.
Način vrednotenja posameznih meril je

naveden v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatna pojasnila v zvezi z razpisom
dobite pri Pavčnik Barbari na tel.
0601/26-144, int. 292, vsak delovnik med
9. in 13. uro.

16., 17.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.

Št. 091-2-5/00 Ob-21929
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Ljubljani, Medicinska fa-
kulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana, faks
061/321-755.

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

3. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo ce-
lice, Lipičeva 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: invertni mikroskop, fluo-
rescenca, avtomatska fotografija.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,900.000 SIT.

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Ljubljani, Medicinska fakulteta – taj-
ništvo, Vrazov trg 2, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 50103-603-41175, sklic-
na številka 010020030-4.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: 16. 3. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Univerza v Ljubljani, Medi-
cinska fakulteta, prevzemnik tajništvo, Vra-
zov trg 2, Ljubljana, z napisom “Ne odpiraj
– ponudba”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 3. 2000 ob 12. uri, Univerza v Ljublja-
ni, Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo
celice, Lipičeva 2, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% razpisane vrednosti. Tra-
janje bančne garancije za resnost ponudbe
je do poteka veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot je navedeno v razpi-
sni dokumentaciji.

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

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

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od vključno
16. 3. 2000.

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

– strokovne zahteve 50%,
– cena 50%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba je dr. Peter Veranič,
univ. dipl. biol., tel. 320-985, e-mail: vera-
nic@ibmi.mf.uni.-lj.si.

16., 17.
Univerza v Ljubljani

Medicinska fakulteta

Št. 00968/00 Ob-21939
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.

2.
3. (a) Kraj dobave: Pošta Slovenije,

Slomškov trg 10, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: komunikacijska oprema
za nadgradnjo pristopnega komunika-
cijskega omrežja. Oprema vsebuje usmer-
jevalnike in ostalo potrebno opremo za nad-
gradnjo pristopnega omrežja na vseh treh
nivojih v skladu s sprejeto in vpeljano arhi-
tekturo pristopnega omrežja.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: za-
četek v 30 dneh od podpisa pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave najkasneje do 31. 7.
2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, III.
nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 3. 2000.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 3. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 3. 2000 ob 11. uri.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: do 70% pogodbene
vrednosti po obračunskih situacijah v 30
dneh od potrjene situacije, 30% vrednosti
pa v 180 dneh po opravljeni primopredaji
montirane opreme.

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

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

– da je predložen obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije,

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,

– da ima veljavno registracijo, oziroma
za s.p. potrdilo, ki ga izda pristojni davčni
urad, da ponudnik ni prenehal opravljati de-
javnosti,

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

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

– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-
teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

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

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zaporedna številka 6, naj-
več 10 dni v preteklih 6. mesecih od dneva
sestavitve obrazca ali potrdilo poslovne ban-
ke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih
6. mesecih ni bil blokiran več kot 10 dni,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od petkratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

– status najmanj Cisco Premier Certified
Partner,
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– najmanj 15 redno zaposlenih,
– da izpolnjuje pogoje iz priloge.
Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta

ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbe-
nih obveznosti iz prejšnjih pogodb.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 4. 2000.

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

– cena: 50%,
– reference: 40%,
– asistenca: 10%.
15., 16., 17.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-21940
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Janka Glazerja Ruše,
Lesjakova 4, 2342 Ruše, 062/662-408.

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

3. (a) Kraj dobave: fco lokacija OŠ Jan-
ka Glazerja,Ruše.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kombi za prevoz učen-
cev in zaposlenih šole.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

6,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 10

dni od prejema naročila (urgentna dobava).
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Janka Glazerja, Lesjakova 4,
2342 Ruše, tajništvo šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 3. 2000 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 19% DDV, na
ŽR Osnovne šole Janka Glazerja Ruše, št.
51800-603-30400.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti dokazilo o
plačilu in pooblastilu za dvig razpisne doku-
mentacije.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 3. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Janka Glazer-
ja, Lesjakova 4, 2342 Ruše, tajništvo šole.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 3. 2000, ob 13. uri, Osnovna šola Janka
Glazerja, Lesjakova 4, 2342 Ruše, pisarna
ravnatelja šole.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora kot garancijo za
resnost ponudbe v ponudbi predložiti banč-
no garancijo v znesku 3% ponudbene vred-
nosti, z veljavnostjo razvidno iz razpisne do-
kumentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna oseba, ki mora biti

registrirana in izpolnjuje finančno poslovne in
tehnične sposobnosti v skladu z razpisno do-
kumentacijo in odredbo o obvezni vsebini
razpisne in ponudbene dokumentacije.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): cena in
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 5
z dne 21. 1. 2000 pod št. Ob-19007.

Osnovna šola Janka Glazerja Ruše

Ob-21957
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: UL, Fakulteta za strojništvo, Aškerče-
va 6, 1000 Ljubljana, številka telefaksa
061/218-567.

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

3. (a) Kraj dobave: UL, Fakulteta za stroj-
ništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: laserski izvori z optično
opremo.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
12,800.000 SIT.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: UL,
Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljub-
ljana, Silva Zitta, soba VP/1, telefon št.
061/17-71-122.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 3. 2000.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro
račun Fakultete za stojništvo št.
50100-603-40456, ali pri blagajni fakul-
tete.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 3. 2000, do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: UL, Fakulteta za strojništvo,
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, z oznako - ne
odpiraj – ponudba “laserski izvori z optično
opremo“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 3.
2000, ob 13. uri na UL Fakulteti za strojniš-
tvo, Aškerčeva 6, Ljubljana, v sejni sobi št.
115/I.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot v razpisni dokumentaciji.

10., 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:
kot v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: kot v razpisni do-
kumentaciji.

14. Merila za dodelitev naročila: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: informacije so navedene v razpisni do-
kumentaciji.

16., 17.
UL, Fakulteta za strojništvo

Št. 04-11040/99-00 Ob-22021
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

trebno dobaviti: izdelava in dobava reše-
valno patruljnega čolna (1kom).

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
229,500.000 SIT.

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

nec meseca novembra.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

konec meseca novembra.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za promet in zveze, Uprava Repub-
like Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg
2, 6000 Koper, Ines Hrastič Pavlič.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 15. ure do 17. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: odkupnina za razpisno doku-
mentacijo znaša 5.000 SIT, plačljiva z virma-
nom na žiro račun štev. 51400-845-20054 –
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo,
sklic na štev. 04-11040/99-00.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 3. 2000 do 10. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 3. 2000 ob 12. uri, na sedežu Uprave
Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmar-
jev trg 2, Koper.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe: po-
nudnik mora hkrati s ponudbo predložiti ga-
rancijo banke za resnost ponudbe, vnovčlji-
vo na prvi poziv v višini 5% ponudbene vred-
nosti z veljavnostjo do 31. 5. 2000.

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 5. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
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– ponudbena cena – 0–35 točk,
– zadovoljitev tehničnih zahtev naročni-

ka – 0–25 točk,
– rok dobave – 0–15 točk,
– pogoji servisiranja in garancijski rok –

0–15 točk,
– reference in finančno stanje ponudni-

ka – 0–10 točk.
Način uporabe meril je naveden v razpi-

sni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

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

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 81-82 z dne 8. 10. 1999.

17.
Ministrstvo za promet in zveze

Uprava RS za pomorstvo

Št. 453/00 Ob-22034
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. (a) Kraj dobave: poslovni informacijski
sistem Javnega podjetja Elektro Ljubljana,
d.d., Slovenska 56/I, 1516 Ljubljana.

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

– delovne postaje 135 kom,
– prenosni računalniki 10 kom,
– monitorji 138 kom,
– printerji 26 kom.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: upošte-
vane bodo delne in variantne ponudbe.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 63,000.000 SIT.

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

– delovne postaje 37 mio SIT,
– prenosni računalniki 5,5 mio SIT,
– monitorji 14 mio SIT,
– printerji 6,5 mio SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

ponudnik mora ponuditi najkrajši dobavni
rok od podpisa pogodbe. Predvideni rok
dobave je največ 30 dni od podpisa po-
godbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je v ro-
ku 30 dni od podpisa pogodbe.

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

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 7. 3. 2000 do
14. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago za plačilo 10.000 SIT
na žiro račun Elektro Ljubljana, št.
50102-601-90004, sklic na številko:
007991-276 z obvezno navedbo davčne
številke!

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 27. 3. 2000 do 10.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

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

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis – Ponudba za doba-
vo računalniške opreme – Ne odpiraj!“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 3. 2000 ob
11. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju Javne-
ga podjetja Elektro Ljubljana, d.d., Sloven-
ska 56/VII v Ljubljani.

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

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

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

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

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

– ponudbeni predračun z rekapitulacijo,
– izpis registracije ponudnika, ki ni sta-

rejši od 90 dni od te objave, oziroma samo-
stojni podjetniki priglasitveni list DURS-a, ki
ni starejši od 30 dni od te objave,

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa, datum overovitve ne
sme biti starejši od 90 dni od te objave,

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

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, vodstveni delavci po-
nudnika niso bili pravnomočno obsojeni za-
radi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
ne starejše od 30 dni od te objave,

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da njegovo poslova-
nje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od te objave,

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti ponudbe,

– izjava banke, da bo predložil garancijo
za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v vi-
šini 10% pogodbene vrednosti,

– obrazca o boniteti BON 1, BON 2,
oziroma BON 3, ne starejša od 30 dni od te
objave, oziroma davčna odmera samostoj-
nega podjetnika za leto 1998, ne starejše
od 90 dni od te objave,

– dokazilo o poravnanih obveznosti iz na-
slova davkov in drugih dajatev, ne starejše
od 30 dni od te objave,

– potrjen predlog pogodbe.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morajo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be je 90 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

14. Merila za dodelitev naročila
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– skladnost z že instalirano računalniško

opremo naročnika,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo računalniške opreme poslovno infor-
macijskih sistemov elektrodistribucijskih
podjetij Slovenije.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 17. 3. 2000.

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

17.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 4.4.1.2.888/2000 Ob-22105
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska 11, Ljubljana, 061/29-12-921.

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

3. (a) Kraj dobave: razne lokacije v Re-
publiki Sloveniji, po dispoziciji kupca, dolo-
čene v razpisni dokumentaciji.

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

1. glifosat: kol. 13.000 litrov,
2. glufosinat: kol. 5.700 litrov,
3. močilo: kol. 1.910 litrov.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
41,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
– 60% celotne količine od 1. 4. 2000

do 15. 7. 2000,
– 40% celotne količine od 1. 9. 2000

do 30. 10. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 10. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Materialno poslova-
nje, Trg OF 6/I, Ljubljana, kontaktna oseba
je Gorazd Grbac, od 10. do 12. ure, vsak
delovni dan.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 3. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT – virman na ži-
ro račun 50100-601-14744 pri APP Ljub-
ljana.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 3. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Slovenske železnice, d.d.,
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Materialno poslovanje – tajništvo, Trg OF
6/I, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 3. 2000 ob 10. uri, Ljubljana, Kolod-
vorska 11 – steklena dvorana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% oce-
njene vrednosti, z veljavnostjo 15. 7. 2000.

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

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:
pravna oseba ali samostojni podjetnik, po-
nudnik registriran v Republiki Sloveniji, ota-
lo v skladu z razpisno dokumentacijo.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 7. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
in tehnične zahteve za dodelitev naročila so
navedena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba je Gorazd Grbac, tel.
061/29-12-585, vsak delovnik od 10. do
12. ure.

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

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

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

Popravek
Ob-22139

V javnem razpisu brez omejitev za doba-
vo in montažo opreme za hlajenje mansar-
de objekta Rižanski vodovod Koper, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 13-14 z
dne 18. 2. 2000, Št. 3/1-00, Ob-21586,
se točka 7.(c) popravi in se pravilno glasi:

7. (c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek je 20.000 SIT,
način plačila: virman, na račun št.
51400-601-11191.

Rižanski vodovod Koper, d.o.o. – s.r.l.

Št. 457/2000 Ob-21854
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Gornji Petrovci, Gornji Pe-
trovci 31/d, 9203 Gornji Petrovci, faks
069/556-90-01.

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

najugodnejšega ponudnika. Ni nujno, da je
najcenejši ponudnik najugodnejši po-
nudnik.

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
beno obrtniška dela na tribunah s po-
možnimi objekti pri nogometnem igrišču
v Križevcih.

Ocenjena vrednost celotnih del znaša
18,350.000 SIT.

b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklepov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: vse skupaj.

c)
5. a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in pogojih
razpisne dokumentacije.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali časa izvedbe: predvideni
rok za pričetek del je 15. 4. 2000.

Rok za dokončanje del je 15. 8. 2000.
7.a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo Občine Gornji Petrovci, Gornji Pe-
trovci 31/d, 9203 Gornji Petrovci.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 3. 2000 do
12. ure, po predhodni najavi na telefon
069/556-90-00.

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

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 16. 3. 2000 do
12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Gornji Petrovci, Gor-
nji Petrovci 31/d, 9203 Gornji Petrovci. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne s pripisom “Ponudba – ne odpiraj” in z
navedbo predmeta naročila. Na kuverti mo-
ra biti popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponud-
be: 17.3. 2000 ob 10.30, v sejni sobi Ob-
čine Gornji Petrovci.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
potrjene situacije plača naročnik 60 dni od
nastanka dolžniško-upniškega razmerja ozi-
roma od izstavitve situacije. Kolikor naroč-
nik ne pridobi sredstev iz Fundacije za fina-
nciranje športnih organizacij v RS, ne pri-
stopi k izvedbi del in izvajalec del ni upravi-
čen do odškodninskega zahtevka.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni: če ponud-
nik nastopa v ponudbi s podizvajalci, mora z
le-temi skleniti pogodbo o skupnem nasto-
panju pri tem javnem naročilu. Omenjeni
dokumenti so sestavni del ponudbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

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

– izpolnitev zakonskih pogojev za izved-
bo javnega naročila,

– dokazila o finančni sposobnosti, po-
ravnanih obveznostih in zakonitem poslo-
vanju,

– zagotovila o kreditih, opremljenosti in
prostih kapacitetah, potrebnih za izvedbo
javnega naročila,

– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 16. 3. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): polni
pogoji, reference in kvaliteta, rok izvedbe in
garancijski roki, morebitne druge ugodnosti
ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Franc
Šlihthuber, župan, Občina Gornji Petrovci,
telefon 069/556-90-00.

17., 18.
Občina Gornji Petrovci

Št. 343-86/95-3 Ob-21934
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Nova Gorica, Trg
E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, tel.
065/27-487, faks 065/21-233.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev. Cena ni edino merilo pri
izbiri. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nikogar od ponudnikov.

3. Kraj izvedbe del: naselje Ozeljan – ure-
ditev križišča regionalne ceste R 2 – 444 in
lokalne ceste LC 284240 v Ozeljanu.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija križišča vključno s komunalno
infrastrukturo.

Ocenjena vrednost: 20,000.000 SIT.
b), c)
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: za ponujena dela
obstaja samo ena varianta.

b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 40 koledar-
skih dni, začetek marec 2000, zaključek
april 2000.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Nova Gorica, oddelek za
infrastrukturo in gospodarske javne službe,
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 25. 2. 2000
do 3. 3. 2000.

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

predložiti ponudbo: 9. 3. 2000 do 13. ure
(prinešeno v glavno pisarno Mestne občine
Nova Gorica, soba št. 38/I. nadstropje ali
poslano priporočeno po pošti in prejeto do
razpisane ure).

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Nova Gori-
ca, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
glavna pisarna, soba št. 38/I., v zapečateni
kuverti s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba –
Križišče Ozeljan“.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 3. 2000 ob 13.30, Mestna občina Nova
Gorica, steklena dvorana.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in / ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: način plačevanja z roki je določen v
razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti ponudbi dokumentacijo in dokazi-
la, zahtevana z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 3. 2000 po
13. uri.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico naro-
čati manjši obseg od razpisanega, ali od-
stopiti od pogodbe, kolikor se izkaže, da
ne more zagotoviti sredstev za pokritje po-
godbenega zneska. V obeh primerih po-
nudniki nimajo pravice do odškodnine iz
tega naslova.

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

18.
Mestna občina Nova Gorica

Št. 344-04-1063 Ob-21935
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Železniki, Češnjica 48, Že-
lezniki, faks 064/6000-020.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Občine Že-
lezniki.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: asfalti-
ranje cest v Občini Železniki v letu 2000.

Ocenjena vrednost del je 45,000.000
SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: začetek je
1. 6. 2000, dokončanje del pa delno do
30. 6. 2000, delno do 30. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Železniki, Železniki, Češnjica 48 II.
nadstropje, Referat za komunalne dejav-
nosti, kontaktna oseba Darko Gortnar, tel.
064/600-00-16.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT za razpisno do-
kumnetacijo ponudniki lahko plačajo na bla-

gajni občine ali z virmanom na ž. r. Občine
Železniki št. 51510-630-50272.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20 dni po objavi razpisa
v Uradnem listu RS.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Železniki, Češnjica
48, Železniki.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
čas in kraj odpiranja ponudb bo določen v
razpisni dokumentaciji.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določilih vzorčne pogodbe iz razpisne
dokumentacije.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo zahteva-
no po razpisni dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro bodo navedena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni naj-
kasneje do 31. 3. 2000.

17., 18.
Občina Železniki

Št. 25/2000 Ob-21941
1. Naročnik, poštni naslov, št. faksa: Ob-

čina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škof-
ljica, št. faksa: 061/667-872.

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

3. Kraj izvedbe: Podružnična šola Želim-
lje, občina Škofljica.

4. Vrsta in obseg gradbenih del ter oce-
njena vrednost naročila: rušenje obstoje-
čega prizidka in pomožnih objektov ter
gradnja nadomestnega prizidka in po-
možnega objekta z zunanjo ureditvijo
pri podružnični šoli Želimlje, orientacij-
ska vrednost del: 25,000.000 SIT.

5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

6. Datum pričetka in dokončanja del: pri-
četek 15. 5. 2000, dokončanje 10. 8. 2000.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Škofljica, Šmarska c. 3, 1291 Škof-
ljica.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 29. 2. do
10. 3. 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, ka-

mor je potrebno nakazati znesek): razpisna
dokumentacija je na voljo ponudnikom v na-
vedenem roku in sicer proti podpisu in pla-
čilu 10.000 SIT na žiro račun Občine Škof-
ljica št. 50106-630-810134.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 30. 3. 2000 do 11. ure. Po-
nudbe, poslane po pošti morajo do navede-
nega roka prispeti na naslov.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Škofljica, Šmarska
c. 3, Škofljica s pripisom: “Ne odpiraj –
razpis: Prizidava POŠ Želimlje“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 30. 3. 2000
ob 11.15 na naslovu: Občina Škofljica,
Šmarska c. 3, Škofljica.

11. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahteva se:

a) bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT, z veljavnostjo do
30. 4. 2000,

b) bančna garancija za dobro izvedbo
posla v višini 5 % ponudbene vrednosti,

c) bančna garancija za odpravo napak v
višini 5% ponudbene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po določilih vzorč-
ne pogodbe 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:
po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30. 3. 2000
po 11. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

16. Druge informacije o naročilu: Obči-
na Škofljica, Šmarska c. 3, Škofljica; tel.
061/666-311, vsak dan od 8. do 11. ure
do 20. 3. 2000.

17., 18.
Občina Škofljica

Ob-21942
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
6257 Pivka, faks 067/72-10-102.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Občine
Pivka.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: redna
in občasna vzdrževalna dela, zimska
vzdrževalna dela ter dela na odvodnja-
vanju, na objektih in cestni signalizaciji
gozdnih cest na območju Občine Pivka
v obdobju 2000–2002.

Orientacijska vrednost razpisanih del je
letno 15,000.000 SIT. Investitor si pridržu-
je pravico spremeniti količinski in finančni
obseg del kot je razpisan, glede na pridobi-
tev in terminski pritok sredstev (republiška
sredstva, pristojbina, sredstva lokalnih skup-
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nosti...). Izvajalec v tem primeru ni upravi-
čen do odškodninskega zahtevka.

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

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

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek in
obseg del je po dogovoru in v skladu z
razpoložljivimi sredstvi. Dela se izvajajo po
letnem planu vzdrževanja gozdnih cest za
leto 2000, po naročilu ZGS – OE Postojna
oziroma ZGS – OE Sežana.

Zaključek razpisanih rednih in občasnih
vzdrževalnih del je 30. 11., dela na odvod-
njavanju, na objektih in cestni signalizaciji se
mora zaključiti do 15. 10., zimsko vzdrževa-
nje se opravlja do 31. 12. v tekočem letu.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257
Pivka, tel. 067/72-10-100, faks
067/72-10-102.

(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 3. 3. 2000.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene do petka, 24. 3.
2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – ne odpiraj”,
z navedbo predmeta javnega naročila. Na
kuverti mora biti popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v ponedeljek, 27. 3. 2000 ob 10. uri, na
naslovu: Občina Pivka, Kolodvorska cesta
5, Pivka (sejna soba).

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za razpisa-
na dela z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo v okviru razpisanih del in razpoložlji-
vih finančnih sredstvih. To pogodbo je mož-
no ob koncu koledarskega leta predčasno
prekiniti, kolikor naročnik oziroma njegov
zakoniti zastopnik (ZGS OE) dokaže, da iz-
vajalec ne opravlja del v dogovorjeni kvalite-
ti oziroma količini.

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. l. RS, št.
33/97 in 63/97).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost po-
nudb mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence in strokovna usposobljenost za po-
dročje in obseg razpisanih del, ponudbene
cene za enote, strojne in delovne kapacite-
te, plačilni roki in možnosti ter pogoji more-
bitnega odloga plačila, kakor tudi druge mo-
rebitne ugodnosti. Komisija bo uporabila na-
slednja merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika za izvedbo razpisanih del: reference
30%, cena 60%, kreditiranje 10%. Pridržu-
jemo si izbiro posameznega izvajalca del za
posamezno OE – ZGS.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe,
ki ima najnižjo ceno, temveč prosto presojo
o izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu
z merili.

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

18.
Občina Pivka

Št. 35101-2/2000 Ob-21943
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Murska Sobota, Kar-
doševa 2, 9000 Murska Sobota, faks
069/21-861.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja kanalizacije v Bakovcih IV. faza: I.
del gradnje kanalizacije v dolžini 1049
m; II. del gradnje kanalizacije v dolžini
1341 m; ocenjena vrednost 118,000.000
SIT, faznost izvedbe v letu 2000 in 2001.

(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: fazna izvedba
v letu 2000 in 2001; I. del pričetek maj
2000, rok izvedbe 2,5 meseca; II. del rok
izvedbe 3 mesece.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, 9000 Murska Sobota, soba št. 20/II.
nadstropje, pri Jožici Viher.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 3. 2000.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
51900-630-76001.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 29. 3. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Murska So-
bota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,
vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 3. 2000 ob 13. uri, v mali sejni sobi
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, II. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v znesku 5,000.000 SIT,
z veljavnostjo 29. 5. 2000.

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

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

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za oddajo
ponudb, tj. 29. 3. 2000 od 12. ure naprej.

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

– cena 60%,
– reference pri podobnih delih 15%,
– plačilni pogoji 15%,
– rok izvedbe 10%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudba mora biti sestavljena v skladu
z razpisnimi pogoji na originalnih popisih.
Naročnik si pridržuje pravico do naročila v
zmanjšanem obsegu od razpisanega.

17., 18.
Mestna občina Murska Sobota

Ob-21944
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala, d.o.o., Lendava, Partizan-
ska 93, 9220 Lendava, tel. 069/78-160.

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

3. Kraj izvedbe del: Lendava, Trg ljud-
ske pravice 11.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba dvokapne strehe in mansardnih sta-
novanj nad objektom TLP 11, v predvide-
ni vrednosti z DDV 45,000.000 SIT.

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

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

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

končanja del ali čas izvedbe: takoj po
podpisu pogodbe, zaključek 60 dni po
podpisu.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala, d.o.o., Lendava, Partizanska 93,
9220 Lendava, kontaktna oseba Soos
Timea, tel. 069/789-060, faks
069/78-160, pri kateri so na vpogled tudi
projekti.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 3. 2000.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
51920-601-12601.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 3. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala, d.o.o., Lendava,
Partizanska 93, 9220 Lendava.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 3. 2000 ob 12. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% od predvidene vrednosti javnega
naročila. Trajanje garancije 60 dni po spre-
jetju sklepa o izbiri najugodnejšega ponud-
nika.

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

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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba se ne
more umakniti do odpiranja ponudb.

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

– cena 40 točk,
– reference 20 točk,
– finančno stanje 20 točk,
– rok 20 točk.
16., 17., 18.

Komunala, d.o.o., Lendava

Ob-21950
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Občina Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova
vas, tel./faks 061/798-048.

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

3. Kraj izvedbe del: Občinske ceste na
območju občine Bloke.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamični: obnovi-
tvena dela na odsekih cest na demo-
grafskem območju občine Bloke.

Orientacijska vrednost: 40,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali ta vse skupaj: v enem sklopu.

(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-

kočanja del in čas izvedbe: takoj po podpi-
su pogodbe rok dokončanja: junij 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisni dokumentacijo: 17. 3. 2000 do
12. ure.

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

predložiti ponudbo: 24. 3. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Občina Bloke, Nova vas 4a,
1385 Nova vas.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 3. 2000 ob 11. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene
vrednosti del.

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

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

morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
smejo umakniti ponudbe še 60 dni po pre-
jetju sklepa o izbiri izvajalca.

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

16.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni bila
objavljena.

18. Prvi neuspeli razpis za to naročilo:
prva objava razpisa.

Občina Bloke

Ob-21958
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Komunalna di-
rekcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje, št.
faksa: 063/441-800 in Energetika Celje,
j.p., d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje, št.
faksa 063/4253-360.

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

3. Kraj izvedbe del: Mestna občina Ce-
lje, Celje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajala: dela se bodo izva-
jala skupno in obsegajo:

1. rekonstrukcijo vročevoda Kraig-
herjeva ulica–Pohorska ulica

in
2. rekonstrukcijo srednjetlačnega

plinovoda Dečkova cesta–Nova vas.
Ocenjena vrednost izvedbe del je:
pod 1.: 45,000.000 SIT,
pod 2.: 24,700.000 SIT,
oziroma skupna vrednost 69,700.000

SIT.
Vse navedene vrednosti vključujejo da-

vek na dodano vrednost.
b) ponudniki morajo predložiti skupno

ponudbo (v skupni ovojnici), ločeno po in-
vesticijah 1. in 2., ter v skupni vrednosti,

c) izvedba del pod 1. in 2. bo potekala
istočasno in deloma po skupni trasi,

d) izvajalec zemeljskih del za naložbi pod
1. in 2., mora biti isti,

e) izvajalec strojnih del za naložbo pod
1. je lahko samo s strani proizvajalca opre-
me pooblaščeni izvajalec, imeti pa mora
ustrezne reference za izvedbo teh del,

f) izvajalec strojnih del za naložbo pod 2.
mora imeti ustrezne reference s področja

izvajanja del izgradnje in rekonstrukcije pli-
novodov.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudbe morajo bi-
ti podane po osnovnem popisu na predlo-
ženih popisnih listih in v skladu z razpisno
dokumentacijo.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi svojo va-
rianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje va-
riante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: (za oba dela
javnega naročila – 1. in 2.): pričetek del: –
1. 6. 2000,

konec del:
– 15. 8. 2000 – fizično dokončanje del,
– 1. 9. 2000 – uspešno opravljen teh-

nični pregled z odpravo morebitno ugotov-
ljenih pomankljivosti.

7. (a) Polni naslov službe, od katere lah-
ko zahtevate razpisno dokumentacijo: Ener-
getika Celje, j.p., d.o.o., Smrekarjeva 1,
3000 Celje, tajništvo – poslovna sekretarka
Mateja Fideršek.

Ob prevzemu razpisne dokumentacije
morajo ponudniki predložiti potrdilo o vpla-
čilu za dvig razpisne dokumentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
tega javnega razpisa, pa do vključno 6. 3.
2000, vsak delovni dan med 8.in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT (znesek vklju-
čuje davek na dodano vrednost), na žiro
račun Energetike Celje, j.p., d.o.o., št.
50700-601-105240, pri Agenciji Republi-
ke Slovenije za plačilni promet, enota Celje,
z navedbo predmeta plačila: plačilo razpi-
sne dokumentacije – VROPL.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 27. 3. 2000, do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Energetika Celje, j.p.,
d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje – v pri-
meru osebne vročitve na isti naslov v tajniš-
tvo, poslovni sekretarki Mateji Fideršek, po-
nudniki pa lahko oddajo ponudbo tudi pri-
poročeno po pošti.

Tudi v primeru predložitve ponudbe pri-
poročeno po pošti, je zadnji rok oddaje po-
nudbe kot je naveden.

Ponudbe morajo biti v zapečateni ovojni-
ci, z jasno označbo “Ne odpiraj – ponudba
za javni razpis“, z navedbo predmeta javne-
ga razpisa “rekonstrukcija vročevoda in pli-
novoda“.

Na hrbtni strani mora biti označen naziv
in naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 3. 2000,
ob 10. uri, v prostorih Mestne občine Celje,
Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000
Celje – sejna soba/II. nadstropje.

Prisotni prestavniki ponudnikov morajo
predložiti strokovni komisiji pooblastila za
zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo v okviru ponudbene do-
kumentacije predložiti za zavarovanje resno-
sti ponudbe veljavno bančno garancijo, v
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višini 5% od ponudbene vrednosti, izplačlji-
vo na prvi poziv, z veljavnostjo 30 dni od
dneva izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika.

Naročnik bo bančno garancijo vnovčil v
primeru, če izbrani izvajalec ne podpiše po-
godbe o izvajanju, oziroma če ponudnik
umakne ponudbo po dovoljenem roku. Po-
nudnikom, ki ne bodo izbrani, se dokument
zavarovanja vrne takoj po pravnomočni ve-
ljavnosti javnega razpisa, izbranemu ponud-
niku pa ob podpisu pogodbe o izvajanju.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačevanje bo v skladu z navodili o izvrševa-
nju zakona o izvrševanju proračuna Repub-
like Slovenije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno jav-
no naročilo: naročnik sklene pogodbo z iz-
branim najugodnejšim ponudnikom.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN oziroma po roku za oddajo
ponudb. Če ponudnik po tem datumu umak-
ne svojo ponudbo, lahko naročnik vnovči
bančno garancijo kot instrument zavarova-
nja za resnost ponudbe.

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

– ponudbena cena: ponder 0,60,
– reference (za dela, ki so predmet jav-

nega naročila): ponder 0,25,
– usposobljenost ponudnika: ponder

0,15.
Način uporabe meril bo opredeljen v raz-

pisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridružuje pravico spre-
membe fizičnega in finančnega obsega jav-
nega naročila z ozirom na razpoložljiva fi-
nančna sredstva ali zaradi drugih vzrokov in
spremenjenih okoliščin oziroma odstopiti od
javnega naročila (podpisa pogodbe). V no-
benem primeru ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

Naročnik ni dolžan oddati naročilo naj-
cenejšemu ponudniku, pridržuje pa si tudi
pravico, da delo ne odda nobenemu po-
nudniku.

Pri ocenjevanju ponudb ne bo upošteva-
na zaščita domačih ponudnikov.

Dodatni tehnični pogoji bodo sestavni del
tehničnega dela razpisne dokumentacije.

Ponudniki lahko opravijo vpogled v ce-
lotno projektno dokumentacijo na naslovu:
Energetika Celje, Smrekarjeva 1, Celje, do
vključno 10. 3. 2000, vsak delovni dan med
8. in 10. uro, pri: za del javnega naročila
pod št. 1 pri Alešu Dolžanu (Bojanu
Strašku), za del javnega naročila pod št. 2
pri Janezu Bromšetu (Primožu Posineku).

17., 18.
Mestna občina Celje
Komunalna direkcija

Energetika Celje, j.p., d.o.o.

Št. 1244/00 Ob-21959
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro Gorenjska, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Bleiweisova c. 6, 4000 Kranj, faks
064/211-362, tel. 064/28-30.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): naročnik oddaja javno
naročilo z javnim razpisom za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Kranj, Mirka Vadno-
va 3.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja podzemnih garaž pri Upravni stavbi
z DCV Elektro Gorenjske: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela. Ocenjena
celotna vrednost del je 78,000.000 SIT.

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

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

končanja del ali čas izvedbe: datum predvi-
denega pričetka del je začetek maja 2000,
dokončanje del konec julija 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago v taj-
ništvu Uprave Elektro Gorenjske, d.d., Blei-
weisova c. 6/III, Kranj, vsak delovni dan od
10. do 12. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 9. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija se
lahko dvigne po predhodni enodnevni naja-
vi po telefaksu 064/211-362 in z virman-
skim dokazilom o plačilu stroškov za razpis
v višini 20.000 SIT na žiro račun št.
51500-601-26042, s pripisom za razpisno
dokumentacijo za podzemne garaže EG in
navedbo davčne številke ponudnika. Ponud-
be lahko oddajo samo ponudniki, ki so dvig-
nili originalno razpisno dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do srede, 29. 3. 2000
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d.,
Bleiweisova c. 6/III, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo, 29. 3.
2000 ob 11. uri, v sejni sobi Uprave Elektro
Gorenjske, d.d., Bleiweisova c. 6/III, Kranj.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini
7,800.000 SIT, kar je 10% od ocenjene
vrednosti investicije. Veljavnost garancije
mora trajati 60 dni od datuma javnega odpi-
ranja ponudb, tj. do 29. maja 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: naročnik ne nudi avansa. Rok plačila
je 30 dni po potrditvi situacije. Vsi ostali
finančni pogoji so določeni v razpisni do-
kumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal v sklopu le enemu izvajalcu, ki
lahko pod pogoji iz razpisne dokumentacije
vključi podizvajalce.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora predložiti dokumente
in dokazila, ki so določeni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po preteku roka za
oddajo, to je po 29. 3. 2000 po 10. uri.

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

– skupna ponudbena cena ključ v roke
(delež 75%),

– potrjene reference ponudnika in podi-
zvajalcev na podobnih objektih (delež 10%),

– ponujeni rok izvedbe v tednih od pod-
pisa pogodbe (delež 15%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na pisno zahtevo v skladu s pogoji,
določenimi v razpisni dokumentaciji.

17., 18.
Elektro Gorenjska,

javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Kranj

Ob-21963
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, za katero vodi investicijo Komunalna di-
rekcija, Odsek za gospodarske javne služ-
be Maribor, kontaktna oseba mag. B. Šker-
binek, udi. grad., Slovenska 40, 2000
Maribor, tel. 2201-412, faks 226-551, so-
ba št. 108/I.

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

3. Kraj izvedbe del: Pod vinogradi; MČ
Ivan Cankar.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja plinovoda (gradbena in strojno-mon-
tažerska dela) po ulici Pod vinogradi, v
dolžini ca. 915 m, ca. 15 mio SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: začetek 27.
marec; dokončanje 31. maj 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Ma-
ribor, soba 108/I.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, sre-
da, petek, od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR št. 51800-840-070-62233,
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. marec 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slo-
venska 40, 2000 Maribor, soba 210/II.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. marec 2000 ob 8. uri, Komunalna di-
rekcija, Slovenska 40, 2000 Maribor, sejna
soba/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od orientacijske vrednosti javnega naro-
čila. Trajanje garancije 40 dni po sprejetju
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravni status ponudni-
ka d.o.o., d.d., s.p. Finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, bodo navedene v razpisni do-
kumentaciji.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do odpiranja po-
nudb.

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

– reference 40 točk,
– ponudbena cena 40 točk,
– kvaliteta predhodno izvedenih del 20

točk.
16., 17., 18.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija

Št. 406/00 Ob-21965
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Trebnje, d.o.o., Goliev trg
9, 8210 Trebnje, tel. 068/44-150, faks
068/44-159, kontaktna oseba Tone Gri-
čar.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za oddajo gradbenih del.

3. Kraj izvedbe del:
A) KS Mokronog,
B) dolina Globoko.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

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

A)
– izgradnja primarnega kanala “M” v

kanalizacijskem sistemu Mokronog,
– vrednost naročila je: kanalizacija

28,000.000 SIT;
B)
– izgradnja ločilnega prometnega pa-

su z mostno tehtnico nosilnosti 50 t,
– vrednost naročila je:

– energetski priključek 8,300.000
SIT,

– mostna tehtnica 9,900.000 SIT,
– nadgradnja 2,200.000 SIT,
– varianta: kot zgoraj + avtomatizacija

2,400.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: da, naročnik bo va-
riantne ponudbe obravnaval informativno.

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

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

A) 150 dni po podpisu pogodbe,
B) 150 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, Treb-
nje – kontaktna oseba: Tone Gričar, inž. gr.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 10. 3. 2000,
vsak delovnik med 7. in 9. uro. Pred obi-
skom telefonska najava.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se
lahko dvigne ob predložitvi potrdila APP RS
o plačilu materialnih stroškov, na račun št.
52120-601-12414 – Komunala Trebnje,
d.o.o., s pripisom:

A) ”Razpis – Kanalizacija Mokronog”,
B) ”Razpis – tehtnica”,
ali ob plačilu na blagajni podjetja v višini

30.000 SIT za posamezni razpis.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
20. 3. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Trebnje, d.o.o.,
Goliev trg 9, 8210 Trebnje, tel. 068/44-062,
faks 068/44-159, soba št. 13.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom:

A) ”Ponudba Kanalizacija Mokronog – ne
odpiraj”,

B) ”Ponudba tehtnica Globoko – ne od-
piraj”

in številko objave v Uradnem listu RS ter
oznako ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 3. 2000:

A) ob 8. uri,
B) ob 10. uri,
na naslovu: Komunala Trebnje, d.o.o.,

Goliev trg 9, 8210 Trebnje, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti

sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti naročniku banč-
no garancijo v višini 10% od razpisane vred-
nosti za posamezno točko razpisa.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna
določila v drugih dokumentih glede
plačevanja: glavni pogoji glede financiranja
in plačila so detajlno opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela pod posamezno točko oddal ene-
mu izvajalcu.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb, 22. 3. 2000 do 7.30.

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, reference, usposobljenost ponudnika,
rok izdelave in ostale ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najnižja ponudbena cena še ne pred-
stavlja najugodnejše ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisane-
ga z ozirom na razpoložljiva finančna sredst-
va ali odstopiti od podpisa pogodbe. V no-
benem primeru ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

17., 18.
Komunala Trebnje, d.o.o.

Št. 351-69-95 Ob-21962
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Izola, Sončno nabrežje 8,
Izola, tel. 066/480-100, faks
066/480-110.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja novega zdravstvenega doma v Izoli.

Ocenjena vrednost del skupaj znaša
500,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
pričetka del je maj 2000, rok dokončanja
razpisanih del je maj 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo v času uradnih ur na Uradu za družbe-
ne dejavnosti, Verdijeva 1, soba št. 11 ozi-
roma št. 3, Izola, ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 17. 3. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 30.000 SIT ponudniki lahko
poravnajo z virmanom na žiro račun Občine
Izola št. 51430-630-90025.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: zadnji rok za predloži-
tev ponudbe je ponedeljek 27. 3. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: po pošti na naslov: Občina
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola oziro-
ma osebno v vložišče Občine Izola, Postojn-
ska 3, Izola.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 3. 2000 ob
12. uri v sejni sobi Občine Izola, Sončno
nabrežje 8, Izola.

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



Stran 844 / Št. 16-17 / 25. 2. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 10% od orientacijske vrednosti naročila.

Garancija mora trajati do vključno 24. 7.
2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačila je po potrjenih mesečnih situa-
cijah, in sicer v roku 60 dni od datuma
potrditve 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:
skladno z ZJN-40. člen.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 27. 3. 2000 od
11. ure dalje.

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

– ponudbena cena,
– reference ponudnika na enakih že

opravljenih delih v preteklih dveh letih,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podrobnejše informacije ponudniki do-
bijo pri Tringrad, d.o.o., Vojkovo nabrežje
10, Koper, kontaktna oseba Janez Nučuč
univ. dipl. inž. gradb. tel. 041/665-787.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 85-86 z dne 22. 10. 1999.

18.
Občina Izola

DNS-3283 Ob-21969
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina
12, 8270 Krško, faks 0608/21-006.

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

3. Kraj izvedbe del: Nuklearna elektrar-
na Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: preno-
va poslovnega objekta v vrednosti
25,000.000 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: 1. 4. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Na-
bava – lokalna nabava, Karmen Šebjan,
0608/242-463.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 3. 2000.

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

predložiti ponudbo: 20. 3. 2000 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: vložišče, Nuklearna elektrar-
na Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 3. 2000 ob 9. uri, na naslovu: Nuklear-
na elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Kr-
ško, soba 223.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
5% ponudbene cene, velja 30 dni po datu-
mu izdaje sklepa o izbiri.

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

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

morejo umakniti ponudbe: 20. 3. 2000 do
8. ure.

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

– reference ponudnika in njegovih podi-
zvajalcev,

– reference predlaganih ljudi za izvedbo
gradnje,

– finančna poročila,
– zagotavljanje kvalitete,
– rok,
– ponudbena cena.
16., 17., 18.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 454/00 Ob-22035
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, tele-
faks: 061/312-542.

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

3. Kraj izvedbe del: Beethovnova ulica v
Ljubljani.

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

– gradbena dela:
– preddela in rušitvena dela,
– zemeljska dela,
– betonska dela,
– tesarska dela,
– zidarska dela;

– obrtniška dela:
– ključavničarska dela,
– razna dela.

Ocenjena vrednost razpisa je
34,000.000 SIT

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ne, delnih ponudb ne bo-
mo upoštevali!

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

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: izvajalec bo
pričel z deli 10 dni po podpisu pogodbe in
jih dokončal v 60 delovnih dneh.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 1315-255, v sobi št. 16 na naslovu
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slo-
venska cesta 56/VI, Ljubljana.

8. Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 7. 3. 2000.

9. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT na žiro
račun Elektro Ljubljana, št.
50102-601-90004, sklic na številko:
007991-276 z obvezno navedbo davčne
številke.

10. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 27. 3. 2000 do 14.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

11. Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti od-
dane na naslov: Javno podjetje Elektro Ljub-
ljana, d.d., Služba za javna naročila, Slo-
venska cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis – Ponudba za iz-
gradnjo kabelske kanalizacije po Beethov-
novi ulici v Ljubljani – Ne odpiraj!“

12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 3. 2000, ob
9. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju Javnega
podjetja Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
c. 56/VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zasto-
panje ponudnika.

13. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti.

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

15. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ne.

16. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ozi-
roma samostojni podjetnik, ki mora predlo-
žiti naslednjo dokumentacijo:

– ponudbeni predračun z rekapitulacijo,
– izpis registracije ponudnika, ki ni sta-

rejši od 90 dni od te objave, oziroma sa-
mostojni podjetniki priglasitveni list
DURS-a, ki ni starejši od 30 dni od te obja-
ve; če ponudnik vključuje sodelovanje po-
dizvajalcev, mora predložiti še podatke o
predvidenih podizvajalcih in izpise njihovih
registracij,

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa in se nanaša na po-
nudnika in ev. podizvajalca, datum overovi-
tve ne sme biti starejši od 90 dni od te
objave,

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

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, vodstveni delavci po-
nudnika niso bili pravnomočno obsojeni za-
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radi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
ne starejše od 30 dni od te objave,

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da njegovo poslova-
nje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od te objave,

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti ponudbe,

– izjava banke, da bo predložil garancijo
za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v vi-
šini 10% pogodbene vrednosti,

– obrazca o boniteti BON 1, BON 2,
oziroma BON 3, ne starejša od 30 dni od te
objave, oziroma davčna odmera samostoj-
nega podjetnika za leto 1998, ne starejše
od 90 dni od te objave,

– dokazilo o poravnanih obveznosti iz na-
slova davkov in drugih dajatev, ne starejše
od 30 dni od te objave,

– izjavo podizvajalca ali pogodbo o skup-
nem nastopanju, če ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalcem ali v obliki poslov-
nega sodelovanja,

– dokazilo o razpolaganju z ustrezno me-
hanizacijo ter kadri in njih strokovni uspo-
sobljenosti ponudnika, oziroma njegovega
podizvajalca, ki bodo omogočili izvedbo raz-
pisanih del v razpisanem roku,

– potrjen predlog pogodbe.
17. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 90 dni od te objave.

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

– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za izvedbo grad-

benih in obrtniških del, ki so predmet raz-
pisa.

19. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 17. 3. 2000.

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

21.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 26/2000 Ob-21138
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Kraj izvedbe del: področje Občine
Šentilj.

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

Ocenjana vrednost del: 30,000.000
SIT.

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

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: april–novem-
ber 2000.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
metnacijo 10.000 SIT lahko ponudniki po-
ravnajo ob dvigu razpisne dokumentacije na
blagajni na sedežu Občine Šentilj, Šentilj 69.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. marec 2000 do
8.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občinski urad Občine Šen-
tilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj v Slovenskih
Goricah.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. marec 2000 ob 9. uri v sejni sobi Ob-
činskega urada Občine Šentilj, Šentilj 69,
Šentilj v Slovenskih Goricah, 1. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 3% od ocenjene vrednosti, ki mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
izvedba del bo financirana iz proračunskih
sredstev Občine Šentilj ter iz sredstev RS
namenjenih za spodbujanje razvoja demo-
grafsko ogroženih področij.

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

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

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

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

16., 17., 18.
Občina Šentilj

Št. 3/2000 Ob-22024
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Gasilska zveza Ig, Ig 64, 1292 Ig,
faks 061/2862-229.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: nad-
gradnja tovornega vozila MAN za potre-
be kombiniranega gasilskega vozila
brez gasilske opreme. Predvidena vred-
nost del 11 mio SIT.

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

nesprejemljivost variant: vsak ponudnik lah-
ko ponudi svojo varianto nadgradnje sklad-
no z zahtevami razpisne dokumentacije.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del 15. 3. 2000 ter predvideno
dokončanje v 120 dneh.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pro-
stovolno gasilsko društvo Ig, Ig 64, 1292 Ig
(kontaktna oseba Bukovec Franc) GSM
041/219-958.

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

predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
dostaviti do 6. 3. 2000 do 18. ure v zaprti
kuverti.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: PGD Ig, Ig 64, 1292 Ig.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
pravočasno prispele ponudbe se bodo jav-
no odpirale 6. 3. 2000 ob 18. uri v prosto-
rih Gasilskega doma Ig.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora ponudbi predložiti me-
nico z menično izjavo za resnost ponudbe v
višini 10% ponujene cene.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
ponujena dela bo naročnik plačal v obrokih
skladno z opravljenim delom, 30% pa po
prevzemu vozila oziroma naročnik pričakuje
odlog plačila.

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:
ponudbi mora ponudnik predložiti registra-
cijo podjetja, BON obrazec, referenčno li-
sto že izvedenih del.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po oddaji ponudbe.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti pri Bukovec Francu Ig,
041/219958.

17., 18.
Gasilska zveza Ig

Št. 226-1/200 Ob-22013
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Gorenjske lekarne, Gosposvetska ul.
12, Kranj, faks 064/226-804.

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

3. Kraj izvedbe del: Lekarna Železniki,
Racovnik 29, Železniki.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va lekarniških prostorov Lekarne Želez-
niki v izmeri ca. 128 m2.

Ocenjena vrednost gradbeno-obrtniških
instalacijskih del v višini 15,000.000 SIT,
vrednost opreme pa ca. 10,000.000 SIT.

(b), (c)
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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: začetek del:
3. 4. 2000, konec del: 31. 5. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Gorenjske lekarne, Gosposvetska ul. 12,
Kranj, tel. 064/282-703, faks
064/226-804, kontaktna oseba je Marja-
na Kozamernik, za strokovne zadeve Franc
Marn GSM 041/647-429.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 50.000 SIT je po-
trebno plačati na žiro račun Gorenjske le-
karne Kranj, št. 51500-603-32083 s pripi-
som “razpisna dokumentacija za Lekarno
Železniki”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 16. 3.
2000 do 14. ure na naslov.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: do 10. 3. 2000 do 14. ure
na naslov: Gorenjske lekarne, Gosposvet-
ska ul. 12, 4000 Kranj, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 3. 2000, Gorenjske lekarne, Gospos-
vetska ul. 12, Kranj, ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: kot finančno zavarovanje za resnost
ponudbe mora ponudnik predložiti bančno
garancijo v vrednosti 3% ocenjene vredno-
sti del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z vzorcem pogodbe iz razpisne do-
kumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudbe kot posamez-
ni izvajalec lahko predložijo vse pravne ose-
be in samostojni podjetniki, ki so registrirani
za opravljanje razpisane dejavnosti. V pri-
meru, da se predloži ponudba s strani več
izvajalcev (ponudnikov) skupaj, je potrebno
jasno opredeliti, kdo je glavni izvajalec, ki
bo podpisnik pogodbe in kdo so njegovi
podizvajalci.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do sklepanja po-
godb.

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

– ponudbena cena,
– reference,
– rok izvedbe,
– bonitete,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,

skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Marjana Kozamernik, tel.
064/282-703, Franc Marn, GSM
041/647-429.

17., 18.
Gorenjske lekarne, Kranj

ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Popravek
Ob-21964

V javnem razpisu za dokončno odmero
avtoceste Šentjakob – Malence z deviacijami
in regulacijami, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 6-7 z dne 28. 1. 2000, Ob-19598, se
15. točka popravi in se pravilno glasi:

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposob-
nosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpi-
ska iz sodnega registra z veljavnostjo
60 dni, dokazilo za opravljanje dejavno-
sti, boniteta, bilančno stanje za zadnja
3 leta, kadrovska sestava.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Popravek
Ob-21967

V javnem razpisu za dokončno odmero
hitre ceste Vipava - Selo z deviacijami in
regulacijami, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 6-7 z dne 28. 1. 2000, Ob-19599,
se 15. točka popravi in se pravilno glasi:

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposob-
nosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpi-
ska iz sodnega registra z veljavnostjo
60 dni, dokazilo za opravljanje dejavno-
sti, boniteta, bilančno stanje za zadnja
3 leta, kadrovska sestava.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Popravek

Št. 404-08-84/2000 Ob-22144
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za izdelavo raziskovalnih nalog s
področja varstva pred požarom, financira-
nih iz sredstev požarnega sklada, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 13-14 z dne
18. 2. 2000, Ob-21628, se v 17. točki v
sklopu B) pri načinu uporabe merila št. 1
besedilo pravilno glasi:

9. Obseg in kakovost ponudb bo ocenila
strokovna komisija glede na zastavljene cilje,
ki so navedeni pri posameznih raziskovalnih
nalogah. Večja bo uporabnost posamezne
naloge za naročnika glede na določene cilje,
večje število točk ji bo prisodila. Raziskoval-
na naloga, ki ne bo dobila več kot 25 točk,
bo izločena iz nadaljnjega postopka.

Ministrstvo za obrambo

Št. 351-03-11/00-34 Ob-21794
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Ravne na Koroškem, Gač-
nikova 5, Ravne na Koroškem, faks
0602/870-5541.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije za prizidek zimskega baze-
na na Ravnah na Koroškem.

Ocenjena vrednost naročila: 8,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Ravne na Koroškem,
športni park Ravne.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ZGO.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov, zakon o obligacij-
skih razmerjih, posebne gradbene uzance,
zakon o javnih naročilih.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
29. člen ZGD.

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: sprejemljivost va-
riant upoštevajoč razpisne pogoje.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: da, upoštevajoč razpisne pogoje.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve takoj
po podpisu pogodbe, določanje storitve v
roku 60 dni za projekt PGD in 45 dni za
projekt PZI po predaji PGD projektov.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ravne na Koroškem, Oddelek za KCG,
(1. nadstropje), 2390 Ravne na Koroškem.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 3. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT na žiro račun št.
51830-630-25601, s pripisom: javni razpis
za projekt Prizidek zimskega bazena na Rav-
nah na Koroškem.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 23. 3. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: pisarna Županstva Občine
Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne
na Koroškem, drugo nadstropje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 3. 2000 ob 13. uri, sejna soba (pritličje
levo), Občina Ravne na Koroškem, Gačni-
kova 5.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: po-
nudnik mora v sklopu ponudbene dokumen-
tacije predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti,
veljavno do izteka veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
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čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal v paketu enemu izvajalcu,
ki lahko angažira kooperante skladno s po-
goji iz razpisne dokumentacije.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lah-
ko umaknejo ponudbo do pričetka odpira-
nja ponudb (23. 3. 2000 do 13. ure).

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN ta merila natančneje opredeljena,
izhodišča za izbor najugodnejšega ponud-
nika pa bodo: usposobljenost, reference,
ponudnikova rešitev, ponudbena cena in
ostali pogoji.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
ba mora veljati do 1. 5. 2000.

Predviden rok, v katerem bodo ponudni-
ki obveščeni o izidu javnega razpisa je 15
dni po javnem odpiranju ponudb.

Dodatne informacije se dobijo pri Rajku
Hovniku, inž. grad., tel. 0602/870-5535,
Zdravko Kotnik gsm.041/647-856.

19., 20.
Občina Ravne na Koroškem

Št. 1/2000-151 Ob-21837
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ Zdravstveni dom Slovenske Konji-
ce, Mestni trg 17, Slovenske Konjice, faks
063/755-237.

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:  čiščenje  ambulant-
nih in poslovnih prostorov v skupni iz-
meri 2.753,87 m2, ocenjena vrednost
8,900.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: v Zdravstvenem domu
Slovenske Konjice in v dveh zdravstvenih
postajah Zreče.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),

– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97),

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
opravljen higienski minimum in potrdilo o
usposobljenosti za rokovanje z ustreznimi
stroji, ki se uporabljajo pri delu.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a), (b)

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 5. 2000 do
30. 4. 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Skup-
nost zavodov osnovne zdravstvene dejavno-
sti celjske regije, Gregorčičeva 3, Celje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 6. 3.
2000 vsak delovnik med 9. in 13. uro. Po-
nudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumen-
tacijo morajo predložiti pooblastilo za dvig
dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT plačano na žiro
račun št. 50700-603-31892, namen naka-
zila: javni razpis ZD Slovenske Konjice, z
navedbo davčne številke plačnika (ali pa pri
blagajni ob dvigu dokumentacije.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 13. 3. 2000 do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gre-
gorčičeva 3, Celje, I. nadstropje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba Ne odpiraj” z
navedbo predmeta in številko objave javne-
ga naročila objavljenega v Uradnem listu
RS. Na hrbtni strani ovojnice mora biti nave-
den polni naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 3. 2000 ob 9. uri v sejni sobi Zdravstve-
nega doma Celje, Gregorčičeva 5, I. naed-
stropje.

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

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik sklene po-
godbo z izbranim nosilcem ponudbe z ob-
veznostjo prevzema delavcev.

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:
pravna oseba ali samostojni podjetnik, fizič-
na oseba mora izpolnjevati finančno poslov-
ne in tehnične sposobnosti, ki so določene
v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po odpiranju
ponudb prispelih na javni razpis (to je po
13. 3. 2000).

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

– dosedanje izkušnje, reference na po-
dročju predmeta javnega razpisa (obseg in
trajanje izvajanja storitev pri enem naroč-
niku),

– kadrovska struktura in strokovne refe-
rence zaposlenih, usposobljenost za stroj-
no čiščenje,

– število stalno zaposlenih delavcev za
nedoločen čas,

– cena,
– finančna zmožnost v zadnjih 6 me-

secih,
– uporaba ekološko neoporečnih čistil,

– druga merila določena v razpisni do-
kumentaciji.

Naročnik ima pravico pozvati ponudnike
na prezentacijo opravljanja storitve čiščenja
in ocenit ustreznost.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

18. Druge informacije o naročilu: zainte-
resirani ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije in si lahko ogledajo ambulantne in
poslovne prostore na informativnem dnevu,
ki bo v četrtek 2. 3. 2000 ob 11. uri v sejni
sobi Uprave ZD Slovenske Konjice, Mestni
trg 17. Druge informacije o predmetu jav-
nega naročila dobijo naročniki na istem na-
slovu pri Tatjani Hladen, tel. 063/754-522.

19., 20.
Zdravstveni dom Slovenske Konjice

Št. 1241/00 Ob-21855
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Blei-
weisova c. 6, Kranj, faks 064/211-362.

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: čiščenje poslovnih pro-
storov za dobo 3 let v okvirni letni vredno-
sti 8,000.000 SIT oziroma skupni vrednosti
24,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Žirovnica – 1 lokacija,
Kranj – 3 lokacije.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ponudnik mora biti registriran in
imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila storitve.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: podatki o
odgovorni osebi za varstvo pri delu in o izva-
jalcih nadzora na posameznih lokacijah so
obvezni del razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko poteguje
le za storitev v celoti.

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

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 6. 2000 do
30. 6. 2003.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Elektro Gorenjska, d.d., Bleiweisova c. 6,
Kranj, tajništvo III. nadstropje med 10. in
12. uro po predhodni enodnevni najavi po
faksu 064/211-362.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. marec 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov za razpis v višini 15.000
SIT na ŽR 51500-601-26042 in z navedbo
davčne številke ponudnika.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 21. marec 2000 do
8. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d.,
Bleiweisova 6, Kranj, tajništvo III. nadstrop-
je. Ponudbe morajo biti predložene v zaprti
ovojnici, opremljeni z žigom ponudnika in
oznako: “Javni razpis – ponudba za izbiro
ponudnika čiščenja poslovnih prostorov –
ne odpiraj!”

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. marec 2000 ob 9. uri v Elektro Gorenj-
ska, d.d., Bleiweisova c. 6, Kranj, sejna
soba III. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% skupne ponudbene vrednosti, veljavna
najmanj za čas trajanja veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po razpisni doku-
mentaciji, s tem da je minimalni plačilni rok,
ki ga mora ponuditi ponudnik, 30 dni po
zaključku posameznega meseca.

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:
ponudnik mora predložiti izjave in dokazila,
ki jih zahteva razpisna dokumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 21. marec
2000 po 8. uri.

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

– ponudbena cena –65%,
– plačilni pogoji – 10%,
– reference – 15%,
– fiksnost cene – 10%.
Metodologija vrednotenja po razpisni do-

kumentaciji.
18., 19., 20.
Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Kranj

Št. 022-36/00 Ob-21901
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunaj-
ska cesta 56-58, 1000 Ljubljana, za potre-
be Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja, faks 061/178-9021.

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: najem delno opremlje-
nih poslovnih prostorov v skupni izmeri
1.500 m2. Ocenjena vrednost naročila zna-
ša 51,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
V primeru, da bo ponudnik oziroma po-

srednik predložil več ponudb za najem raz-
ličnih nepremičnin, mora biti vsaka ponud-
ba izdelana na originalni razpisni dokumen-
taciji, vsaki ponudbi morajo biti predložene
vse zahtevane priloge in vsaka ponudba mo-
ra biti oddana v svojem ovitku.

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
predloži variantno ponudbo.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora obvezno predlo-
žiti tudi ponudbo v celoti po razpisnih pogo-
jih.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitev: 1. 5.
2000, dokončanje storitev: nedoločen čas.

9. (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, Mirjam Plestenjak,
tel. 061/178-5496, faks 061/178-5579.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 3. 2000, vsak
delovni dan od 9. do 11. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-

trebno predložiti ponudbo: 28. 3. 2000 do
9. ure.

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 3. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene
vrednosti naročila za obdobje enega leta, z
veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti
ponudbe.

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

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahteve.

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

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

– finančna sposobnost.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 26. 6. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. lokacijska ustreznost (0–40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po

tehničnih zahtevah za najem poslovnih pro-
storov (0–80 točk),

3. fiksnost cen (5 točk),
4. plačilni rok (0,1 točke za vsak dan

daljši plačilni rok od zahtevanega, vendar
največ 60 dni),

5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (0–5 točk),

Pri vrednotenju po točkah od 1 do 5
se upošteva vplivnostni faktor 0,7.

6. ponudbena cena.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,3, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
10. 4. 2000.

Morebitne druge informacije o naročilu
posreduje Duša Škulj, udia, tel.
061/178-5239.

19., 20.
Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

Št. 220-008/99 Ob-21952
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava Republike Sloveni-
je za zračno plovbo, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, telefaks 061/13-16-035 in Upra-
va Republike Slovenije za telekomunikaci-
je, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, telefaks
061/132-80-36.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje čiščenja v
upravni stavbi URSZP in URST; skupaj
6,5 milijona SIT/letno.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana..
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99), zakon o izvrševanju proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 9/00, zakon o reviziji postop-
kov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 78/99).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravne osebe morajo navesti ime in priimek
odgovornega nosilca.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek 1. 4. 2000,
zaključek 31. 12. 2000 z možnostjo po-
daljšanja do 2-krat po eno leto.

9. (a) Polni  naslov  službe,  od  katere
se  lahko  zahteva  razpisno  dokumenta-
cijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava Republike Slove-
nije za zračno plovbo, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, kontaktna oseba je Gre-
gor Mirovič, tel. 061/173-47-14, e-mail:
grega.mirovic@caa-rs.si.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 3. 2000.

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

predložiti ponudbo: 7. 3. 2000 do 14. ure
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za promet in zveze, Uprava Republi-
ke Slovenije za zračno plovbo, Kotnikova
19a, 1000 Ljubljana, vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti z vidno
oznako “Ponudba za izvajanje čiščenja v
upravni stavbi URSZP in URST-RAZ 99 20.
Ne odpiraj!”. Na hrbtni strani kuverte mora
biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 3. 2000 ob 10. uri, v prostorih Uprave
RS za zračno plovbo, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana.
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12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finačnih zavarovanj resnosti
pobnudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: skladno 10. členom zakona o izvrševa-
nju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 9/00) se
finančno zavarovanje resnosti ponudbe ne
zahteva.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: javno
naročilo se financira iz sredstev proračuna
RS v skladu z zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS in sklenjeno pogodbo (fiksna cena
v SIT z vključenim ustreznim davkom na do-
dano vrednost, avansa ni, plačilni rok naj-
manj 30 dni po opravljeni mesečni storitvi).

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: zah-
teve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 7. 3. 2000
po 14. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): naj-
ugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo zbral naj-
več točk, in sicer na osnovi naslednjih dveh
meril:

– cena do 80 točk: najnižja cena = 80
točk, najvišja cena = 0 točk, vmesne cene
dobijo sorazmerni delež točk, zaokrožen na
dve decimalni mesti

– reference za podobna dela (državni or-
gani, letališča, bolnišnice, banke, agencije
za plačilni promet) do 20 točk: največ refe-
renc = 20 točk, najmanj referenc = 0 točk,
vmesnemu številu referenc pripada soraz-
merni delež točk, zaokrožen na dve deci-
malni mesti.

18., 19., 20.
Ministrstvo za promet in zveze

Uprava RS za zračno plovbo

Št. 35306-1/99-14 Ob-21953
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Bled, Cesta svobode 13,
4260 Bled, tel. 064/748-01-27, faks
064/748-010, e–mail: romana.staric@ob-
cina.bled.si.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava idejne rešitve
centralne čistilne naprave ter celostna
rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih
vod zaledja Blejskega jezera (Občine
Bled).

4. Kraj izvedbe: Občina Bled.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
– v skladu z določili zakona o javnih na-

ročilih (Ur. l. RS, št. 24/97);
– v skladu z uredbo o emisiji snovi in

toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 35/96),

– v skladu z uredbo o emisiji snovi pri
odvajanju odpadnih voda iz komunalnih či-
stilnih naprav (Ur. l. RS, št. 35/96, 90/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: skladno z
zahtevami iz razpisne dokumentacije.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: maksimalno 5 mese-
cev, pričetek takoj po podpisu pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Obči-
na Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, Ro-
mana Starič, po predhodni najavi po telefonu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 14. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo ob vplačilu nevrač-
ljivega zneska 20.000 SIT na žiro račun št.
51540-630-50251, sklic na št. 13.4. s pri-
pisom: “Za razpisno dokumentacijo“. Raz-
pisno dokumentacijo bo mogoče prevzeti s
predložitvijo dokazila o vplačilu.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe lahko pred-
ložijo samo tisti ponudniki, ki so kupili razpi-
sno dokumentacijo. Ponudbe morajo pris-
peti najkasneje do 21. 3. 2000 do 10. ure
k naročniku: Občina Bled, Cesta svobode
13, 4260 Bled.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Bled, Cesta svobo-
de 13, 4260 Bled, v tajništvo.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260
Bled, sejna soba v pritličju, dne 21. 3. 2000
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 10% od ponudbene cene, z veljavnostjo
do podpisa pogodbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno s pogoji v
razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: skladno s pogoji v raz-
pisni dokumentaciji.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do dneva od-
piranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri vred-
notenju ponudb se bodo ocenjevali nasled-
nji kriteriji: reference, strokovna usposob-
ljenost osebja, rok izdelave razpisanega ob-
sega del, cena, finančno stanje ponudnika.

18. Druge informacije o naročilu: Roma-
na Starič, tel. 064/748-01-27, faks
064/748-010, e-mail: romana.staric@ob-
cina.bled.si.

19., 20.
Občina Bled

Ob-21955
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-

nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks: 061/178-48-34.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1. Zemljiškokatastrska nova izme-
ra “Sežana 4“ – 13,000.000 SIT

3.2. Zemljiškokatastrska nova izme-
ra “Vipavski križ“ – 8,000.000 SIT

3.3. Zemljiškokatastrska nova izme-
ra “Škocjan“ – 8,500.000 SIT

3.4. Sanacija zemljiškega katastra v
k.o. Vinica – 12,000.000 SIT

3.5. Sanacija zemljiškega katastra
“Rečiška gmajna“ – 4,500.000 SIT

3.6. Sanacija zemljiškega katastra
“Bistrica“ – 2,500.000 SIT

3.7. Sanacija zemljiškega katastra
“Lendava“ – 2,000.000 SIT

3.8. Sanacija zemljiškega katastra
“Sevnica“ – 2,200.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo delno
na terenu, delno pa v prostorih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zemljiškem katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za iz-
vedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: deli storitve oziroma naloge
so že opredeljeni v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba nalog poteka po zahte-
vah naročnika, opredeljenih v razpisni do-
kumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja nalo-
ge je opredeljen z uveljevitvijo pogodbe ozi-
roma prevzemom podatkov, dokončanje pa
je določeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P25, tel.
061/178-49-27.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 3. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačanje: ce-
na enega izvoda razpisne dokumentacije je
5000 SIT - ŽR: 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 4. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P25.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 4. 2000 ob 10.30 uri; Geodetska upra-
va Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe ni po-
trebna.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naloge financira
naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 3. 4. 2000
do 8. ure.

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

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
18. Druge informacije o naročilu: kon-

taktna oseba iz 9. točke te objave.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena - 1. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo ni bil objavljen. To je prva objava.

Geodetska uprava RS

Št. 025-8/2000-8 Ob-21956
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor -
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, faks
178-48-34.

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 razpisa je stori-
tev prevajanje in lektoriranje:

a) iz slovenskega jezika v hrvaški jezik in
obratno za potrebe Geodetske uprave Re-
publike Slovenije.

Orientacijska vrednost naročila glede na
predvidene potrebe v letu 2000: 500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: v prostorih izvajalca.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: naročilo obsega naloge, ki jih lahko
opravijo prevajalci in lektorji, kot je to dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

b), c)
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

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

jo varianto: ni variant.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: za obdobje od podpi-
sa pogodbe do 29. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, po predhodni
najavi pri Nives Jurcan po telefonu št.
178-49-27.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 9. 3. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT na ŽR
50100-630-10014 (MOP).

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 10. 3. 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljub-
ljana, pri Nives Jurcan soba P25.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 3. 2000 ob 12. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
niso zahtevana.

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe od 10. 3.
2000 od 12. ure dalje.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN) določe-
no v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, kontaktna ose-
ba Irena Poženel, telefon št. 178-48-62.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 7
z dne 28. 1. 2000 pod Ob-19494, št.
025-8/2000-2.

Geodetska uprava RS

Št. 1269/00 Ob-21960
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Gorenjska, d.d., Bleiweisova
6, 4000 Kranj, faks 064/211-362 in Sav-
ske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska
c. 46, Medvode.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije za RTP 110/20/6,3 kV
Medvode, v okvirni vrednosti 40,000.000
SIT.

4.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: po ponudnikovem ter-
minskem planu.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Elektro Gorenjska, d.d., Bleiweisova 6,
4000 Kranj, tajništvo, III. nadstropje, med
10. in 12. uro, po predhodni enodnevni
najavi po faksu 064/211-362.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov za razpis v višini 30.000
SIT, vključno z DDV in vpisano davčno šte-
vilko, na ŽR 51500-601-26042.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 27. 3. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d.,
Bleiweisova 6, 4000 Kranj, tajništvo, III.
nadstropje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Elektro Gorenjska, d.d., Bleiweisova 6,
Kranj, sejna soba – III. nad., dne 27. 3.
2000 ob 11. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od ocenjene
razpisne vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: kot v razpisni do-
kumentaciji.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 27. 3. 2000.

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

– ponudbena cena – 65%,
– potrjene reference za projektiranje

RTP 110/20 kV v klasični izvedbi doma in v
tujini – 10%,

– potrjene reference za projektiranje
RTP 110/20 kV v GIS izvedbi doma in v
tujini – 5%,

– rok izdelave projektne dokumentacije
– 20%.

18., 19., 20.
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Ob-21961
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, 3000 Celje, tel. 063/441-133, faks
063/485-701.

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 naročila je iz-
vedba delne rekonstrukcije kotlovnice
– faza A.

Ocenjena vrednost naročila je
40,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Ce-
lje, Oblakova 5, Celje.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ener-
getski zakon, zakon o graditvi objektov in
ostalo v skladu z razpisno dokumentacijo.

(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: ponudniki se ne morejo po-
tegovati za del storitev.

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

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok za izvedbo naroči-
la je 105 dni od podpisa pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se lahko dobi v tajniš-
tvu pomočnika direktorja za investicije in
vzdrževanje Splošne bolnišnice Celje, Ob-
lakova 5, Celje, od ponedeljka do petka
med 8. in 12. uro, tel. 063/441-133, faks
063/485-701, po enodnevni predhodni na-
javi po faksu in predložitvi dokazila o plačilu
razpisne dokumentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče zahtevati do vključno
17. 3. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 20.000 SIT na žiro ra-
čun št. 50700-603-31871.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti do 28. 3. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predlo-
žiti na naslov, ki je naveden pod točko 9.(a).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v prostorih služ-
be za investicije, preskrbo in vzdrževanje,
soba št. 3, Splošne bolnišnice Celje, Obla-
kova 5, dne 28. 3. 2000 ob 10. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 5% razpisne
vrednosti, z veljavnostjo do 19. 6. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: razvidno iz razpi-
sne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: razvidno iz razpisne
dokumentacije.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo imeti ustrezno registraci-
jo, ne smejo biti v postopku prisilne porav-
nave, stečaja ali likvidacije, imeti morajo po-
ravnane davke, takse in druge dajatve, do-
ločene z zakonom, vse v skladu z razpisno
dokumentacijo in izpolnjevati druge pogoje
po razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od ponudb ni

mogoče odstopiti po izteku roka za predlo-
žitev ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
(60 točk), reference (30 točk) in dodatna
usposobljenost ponudnikov in podizvajalcev
(10 točk). Najugodnejša je tista ponudba, ki
bo dosegla največje število točk.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba je Dušan Kragelj, univ. dipl.
inž. Vprašanja sprejema samo pisno na faks
063/485-701.

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

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: gre za prvo objavo.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 54/2000 Ob-21936
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reš-
ka cesta 14, Kozina, faks 066/800-180.

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:

3.1. Spremembe in dopolnitve plan-
skih aktov v Občini Hrpelje-Kozina.

3.2. Spremembe in dopolnitve pro-
storsko ureditvenih pogojev (PUP).

4. Kraj izvedbe: Občina Hrpelje-Kozina.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
ZUN-G, ZJN, ZUreP, OdPSDP.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: na pod-
lagi razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: delitev ni možna.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: v razpisni doku-
mentaciji.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:pričetek del od 1. 4.
2000 do 15. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta
14, Kozina.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisne dokumentacije ne
bomo zaračunavali.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 3. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Hrpelje-Kozina, Hr-
pelje, Reška cesta 14, Kozina.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 3. 2000 ob 9. uri v prostorih Občine
Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška ceta 14.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-

na:garancija za resnost ponudbe v višini 2%.
Trajanje garancije je 30 dni po datumu, ki je
določen za izdajo sklepa o izbiri najugod-
nejšega ponudnika.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v razpisni doku-
mentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahtev.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in 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: 22. 3. 2000.

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

– cena – 80%,
– fiksnost cen – 5%,
– reference – 10%,
– rok izvedbe – 5%.
18. Druge informacije o naročilu: Obči-

na Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14.
19., 20.

Občina Hrpelje-Kozina

Ob-21937
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
Toplarniška 19, Ljubljana.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: rekonstrukcija in gene-
ralni remont parne turbine in generator-
ja bloka 3,50 MW.

Ocenjena vrednost 220,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Toplar-

na Ljubljana, Toplarniška 19, Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci usposobljeni za delo
na parnih turbinah in generatorjih.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih, predpisi o varstvu pri
delu ter pravilnik o varstvu pri delu TE-TOL.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko ponudijo
samo storitev v celotnem obsegu.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
ponudbo, ki je v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: izvajanje storitve se
prične po podpisu pogodbe, predvidoma
1. 6. 2000 in traja predvidoma 75 dni.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Toplarna Ljubljana, Toplarniška
19, Ljubljana, Komercialno nabavni sektor.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 25. 2. 2000 do
10. 3. 2000 vsak delovnik od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 3.570 SIT za razpi-
sno dokumnetacijo ponudniki lahko porav-
najo na ŽR TE-TOL 50103-601-16504.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: najkasneje do 28. 3.
2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, Toplarniška 19, Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 3. 2000 ob 11. uri v sejni sobi Termoe-
lektrarne Toplarne Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik bo moral v ponudbi predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 1% vrednosti javnega naročnika, ki mora
biti veljavna najmanj še 75 dni po odpiranju
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: izbrani izvajalec
bo dela zaračunal po dinamiki: 30% po de-
montaži parne turbine in generatorja, 50%
po zaključku del, 20% po uspešno opravlje-
nem zagonu in podpisu protokola o konča-
nju del. Plačilni rok posameznega računa je
30 dni.

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
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: registracija dejavnosti, odločbo o
opravljanju dejavnosti. Ponudnik ne sme
biti plačilno nezmožen, v stečaju, likvidaci-
ji, njegovo poslovanje ne sme biti predmet
obravnave pred sodiščem ali sodne prei-
skave. Vodstveni delavci v preteklih treh
letih od objave razpisa ne smejo biti obso-
jeni kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od odpiranja
ponudb 29. 3. 2000 dalje.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponu-
jena cena do 45 točk, reference na gene-
ralnih remontih odjemno kondenzacijskih
turboagregatih do 21 točk, reference na
izvajanju rekonstrukcij vstopnih regulacijskih
ventilov do 12 točk, reference pri tehno-
loških izvedbah zamenjav rotorskih kap ge-
neratorjev do 12 točk, rok za izvedbo del
do 5 točk, certifikat kakovosti do 5 točk.

Način uporabe meril je določen v razpi-
sni dokumentaciji.

18., 19., 20.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,

d.o.o.

Št. 276 Ob-21938
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: upravljanje in vzdrže-
vanje skladišča in blaga v vrednosti
6,000.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: skladišče Slovenja vas
pri Ptuju.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: po razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št.
60/95).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: po raz-
pisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbe ni možno deliti na
posamezne storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 4. 2000 dalje.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago na na-
slovu: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII-tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 3. 2000
do 14. ure.

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 21. 3. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII - tajništvo.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – upravlja-
nje in vzdrževanje – ne odpiraj” in številko
objave tega javnega razpisa.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti točen
naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 3. 2000 ob
11. uri na naslovu: Poslovna stavba, Dunaj-
ska 106 – I. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri javne-
ga razpisa do 31. 3. 2000.

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

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 21. 3. 2000.

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

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba Franjo Lesjak, Zavod Republi-
ke Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska
106, tel. 061/189-73-16.

19., 20.
Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve Ljubljana

Št. 8120/468/2000 Ob-21966
1. Naročnik, poštni naslov, številka

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: obnova antikorozijske
zaščite; ocenjena vrednost del
30,000.000 SIT. Vse ostale podrobnosti
so navedene v razpisni dokumentaciji.

4. Kraj izvedbe: DV 2 × 400 kV Mari-
bor-NEK (Podlog) - 26 stebrov.

5. a) Celovitost ponudbe: naročnik bo
upošteval ponudbe, ki zajemajo celotni raz-
pis in delne ponudbe.

b), c)
6.
7. a), b)
8. Datum začetka in zaključka del: od

1. 5. 2000 do 26. 5. 2000.
9. a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri
naročniku, tajništvo Sektorja za vzdrževa-
nje, soba 22/IV, Mojca Ferleš.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 3. 2000,
vsak delovni dan od 8. do 13. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT (cena 5.000 SIT + DDV 950 SIT),
virmansko nakazilo z oznako naziva javne-
ga razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 3. 2000 do 9.30.

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 3. 2000 ob 10. uri, v dvorani D IV. nad-
stropje, Hajdrihova 2.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 1,500.000 SIT, do 1. 5. 2000.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, goto-
vinsko plačilo, obračun po situacijah, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji.

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

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika, finančno poslovne in tehnične spo-
sobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
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da mu bo priznana sposobnost: naročnik
bo moral predložiti naslednje dokumente:

– registracijo podjetja pri pristojnem or-
ganu oziroma priglasitveni list (datum potr-
dila pristojnega organa in overovitve ne sme
biti starejši od 90 dni),

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
občinskega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa (datum potrdila
pristojnega organa in overovitve ne sme biti
starejši od 90 dni),

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 ali podatki iz bilance stanja in uspe-
ha (datuma izdaje obrazcev BON 2 in BON 3
ne sme biti starejši od 90 dni),

– potrjene pozitivne reference del,
– pisna dokazila o strokovni usposoblje-

nosti kadrov (najmanj pet zaposlenih delavcev,
ki imajo izobrazbo slikopleskarske ali kemij-
ske stroke (lahko z interno kvalifikacijo),

– izjava ponudnika o sposobnosti in us-
posobljenosti izvedbe predmeta naročila,

– potrdili Okrožnega sodišča, da ni v po-
stopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku, da njegovo poslo-
vanje ni predmet obravnave pred sodiščem,
da ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
v preteklih treh letih pred pričetkom naroči-
la ponudnikovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s po-
slovanjem,

– potrdilo Ministrstva za finance,da ima
poravnane davčne in druge obveznosti do-
ločene z zakonom v obdobju zadnjih šest
mesecev,

– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 5. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skupna
ponudbena cena (75 %), plačilni pogoji
(5 %), potrjene pozitivne reference ponud-
nika ali podizvajalca (20%).

16. Druge informacije o naročilu: podaja
jih kontaktna oseba naročnika Miro Ham.

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

Št. 90105-1/2000-2 Ob-22009
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor – Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, faks 178-48-34.

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 razpisa je si-
stem za vodenje evidence in baze te-
meljnih geodetskih točk.

Orientacijska vrednost naročila glede na
predvidene potrebe v letu 2000: 7,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, na sedežu iz-
vajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od podpisa pogodbe
do 30. 11. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, po predhodni
najavi pri Nives Jurcan po telefonu št.
178-49-27.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 3. 2000 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT na ŽR
50100-630-10014 (MOP).

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 3. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljub-
ljana, pri Nives Jurcan soba P25.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 3. 2000 ob 11. uri, Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni potrebna.

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik ne
more odstopiti od ponudbe od 10. 3. 2000
od 9. ure dalje.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Ob-
močna geodetska uprava Celje, Ulica XIV,
divizije 12, Celje, kontaktna oseba mag.
Damjan Kvas, telefon št. 063/442-452.

19., 20.
Geodetska uprava RS

Št. 90505-1/2000-2 Ob-22010
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor – Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, faks 178-48-34.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: predmet razpisa je storitev:

a) terenska in pisarniška dela na dr-
žavni meji z Italijo,

b) terenska in pisarniška dela na dr-
žavni meji z Avstrijo,

c) terenska in pisarniška dela na dr-
žavni meji z Madžarsko,

za potrebe Geodetske uprave Republi-
ke Slovenije.

Orientacijska vrednost naročila glede na
predvidene potrebe v letu 2000:
20,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: teren ob meji in pisarna
izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic:naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo geodetski strokovnjaki, kot je
to določeno v razpisni dokumentaciji.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: naloge so navedene pod
točko 3.

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

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: za obdobje od podpi-
sa pogodbe do 29. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, po predhodni
najavi pri Nives Jurcan po telefonu št.
178-49-27.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 3. 2000 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT na ŽR
50100-630-10014 (MOP).

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 3. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 3. 2000 ob 10. uri, Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
niso zahtevana.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: opredeljeno v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe od 24. 3.
2000 od 14. ure dalje.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, kontaktna ose-
ba Irena Poženel telefon št. 178-48-62.

19., 20.
Geodetska uprava RS

Št. 90315-3/2000-2 Ob-22012
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks 061/178-48-34.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge, in sicer:

3.1. transformacija DKN-DOF in
uskladitev mej območij – območje
2000-09: 10,080.000 SIT,

3.2. transformacija DKN-DOF in
uskladitev mej območij – območje
2000-10: 6,840.000 SIT,

3.3. transformacija DKN-DOF in
uskladitev mej območij – območje
2000-11: 8,280.000 SIT,

3.4. transformacija DKN-DOF in
uskladitev mej območij – območje
2000-12: 3,060.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zemljiškem katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za iz-
vedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: deli storitve oziroma naloge
so že opredeljeni v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba nalog poteka po zahte-
vah naročnika, opredeljenih v razpisni do-
kumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja nalo-
ge je opredeljen z uveljevitvijo pogodbe ozi-
roma prevzemom podatkov, dokončanje pa
je določeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P25, tel.
061-178-49-27.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 3. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo: cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
5.000 SIT – ŽR: 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 3. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P25.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 3. 2000 ob 10.30; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-

nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe ni potrebna.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naloge financira
naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 20. 3. 2000
do 8. ure.

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

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
Za ponudnike, ki želijo izvajati prvič to

vrsto naloge za naročnika, je izločitveni kri-
terij nepravilno izdelan test.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena – 1. objava.

20.
Geodetska uprava RS

Št. 636-20/94 Ob-22011
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, telefaks št. 1785-369.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za organizatorje izobra-
ževanja v programu računalniško opisme-
njevanje ORG –2000.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: organizacija izobraževanja
pedagoških delavcev na področju raču-
nalništva in informatike v programu Ra-
čunalniško opismenjevanje – ORG 2000.

Ocenjena vrednost naročila: predvido-
ma 140,000.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: so vzgojno izobraževalni
zavodi na območju Republike Slovenije.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ponudnik mora imeti zaposlene-
ga vsaj enega delavca z andragoško peda-
goško izobrazbo.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: javno
naročilo se izvaja v skladu z zakonom o
javnih naročilih.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja, odgovornega za izvedbo storitve: ponud-
nik mora navesti imena in strokovne kvalifi-
kacije osebja, odgovornega za izvedbo sto-
ritve, ki izhaja iz razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo samo za
del storitev: ponudnik se lahko prijavi tudi
za izvedbo storitev na naslednjih področjih
dela:

– predšolska vzgoja (vrtci),
– osnovne šole,
– srednje šole,
– dijaški domovi,
– šole za otroke in mladostnike s poseb-

nimi potrebami,
– fakultete.
7. (a) Kjer je potrebno. spremenljivost ali

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

jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
varianto v skladu z določili iz razpisne doku-
mentacije.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predvidoma 1. 5. 2000
do 30. 4. 2002 (24 mesecev).

9. (a) Polni naslov službe, kjer se lahko
dvigne razpisno dokumentacijo: Zavod RS
za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana – v vlo-
žišču zavoda.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 3. 2000
vsak delovni dan do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT (v ceno je
vštet davek na dodano vrednost) na žiro
račun št. 50100-603-0401756, sklic na
številko: 6560.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 27. 3. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Zavod RS za šolstvo,
Poljanska 28, 1000 Ljubljana – vložišče,
soba št. 4.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 3. 2000 ob 10. uri v prostorih Zavoda
RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljublja-
na.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v
vrednosti 1% vrednosti naročila z veljavnost-
jo 45 dni od odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. Pravna obilka, ki jo mora prevzetl
skupina ponudnikov storitev, ki ji je dodelje-
no javno naročilo: ponudnik lahko nastopa
v ponudbi s podizvajalci, ki jih mora navesti
v razpisni dokumentaciji.

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

– so registrirane za opravljanje tovrstne
dejavnosti (izobraževanje odraslih),

– razpolagajo z ustreznimi prostori in teh-
nologijo (računalniška in komunikacijska
oprema, priklop na Internet),

– imajo vsaj 5 stalno zaposlenih delav-
cev na področju ponudbe,

– vsaj enega redno zaposlenega delav-
ca z andragoško pedagoško izobrazbo,
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– imajo stalno zaposlene organizatorje
izobraževalnih programov ter ostale strokov-
ne sodelavce,

– vsaj dve leti organizirajo in izvajajo izo-
braževanja na področju vzgoje in izobraže-
vanja,

– izpolnjujejo druge pogoje, določene v
tej razpisni dokumentaciji.

16. Datum po katerem ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 24. 3. 2000.

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

Merila Točke

Celovitost opisa organizacijskih
postopkov za organizacijo
24 urnega seminarja 2

Popolnost ponudbe 2
Reference 6
Razpoložljiva tehnična sredstva 4
Usposobljenost organizatorjev

in reference kadrov, ki bodo
opravljali razpisana dela 2

Finančni pogoji 2
Cena 6

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudnik lahko dobi vse informacije v zvezi z
izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni do-
kumentaciji na informativnem dnevu, ki bo v
četrtek, 9. 3. 2000 ob 10. uri na naslovu
Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000
Ljubljana, soba št. 215. Ponudniki naj do
srede, 8. 3. 2000 do 14. ure pošljejo mo-
rebitna vprašanja v zvezi z razpisom in razpi-
sno dokumentacijo na telefaks št.
061/3005-199, za Marka Peršina, oziro-
ma E-mail: marko.persin@guest.arnes.si.
Po navedenem datumu lahko ponudniki na
svoja pisno posredovana vprašanja prejme-
jo odgovor pisno le od Marka Peršina.

19., 20.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 45/2000 Ob-22020
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenska nacionalna turistična or-
ganizacija, Dunajska 156, 1000 Ljubljana,
telefon: 061/1891-840, faks:
061/189-1841.

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

Najugodnejši ponudnik bo izbran po jav-
nem razpisu brez omejitev po zakonu o jav-
nih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in bo z
njim sklenjena pogodba za najem vozil z ali
brez voznika za obdobje do konca leta 2000.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: najem vozil (osebnih vozil –
limuzin, enoprostorskih vozil in kombijev)
z voznikom ali brez za potrebe Slovenske
nacionalne turistične organizacije (prevoz
tujih novinarjev in agentov, prevoz infor-
macijsko-promocijskega materiala).

Ocenjena vrednost storitev: 6,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: bo določen s strani na-
ročnika ob vsakem sukcesivnem naročilu.

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 te storitve z
zakonom, predpisi ali uporabnimi določba-
mi ni rezervirana za specificen poklic.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: pravnim
osebam ni potrebno navesti imen in stro-
kovnih kvalifikacij osebja odgovornega za
izvedbo storitev.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitve: ponudnik se ne more pote-
govati samo za del storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: z najugodnejšim po-
nudnikom bomo sklenili pogodbo za najem
vozil z voznikom ali brez za obdobje od pod-
pisa pogodbe do 31. 12. 2000. Prevozi
bodo sukcesivni, po naročilu naročnika.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zain-
teresirani ponudniki lahko dvignejo razpi-
sno dokumentacijo na sedežu naročnika,
na naslovu Slovenska nacionalna truistična
organizacija, Dunajska 156, Ljubljana, pri
Klari Hauko, tel. 061/189-18-40.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati vsak delavnik od
28. februarja 2000 do vključno 16. marca
2000, od 9. do 14. ure, na sedežu Sloven-
ske nacionalne turistične organizacije, Du-
najska 156 v Ljubljani.

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

10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele na naslov naročni-
ka do ponedeljka, 20. marca 2000, do
vključno 15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Slovenska nacionalna turi-
stična organizacija, Dunajska 156, 1000
Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Prijava na javni razpis –
Ne odpiraj“ ter pripis: “Najem vozil“.

Prevzemnica ponudb: Klara Hauko.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

javno odpiranje ponudb bo v torek 21. mar-
ca 2000 ob 10. uri, na naslovu naročnika,
Slovenska nacionalna turistična organizaci-
ja, Dunajska 156, 1000 Ljubljana.

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna
komisija.

Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno ob-
veščeni v roku 15 dni od javnega odpiranja
ponudb.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo svoji prijavi pri-
ložiti menično izjavo z bianco menico za
zavarovanje resnosti ponudbe. Ponudniki
lahko namesto menične izjave z bianco me-
nico svoji prijavi priložijo tudi bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 5% od vred-
nosti zneska javnega naročila. Bančna ga-
rancija mora veljati do 21. 4. 2000.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila:
izvajalec storitev izstavlja račune sukcesiv-
no na osnovi naročil za najem vozil. Naroč-
nik bo storitev plačeval sukcesivno po pre-

jemu računov, v roku, ki je v skladu z ZIPRO
in ga pogodbeni stranki natančneje oprede-
lita v pogodbi, katere osnutek je sestavni
del razpisne dokumentacije.

14. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: ponudnik je lahko
pravna ali fizična oseba (s statusom s.p.) s
sedežem v Sloveniji, ki je registrirana za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.

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

16. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudba mora biti
veljavna do 20. 6. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila: naj-
ugodnejšega ponudnika bomo izbrali na os-
novi naslednjih meril: najnižja cena storitev,
dosedanje izkušnje naročnika s ponudni-
kom, reference ponudnika, kakovost oprav-
ljenih storitev in drugi kriteriji določeni z za-
konom in razpisno dokumentacijo.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu, ki je
predmet razpisa, vam bo posredovala Klara
Hauko, tel. št. 061/189-18-40, vsak delav-
ni dan med 9. in 11. uro. Svoja vprašanja
nam lahko posredujete tudi po telefaksu:
061/189-18-41 ali e-mailu: klara.hauko-
@cpts.tradepoint.si.

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

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: to je prvi javni razpis za to naročilo.

Slovenska nacionalna
turistična organizacija, Ljubljana

Št. 011-04-8/00 Ob-22037
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: meritve nosilnosti z
FWD na G in R cestah v RS.

Ocenjena vrednost letnega programa del
za meritve na približni četrtini obsega glav-
nih in regionalnih cest v količini 7.000 meri-
tev letno znaša: 10,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (po-
glavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročnik bo oddal jav-
no naročilo za dobo štirih let.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Mi-
nistrstvo za promet in zveze - Direkcija RS
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za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
št. 416/IV, kontaktna oseba je Irena Sku-
bic, tel. 061/178-83-36, faks 178-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno do-
kumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 15. 3. 2000 do
8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za promet in zve-
ze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana; vložišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! - Ponudba
za meritve nosilnosti z FWD na G in R ce-
stah v RS“ - V. V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 15. 3. 2000
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

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 za leto 2000 (Ur. l. RS, št.
9/2000) in na njegovi podlagi izdanih pod-
zakonskih aktih.

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

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(Poglavju 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od dneva
predložitve ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: naroč-
nik bo druge informacije ponudnikom po-
sredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih
bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom za
predložitev ponudb na naslov: Direkcija RS
za ceste, Služba za javna naročila in letni
plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

19., 20
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-22038
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: študija variant cestne
povezave (AC 1) Koper - MP Dragonja.

Ocenjena vrednost: 8,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Dragonja.
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 samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo samo za celotno javno naročilo.

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: dela je potrebno izve-
sti v roku 6 mesecev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Mi-
nistrstvo za promet in zveze - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
št. 416/IV, kontaktna oseba je Irena Sku-
bic, tel. 061/178-83-36, faks 178-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 3. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za promet in zve-
ze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana; vložišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za študijo variant cestne povezave (AC 1) -
Koper MP Dragonja.“ - D. K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 3. 2000
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

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. RS, št. 9/00) in na njegovi
podlagi izdanih podzakonskih aktih.

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

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

priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(Poglavju 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od dneva
predložitve ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: naroč-
nik bo druge informacije ponudnikom po-
sredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih
bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom za
predložitev ponudb na naslov: Direkcija RS
za ceste, Služba za javna naročila in letni
plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

19., 20
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-22039
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje avtomat-
skih števcev prometa v letih
2000/2001.

Ocenjena vrednost: 23,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (po-
glavje 10).

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo samo za celotno javno naročilo.

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: dela je potrebno izve-
sti v roku 12 mesecev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Mi-
nistrstvo za promet in zveze - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
št. 416/IV, kontaktna oseba je Irena Sku-
bic, tel. 061/178-83-36, faks 178-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno do-
kumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 3. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za promet in zve-
ze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana; vložišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! - Ponudba
za vzdrževanje avtomatskih števcev prome-
ta v letih 2000/2001.“ - D. K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 3. 2000
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

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. RS, št. 9/00) in na njegovi
podlagi izdanih podzakonskih aktih.

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

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavju 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od pred-
ložitve ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: naroč-
nik bo druge informacije ponudnikom po-
sredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih
bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom za
predložitev ponudb na naslov: Direkcija RS
za ceste, Služba za javna naročila in letni
plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

19., 20
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-22040
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: študija variant cestne pove-
zave (AC 1) - Ilirska Bistrica - MP Jelšane.

Ocenjena vrednost: 16,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ilirska Bistrica.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (po-
glavje 10).

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo samo za celotno javno naročilo.

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: dela je potrebno izve-
sti v roku 7 mesecev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Mi-
nistrstvo za promet in zveze - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
št. 416/IV, kontaktna oseba je Irena Sku-
bic, tel. 061/178-83-36, faks 178-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno do-
kumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko
poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 21. 3. 2000 do
8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za promet in zve-
ze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana; vložišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! - Ponudba
za študijo variant cestne povezave (AC 1) -
Ilirska Bistrica MP Jelšane.“ - D. K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 3. 2000
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

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. RS, št. 9/00) in na njegovi
podlagi izdanih podzakonskih aktih.

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

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavju 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od pred-
ložitve ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: naroč-
nik bo druge informacije ponudnikom po-
sredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih
bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom za
predložitev ponudb na naslov: Direkcija RS
za ceste, Služba za javna naročila in letni
plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

19., 20
Direkcija RS za ceste

Št. 012-10/00 Ob-22132
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za gospodarske dejav-
nosti, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, faks
133-10-31.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbira dobaviteljev živil
in rezanega cvetja za potrebe Ministr-
stva za gospodarske dejavnosti po na-
slednjih segmentih:

– segment 1: mleta pražena kava in pra-
žena kava v zrnju;

– segment 2: kapučino – kava v vreč-
kah;

– segment 3: čaj v filter vrečkah;
– segment 4: servirni sladkor;
– segment 5: gazirane in negazirane mi-

neralne vode;
– segment 6: sadni sokovi;
– segment 7: mleko;
– segment 8: rezano cvetje (cvelični

aranžmaji in šopki).
Orientacijska  vrednost:  za  segment

1–7: 6,000.000 SIT letno.
Orientacijska vrednost: za segment 8:

4,000.000 SIT letno.
4.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko pošljejo po-
nudbo za:

– posamezen segment in skupno za seg-
mente 1–7,

– ločeno za segment 8.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
se ne upoštevajo.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: dve leti od sklenitve
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotni-
kova 5, 1000 Ljubljana, Zdenka Bokal.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 15. 3. 2000.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo:  znesek  v  višini
5.000 SIT,  ponudniki  nakažejo  s  po-
ložnico  na ŽR 50100-630-10014, sklic:
18 21113-7141009, namen: plačilo raz-
pisne dokumentacije za izbiro dobaviteljev
živil in rezanega cvetja.

Ob dvigu dokumentacije je potrebno
predložiti potrdilo o plačilu.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: kot veljavne bodo
upoštevane ponudbe, ki bodo pravilno oz-
načene prispele do vključno 15. 3. 2000
do 14. ure, na naslov naročnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: zapečatene kuverte morajo
ponudniki oddati na naslov: Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, z jasno oznako in napisom “Po-
nudba – ne odpiraj!”, s številko objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS in z naved-
bo predmeta naročila, in sicer: “Blago (živi-
la ali cvetje)”. Na hrbtni strani mora biti oz-
načen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 16. 3. 2000
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Dvostopenjski javni razpis

ob 9. uri, na naslovu Ministrstvo za gospo-
darske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana,
velika sejna soba.

12., 13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: po odpiranju
ponudb, tj. 16. 3. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
ki bodo upoštevana pri ocenjevanju in izbiri
najugodnejše ponudbe za izvedbo naročila
so naslednja:

– cena 60%,
– dobavni rok 30%,
– plačilni rok 10%.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki zbere

najvišjo vsoto ocen.
18., 19., 20.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 434/00 Ob-22033
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-

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

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

3. a) Kraj dobave: poslovni prostori Javne-
ga podjetja Elektro Ljubljana, d.d., v Ljubljani.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: tehnološka oprema DCV (di-
stribucijski center vodenja) Elektro Ljub-
ljana, d.d.

c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: upošte-
vane bodo le popolne ponudbe, delnih po-
nudb ne bomo upoštevali.

d) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost razpisa je 500,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: v
celoti 3 leta po podpisu pogodbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
dobava sukcesivno z zaključkom konec le-
ta 2002.

6. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo za 1. stopnjo razpisa v slovenskem in
angleškem jeziku pri kontaktni osebi Nataši
Škerjanec, tel. 131-52-55, v sobi št. 16 na
naslovu Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
cesta 56/VI, Ljubljana.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija za 1. stopnjo razpisa bo na razpolago
do 10. 3. 2000 do 14. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 50.000 SIT na žiro
račun Elektro Ljubljana, d.d., št.
50102-601-90004, sklic na številko:
007991-276 z obvezno navedbo davčne
številke!

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe na 1. stopnji

razpisa morajo biti oddane najkasneje do
6. 4. 2000 do 14. ure, ponudbe oddane
po tem roku ne bodo upoštevane.

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

Prijava ponudnika na 1. stopnji razpisa
mora biti oddana v zaprti in žigosani ovojnici
z navedbo točnega naslova naročnika. Pri-
java naj ima obvezno pripisano “Javni razpis
– Ponudba za tehnološko opremo DCV
Elektro Ljubljana, d.d. – 1. stopnja – Ne
odpiraj!”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 4. 2000 ob
10. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 56/VII v
Ljubljani.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik, ki bo povabljen na 2.
stopnjo razpisa, mora predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 5% vred-
nosti ponudbe na 2. stopnji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: definirani bodo v razpi-
sni dokumentaciji za 2. stopnjo razpisa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba po
končani 2. stopnji razpisa.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudba v prvi stopnji je veljavna pod pogojem,
da ponudnik predloži naslednje dokumente:

– obrazec ponudbe,
– izjava o sprejemu pogojev razpisne do-

kumentacije,
– izjava ponudnika o obveznostih po za-

konu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotovitvi skladnosti, o sposobnosti dajanja
tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,

– pooblastilo za sodelovanje pri javnem
odpiranju ponudb,

– pooblastilo za podpis ponudbe,
– podatke iz izkaza uspeha in bilance

stanja za zadnje poslovno leto,
– podatki o strukturi in številu zaposlenih

pri ponudniku,
– seznam in reference kadrov, ki bodo

vodili in izvajali dela,
– dokazilo ponudnika o ustreznih refe-

rencah z navedbo referenčnih objektov,
– izpolnjeno tabelo funkcionalne ustrez-

nosti,
– izpolnjeno tabelo cen,
– izpis registracije ponudnika,
– dokazilo o dovoljenju za opravljanje de-

javnosti,
– mnenje revizorja,
– obrazci BON 1, BON 2 ali BON 3,
– dokazilo, da proti ponudniku ni uve-

den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije,

– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
obveznosti,

– dokazilo, da ponudnikovi vodstveni de-
lavci niso bili obsojeni,

– izjave podizvajalcev,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni

predmet obravnave pred sodiščem,
– opis s strani ponudnika predlagane

tehnične rešitve v skladu s tehničnimi razpi-
snimi pogoji prve stopnje razpisa,

– druge dokumente, kot je določil na-
ročnik v tehnični razpisni dokumentaciji.

V drugi razpisni stopnji bo ponudba ve-
ljavna, kolikor bodo poleg dokumentov, ki
so zahtevani v prvi stopnji, priloženi še na-
slednji dokumenti:

– ponudbeni predračun z rekapitulacijo,
– bančna garancija za resnost ponudbe

v višini 5% vrednosti ponudbe,
– izjava banke, o predložitvi garancije za

dobro izvedbo prevzetih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti,

– podpisan predlog pogodbe,
– pogodba s podizvajalcem oziroma po-

slovnim partnerjem o skupnem nastopanju,
če ponudnik zagotavlja dobavo opreme po
tem razpisu s podizvajalcem ali v obliki po-
slovnega sodelovanja,

– opis tehnične rešitve v skladu s tehnič-
nimi razpisnimi pogoji 2. stopnje razpisa.

Ponudnik, ki ni vpisan kot pravna oseba
v sodni register pri sodišču v RS, mora pred-
ložiti dokazila glede pravnega statusa in fi-
nančno-poslovne sposobnosti, ki jih kot jav-
ne listine izdajajo pristojne inštitucije po pra-
vu države sedeža ponudnika.

Javne listine je potrebno predložiti v ori-
ginalu in overjenem prevodu.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morajo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be je 120 dni od dneva te objave.

14. Merila in kriteriji za izbiro: prva stop-
nja dvostopenjskega javnega razpisa:

– zahtevana dokumentacija,
– tehnološka ustreznost ponujene re-

šitve,
– absolutno zahtevane in zelo pomem-

bne funkcije,
– manj pomembne funkcije,
– referenčni objekti za ponujeno tehno-

loško rešitev,
– usposobljenost kadrov in mednarodne

izkušnje,
– zmožnost dobavitelja za pravočasne

dobave v vseh izvedbenih stopnjah,
– vključevanje naročnikovega osebja v

izvedbo projekta.
Druga stopnja dvostopenjskega javnega

razpisa:
– tehnološka raven ponujene opreme,
– skupna ponudbena vrednost in plačilni

pogoji,
– vzdrževanje  in  trajanje  garancijske

dobe.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku na 1.
stopnji razpisa posredovane po pošti do
20. 3. 2000.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 85-86 z dne 22. 10. 1999,
Ob-1354.

17.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana, d.d.
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Zbiranje predlogov

Popravek

Ob-22042
V javnem razpisu za zbiranje predlogov

za posodobitev in dograditev sistema daljin-
skega nadzora vodovodnega in kanalizacij-
skega sistema, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 14 z dne 18. 2. 2000,
Ob-21570 se naslednji točki popravita in se
pravilno glasita:

3. (c) Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT v letu 2000 in še
20,000.000 SIT sukcesivno v naslednjih
letih.

9. (b) Datum, do katerega je možno zah-
tevati razpisno dokumentacijo: 8. 3. 2000.

Vodovod - Kanalizacija, Celje

ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 93/99 Ob-21796
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovš-
kova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 26. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): ponudbena vrednost, reference, rok
plačila, finančno stanje, tehnične zahteve.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Merkur, d.d., Cesta na Okro-
glo 7, 4202 Naklo.

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

trebno dobaviti: merilniki toplotne ener-
gije in rezervni deli za potrebe JP Ener-
getike Ljubljana, d.o.o.

7. Pogodbena vrednost:
43,738.340,52 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,955.645,50 SIT, 44,675.007,70
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 17. 12. 1999,
Ob-17124.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 134/00 Ob-21847
1. Naročnik, poštni naslov: KSP Hrast-

nik, Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
Cesta 3. julija 7, 1430 Hrasntik.

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

3. Datum izbire: 20. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Korona, d.o.o., Murnova 9,
Ljubečna, 3211 Škofja vas.

6. (a) Kraj dobave: KSP Hrastnik, Komu-
nalno-stanovanjsko podjetje, d.d., Hrastnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: material za izvajanje sto-
ritve pogrebne dejavnosti.

7. Pogodbena vrednost: 8,000.000 SIT
(cena razpisanega materiala na enoto:
203.546,50 SIT).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 218.813 SIT, 203.546,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999, Ob-14920.

Komunalno-stanovanjsko podjetje
Hrastnik, d.d.

Št. 133/00 Ob-21851
1. Naročnik, poštni naslov: KSP Hrast-

nik, Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
Cesta 3. julija 7, 1430 Hrasntik.

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

3. Datum izbire: 5. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Vigrad, d.o.o., Cesta na Os-
trožno 101, 3001 Celje.

6. (a) Kraj dobave: KSP Hrastnik, Komu-
nalno-stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3.
julija 7, Hrastnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: vodovodni material za
vzdrževanje objektov komunalne infra-
strukture.

7. Pogodbena vrednost: 20,000.000
SIT (cena razpisanega materiala na enoto:
2,042.239,05 SIT).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,290.269,18 SIT, 2,042.239,05 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999,
Ob-14921.

Komunalno-stanovanjsko podjetje
Hrastnik, d.d.

Št. 0048-308/33-13-99 Ob-21843
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): delni ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo
svežega mesa in mesnih izdelkov.

3. Datum izbire: sklep o neuspelem del-
nem ponovnem javnem razpisu je bil sprejet
15. 7. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): delni ponovni javni razpis ni us-
pel, ker nanj nista prispeli veljavni ponudbi
vsaj dveh ponudnikov.

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. 48 z dne 18. 6. 1999, Ob-5098.

Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije

Ob-21845
1. Naročnik, poštni naslov: Pomurski

zdravstveni zavod Murska Sobota, Arh. No-
vaka 2b, Murska Sobota.

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

3. Datum izbire: 21. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena (50%),
plačilni pogoji (40%), dodatne ugodnosti
(5%), servis in drugi pogoji (5%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Intertrade ITS, d.d., Ljublja-
na, Kolodvorska 9.

6. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Lju-
tomer, Zdravstveni dom Gornja Radgona,
Zdravstveni dom Murska Sobota.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 86 računalnikov.

7. Pogodbena vrednost: 14,997.570
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

22,659.100 SIT, 14,147.512 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 10. 12. 1999,
Ob-16928.

Pomurski zdravstveni zavod
Murska Sobota

Št. 462-02/58-99/0520-002 Ob-21852
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Carinska uprava Republike Sloveni-
je, Šmartinska 130, 1523 Ljubljana,
061/14-14-510, 061/140-21-55.

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

3. Datum izbire: 15. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– usposobljenost in sposobnost ponud-

nika,
– ustreznost vzorcev in ustreznost opisa

postopka izdelave predmetov javnega naro-
čila zahtevam naročnika,

– garancijska doba,
– cena,
– plačilni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– za izdelavo zimskih suknjičev in letnih

jopičev ponudnik Moda Lotus podjetje za
usposabljanje in zaposlovanje invalidov
d.o.o., Meljska c. 56, Maribor,
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– za izdelavo letnih kap ponudnik Uni-
verzale Domžale d.d., Slamnikarska 4,
Domžale,

– za izdelavo delovnih kombinezonov po-
nudnik Ika Industrijska konfekcija Ajdovšči-
na d.d., Tovarniška cesta 24, Ajdovščina,

– za izdelavo zimskih srajc ponudnik PIK
Tekstil d.o.o., Kraljeviča Marka 5, Maribor,

– za izdelavo moških spomladansko je-
senskih čevljev izbere ponudnik Planika
d.d., Savska loka 21, Kranj in

– za izdelavo ženskih spomladansko je-
senskih čevljev izbere ponudnik Alpina d.d.,
Žiri.

6. (a) Kraj dobave: deli letne in zimske
carinske uniforme se bodo dobavljali na lo-
kacije carinarnice Celje, Dravograd, Jese-
nice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska So-
bota, Nova Gorica, Sežana in Carinske upra-
ve Republike Slovenije.

(b) Vrsta in količina dodeljenih del: izde-
lava in dobava posameznih delov letne
in zimske carinske uniforme, in sicer:

– 2.200 zimskih suknjičev,
– 2.200 letnih jopičev,
– 2.200 letnih kap,
– 6.000 zimskih srajc,
– 430 delovnih kombinezonov,
– 1.700 moških spomladansko jesen-

skih čevljev in
– 460 ženskih spomladansko jesenskih

čevljev.
7. Pogodbena vrednost:
– za izdelavo zimskih suknjičev

28,782.292 SIT,
– za izdelavo letnih jopičev 26,172.146

SIT
– za izdelavo letnih kap 4,598.000 SIT,
– za izdelavo zimskih srajc 15,365.280

SIT,
– za izdelavo delovnih kombinezonov

2,548.266 SIT,
– za izdelavo moških spomladansko je-

senskih čevljev 18,186.770 SIT,
– za izdelavo ženskih spomladansko je-

senskih čevljev 2,632.994 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje popolne

ponudbe:
– za izdelavo zimskih suknjičev

45,038.400 SIT in 28,782.292 SIT,
– za izdelavo letnih jopičev 48,118.400

SIT in 26,172.146 SIT,
– za izdelavo letnih kap 6,283.200 SIT

in 4,598.000 SIT,
– za izdelavo letnih srajc 23,946.000

SIT
– za izdelavo zimskih srajc 18,024.000

SIT in 15,365.280 SIT,
– za izdelavo puloverjev 17,892.000 SIT,
– za izdelavo dvodelne delovne obleke s

podobleko 793.540 SIT,
– za izdelavo delovnih kombinezonov

4,144.770 SIT in 2,548.266 SIT,
– za izdelavo usnjenih pasov 4,620.651

SIT,
– za izdelavo moških spomladansko je-

senskih čevljev 18,186.770 SIT in
13,473.180 SIT,

– za izdelavo ženskih spomladansko je-
senskih čevljev 2,895.746 SIT in
2,528.988 SIT,

– za izdelavo moških letnih nogavic – ni
bilo popolne ponudbe,

– za izdelavo moških zimskih nogavic –
ni bilo popolne ponudbe,

– za izdelavo ženskih letnih hlačnih no-
gavic – ni bilo popolne ponudbe,

– za izdelavo ženskih zimskih hlačnih no-
gavic – ni bilo popolne ponudbe in

– za izdelavo moških kravatnih igel
1,967.498,40 SIT,

– za izdelavo ženskih kravatnih igel
758.553,60 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: izbra-
ni ponudniki so bili izbrani, ker so njihove
ponudbe popolne, ustrezne glede usposob-
ljenosti in sposobnosti ponudnika, glede pri-
loženih od naročnika zahtevanih vzorcev
predmetov javnega naročila in opisa postop-
ka izdelave predmetov javnega naročila, na-
jugodnejše glede garancijske dobe, cene
in glede plačilnih pogojev.

Za izdelavo letnih srajc, puloverjev, dvo-
delne delovne obleke s podobleko, usnje-
nih pasov, moških letnih in zimskih nogavic,
ženskih letnih in zimskih hlačnih nogavic ter
moških in ženskih kravatnih igel se ne izbe-
re noben ponudnik, ker za navedene posa-
mezne dele carinske uniforme oziroma
predmete javnega naročila nista bili popolni
ponudbi vsaj dveh ponudnikov, kar je v skla-
du s 41. členom zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97). V zvezi z navedenim
se javni razpis za izdelavo letnih srajc, pulo-
verjev, dvodelne delovne obleke s podoble-
ko, usnjenih pasov, moških letnih in zimskih
nogavic, letnih in zimskih ženskih hlačnih
nogavic ter moških in ženskih kravatnih igel
ponovi pod enakimi ali drugačnimi pogoji.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999 in Ur. l. RS,
št. 60 z dne 17. 12. 1999.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Ob-21853
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca z zbiranjem ponudb (54. člen ZJN).

3. Datum izbire: 2. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kri-
terijev in končna vrednost predračuna sku-
pine.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročnik je dodelil naročilo
dobave blaga: Strokovna literatura, za ob-
dobje 1. 1. 2000 do 31. 12. 2001, nasled-
njemu ponudniku, kot najugodnejšemu:

1. za dobavo tuje periodike:
– DZS, d.d., Založništvo in trgovina,

Mali trg 6, 1538 Ljubljana;
2. za dobavo baze podatkov na CD

ROM-ih:
– Mladinska knjiga trgovina, d.d., Slo-

venska 29, 1000 Ljubljana;
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica

Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: strokovna literatura:
– tuja periodika,
– dobava baz podatkov na CD ROM- ih.

7. Pogodbena vrednost:
1. strokovna literatura: – tuja periodi-

ka: 14,650.912,22 SIT.
2. dobava baz podatkov na CD ROM-

ih: 4,322.194 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: skupina tuja periodika
1. vrednost najvišje ponudbe:

16,050.077 SIT.
2. vrednost najnižje ponudbe:

14,568.043,44 SIT.
 Skupina dobava baz podatkov na CD

ROM-ih
1. vrednost najvišje ponudbe:

4,322.194 SIT.
2. vrednost najnižje ponudbe:

3,967.581 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: po-
stopek oddaje javnega naročila se je izvajal
po 54. členu ZJN.

12., 13.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 11/2-75/00 Ob-21923
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 10. 1. 2000.
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: naročnik je sprejel odločitev, da se ne
izbere noben ponudnik in se postopek za-
ključi, ker nobena od veljavnih ponudb ni
bila popolna.

5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava telekomunikacij-
skega materiala: PEHD cevi.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999, Ob-15235.

Telekom Slovenije d.d., Ljubljana

Št. 11/2-75/00 Ob-21926
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 27. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je sprejel odločitev, da
se odda javno naročilo z neposredno po-
godbo edinemu ponudniku, ker tudi ponov-
ljen javni razpis ni uspel, saj je le ponudba
izbranega ponudnika formalno in materialno
popolna, ker vsebuje vse zahtevane doku-
mente ter ponujeni TK material v celoti ustre-
za tehničnim zahtevam iz razpisne doku-
mentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Minerva Žalec d.d., Pon-
grac 101, Griže.
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6. (a) Kraj dobave: FCO skladišča Tele-
kom Slovenije d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava telekomunikacij-
skega materiala: PVC cevi.

7. Pogodbena vrednost: 121,196.621
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: prvi
neuspeli razpis za to naročilo je bil objavljen
v Ur. l. RS, št. 37-38, z dne 21. 5. 1999,
Ob-3974/A, glavni podatki o izidu razpisa
pa so bili objavljeni v Ur. l. RS, št. 3, z dne
14. 1. 2000, Ob-18629.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999, Ob-15236.

14.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Št. 8174/372/2000 Ob-21975
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdri-
hova 2, 1000 Ljubljana, telefaks št.
061/174-27-17.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo
OPGW ter obešalnega in spojnega materia-
la za objekt: DV 400 kV Maribor - Krško.

3. Datum izbire: 26/01-2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): standardna merila:
– skupna ponudbena cena (53% delež),
– plačilni pogoji (5% delež),
– ISO standard (2% delež),
– zagotavljanje kvalitete (20% delež),
– pozitivne reference za dobavo identič-

ne opreme (20% delež).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: ELEX d.o.o., Dunajska ce-
sta 21, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: Elektro-Slovenija, d.o.o., DV 400 kV
Maribor - Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bo dobaviti: dobava OPGW ter obešalne-
ga in spojnega materiala.

7. Pogodbena vrednost osnovna cena:
222,997.574,80 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:
179,633.360 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

262,821.954 SIT, 222,997.574,80 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 108 z dne 27. 12. 1999.

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

Ob-21978
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1,
Slovenj Gradec.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 1. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja končna cena ob ustrezni
kvaliteti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Koroška trgovina, d.d., Radlje ob
Dravi – za skupine A, B in C,

2. IVEC, d.o.o., Maribor – za skupine
A, B, C in D,

3. DiverseyLever, d.o.o., Maribor –
za skupino B,

4. E.L.F. Lampter Franc Šmartno –
za skupini C in D,

5. Pan Goslar, d.o.o., Ig pri Ljubljani
– za skupino B,

6. Bio-Top, d.o.o., Ravne – za skupi-
no D,

7. Paloma, d.o.o., Sladki vrh – za sku-
pino C,

8. Dentacom, d.o.o., Velenje – za
skupine A, B in C,

9. Harper, d.o.o., Ljubljana – za sku-
pino C,

10. Chemo, d.d., Ljubljana – za sku-
pino A, B, C in D,

11. Europap, d.o.o., Ljubljana – za
skupino C,

12. Andrej Zagorc, s.p. Šentjernej –
za skupini A in B,

13. Henekl-Ecolob, d.o.o., Maribor –
za skupini A in B,

14. Mavrica, d.d., Ljubljana – za sku-
pini A in B,

15. Ziko, d.o.o., Slovenj Gradec – za
skupino D.

S ponudniki, ki jim je priznana sposob-
nost, bo naročnik sklenil pogodbo o dobavi
blaga.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380
Slovenj Gradec.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: pralna in čistilna sredstva.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 98/99 z dne 3. 12. 1999, Ob-16388.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Ob-21980
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1,
Slovenj Gradec.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 1. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja končna cena ob ustrezni
kvaliteti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Povrtnina, d.d., Maribor – za pod-
skupini B/a in B/b ter skupino E,

2. Koroške pekarne, d.d., Dravograd
– za skupino C,

3. Koroška trgovina, d.d., Radlje ob
Dravi – za skupini D in H,

4. Kolinska, d.d., Ljubljana – za sku-
pino H,

5. Era, d.d., Velenje – za podskupini
B/a in B/b ter skupini D in H,

6. Mesarija Strašek, Slovenske Konji-
ce – za podskupine F/a, F/c in F/d,

7. Nektar, d.o.o., Ljubljana–Črnuče –
za skupino H,

8. Droga, d.d., Portorož – za skupini
D in H,

9. Cvetko Milan, Velika Nedelja – za
podskupino B/b,

10. Sadjarstvo Hrustel Anton, Žalec –
za podskupino B/a,

11. Pomurske mlekarne, d.d., Mur-
ska Sobota – za skupino A,

12. KZ Laško, Laško – za skupino E
in podskupino F/c,

13. Perutnina Ptuj, d.d., Ptuj – za
podskupino F/d,

14. Mariborska mlekarna, d.d., Mari-
bor – za skupini A in G ter podskupino F/b,

15. Marketing, d.o.o., Trzin – za pod-
skupino F/b in skupino G;

16. Trgovska družba ZANA, d.d., Ža-
lec – za skupini D in H,

17. Celjske mesnine, d.d., Celje – za
podskupini F/a in F/c,

18. ŽITO, d.d., Ljubljana – za skupi-
ne C, D in G,

19. Pekarna Zorman Slovenj Gradec
– za skupino C,

20. Ribarnica Popič Slovenj Gradec
– za podskupino F/b ter skupino G,

21. Geaprodukt, d.o.o., Ljubljana –
za podskupini B/a in B/b,

22. Ledina, z.b.o. Slovenj Gradec –
za podskupine F/a, F/c in F/d,

23. Košaki, d.d., Maribor – za pod-
skupino F/c,

24. Družina Cvahte, Loče pri Poljča-
nah – za podskupino B/a,

25. Klasje MPP Celje, d.d., Celje –
za skupino C,

26. Zadruga Mozirje, z.o.o., Mozirje
– za skupino E,

27. Fišar – Žitnik Marjan, Tabor – za
podskupino F/d,

28. Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrov-
če – za skupini A in G ter podskupino F/b,

29. Pekarna Hlebček Dravograd – za
skupino C,

30. Gramis, d.o.o., Murska Sobota –
za podskupini B/a in B/b ter skupino E,

31. Pekarna Boč Loče pri Poljčanah
– za skupino C.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380
Slovenj Gradec.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 32.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 98/99 z dne 3. 12. 1999,
Ob-16389.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Ob-21981
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1,
Slovenj Gradec.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 1. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja končna cena ob ustrezni
kvaliteti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,
Ljubljana – za skupini A in B,

2. Contal, d.o.o., Slovenj Gradec –
za skupino A,

3. DZS, d.d., Dejavnost Trgovine
Ljubljana – za skupini A in B,

4. Mladinska knjiga Trgovina, d.d.,
Ljubljana – za skupini A in B,

5. Piramida, d.o.o., Zagorje – za sku-
pini A in B.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380
Slovenj Gradec.

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

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 98/99 z dne 3. 12. 1999, Ob-16387.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Ob-21982
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor, tel.
062/2200-131, faks 062/222-241, kon-
taktna oseba: Bogomil Jelenc, univ. dipl.
inž. elektr.

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

3. Datum izbire: 29. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev 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: Elektronabava, d.d., Sloven-
ska 58/IV, Ljubljana.

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

trebno dobaviti: dobava tehnološke opre-
me distribucijskega centra vodenja Elek-
tro Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
1,070.808.554 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

1.070,808.554 SIT, 716.444.477,80 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65-66 z dne 13. 8. 1999,
Ob-9540.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Št. 127/1-00 Ob-21983
1. Naročnik, poštni naslov: Dom upoko-

jencev Celje, Jurčičeva 6, Celje.

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

3. Datum izbire: 31. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, dodatne
ugodnsoti (količinski popust ponudnika).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Horizont, d.o.o., Maribor,
Vodovodna 30/c, Maribor.

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

trebno dobaviti: kurilno olje – ekstra lah-
ko 200.806 litrov.

7. Pogodbena vrednost: 13,351.590 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,357.629 SIT, 13,249.782,92 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 108  z dne 27. 12. 1999.

Dom upokojencev Celje

Št. 1/2000-17 Ob-21984
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Brežice, Černelčeva 15, Brežice,
tel. 0608/668-100, telefaks
0608/668-110, kontaktna oseba: Tone
Zorko, univ. dipl. soc.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 17. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev konkretnega
naročila je najnižja končna cena posamez-
nega štirimesečja.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: dobavo blaga živila in ma-
terial za prehrano se za dobo 12 mese-
cev prizna naslednjim ponudnikom za sku-
pine oziroma podskupine:

– Brumec-Ručigoj, Mengeš: E;
– SI-PO, Globoko: A1, A2, A3;
– Kmečka Zadruga, Brežice: A1, A2,

C1, C2, C3, D, F, G;
– Ljubljanske mlekarne trženje, PO No-

vo mesto: D;
– Kolinska Ljubljana: H;
– Celjske mesnine: C1, C3;
– Trgovsko podjetje, Celje: G, H;
– Pomurka trženje Ljubljana: C3;
– Drago Deržič-Derkom: A1, A2, A3;
– Mercator Dolenjska, Novo mesto: C3,

D, F, G, H;
– Mariborska mlekarna: D, E;
– KZ Krka Novo mesto: A1, A2, A3, C1,

C2, C3, E, F;
– Mlekarna Celeia Petrovče: D, E;
– Marketing Trzin: E;
– Pekarna Kruhek: B;
– Karel Kozole Sevnica: ?;
– Pekarna Klemenčič: B;
– Dolenjske pekarne Novo mesto: B;
– Klasje MPP Celje: B;
– Žito Ljubljana: B,
– Kmečka zadruga Sevnica: C1, C3,

– Emona mesna industrija Zalog: C1,
C2, C3;

– Mesni butik Pigi, Dobova: C1, C2;
– Meja, Kmetijsko podjetje Šentjur: F;
– Jata reja Ljubljana: F;
– Perutnina Rostohar, Leskovec pri Krš-

kem: F.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica

Brežice, Černelčeva 17.
(b)
7. Pogodbena vrednost:  bo definirana

ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 25.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4-5 z dne 21. 1. 2000,
Ob-19151.

Splošna bolnišnica Brežice

Št. 039-54/99 Ob-21985
1. Naročnik, poštni naslov: Upravna eno-

ta Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo me-
sto.

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

3. Datum izbire: 18. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kvaliteta materiala, dobav-
ni roki, reference ponudnikov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: DZS, založništvo in tr-
govina, d.d., Mali trg 6, Ljubljana, Dejav-
nost trgovine, Šmartinska 152, hala XII,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Upravna enota Novo
mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

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

7. Pogodbena vrednost: 8,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,

Dunajska cesta 121, Ljubljana, najvišja po-
nudba,

– DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali
trg 6, Ljubljana, Dejavnost trgovine, Šmar-
tinska 152, hala XII. Ljubljana, najnižja po-
nudba.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 108 z dne 27. 12. 1999.

Upravna enota Novo mesto

Št. 345/99 Ob-21986
1. Naročnik, poštni naslov: VVZ Kekec

Grosuplje, Trubarjeva 15, Grosuplje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za blago.

3. Datum izbire: 31. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena izdelkov, kvaliteta izdelkov,
reference, lastna proizvodnja, posebne
ugodnosti, plačilni rok, celovitost opisa, bla-
go slovenskega porekla.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:
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a) mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana,

Tolstojeva 63;
b) sveže meso;
c) meso perutnine in kuncev:
– Emona – Mesna industrija Zalog,

d.d., Agrokombinatska 63, Ljubljana - Za-
log (b in c);

d) mesni izdelki:
– Mesarija Javornik - Javornik Andrej,

s.p., Adamičeva 20, Grosuplje,
e) ribe in konzervirane ribe:
– Brumec - Ručigaj, d.o.o., Testenova

55, Loka - Mengeš;
f) sveža zelenjava, sveže in suho sadje

ter suhe stročnice:
– KZ Krka, z.o.o., Rozmanova 10, Novo

mesto;
g) zamrznjena zelenjava:
– Brumec - Ručigaj, d.o.o., Testenova

55, Loka - Mengeš;
h) kokošja jajca;
– Mesarija Javornik - Javornik Andrej,

s.p., Adamičeva 20, Grosuplje;
i) kruh in pekovsko pecivo:
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska c.

442, Škofljica;
j) slaščičarski izdelki in zamrznjeni izdel-

ki iz testa:
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska c.

442, Škofljica;
k) testenine:
– Žito - Prehrambena industrija, d.d.,

Šmartinska 154, Ljubljana;
l) čaji:
– Emona - Blagovni center, d.d., Ljublja-

na, Šmartinska 130, Ljubljana;
m) žitarice, mlevski izdelki:
– Poslovni sistem Mercator, d.d., Trgo-

vina Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljubljana;
n) drugo prehrambeno blago:
– Poslovni sistem Mercator, d.d., Trgo-

vina Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave:
– VVZ Kekec Grosuplje, Trubarjeva 15,

Grosuplje in
– VVZ Kekec Grosuplje - enota Pika,

Ljubljanska c. 51, Šmarje - Sap.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
za čas od 1. 3. 2000 do 31. 12. 2000.

7. Pogodbena vrednost:
1. mleko in mlečni izdelki –

6,000.000 SIT,
2. sveže meso – 3,500.000 SIT,
3. meso perutnine in kuncev –

2,400.000 SIT,
4. mesni izdelki – 1,700.000 SIT,
5. ribe in konzervirane ribe –

700.000 SIT,
6. sveža zelenjava, sveže in suho sad-

je ter suhe stročnice – 7,000.000 SIT,
7. zamrznjena zelenajva – 200.000 SIT,
8. kokošja jajca – 600.000 SIT,
9. kruh in pekovsko pecivo –

3,400.000 SIT,
10. slaščičarski izdelki in zamrznjeni

izdelki iz testa – 600.000 SIT,
11. testenine – 500.000 SIT,
12. čaji – 500.000 SIT,
13. žitarice in mlevski izdelki –

900.000 SIT,
14. drugo prehrambeno blago –

6,500.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
a)  5,803.463,68 SIT,4,676.680,66 SIT,
b) 3,932.712 SIT, 3,491.311,80 SIT,
c) 2,729.294,90 SIT, 2,327.670 SIT,
d) 771.177,35 SIT, 582.022,80 SIT,
e) 644.014,80 SIT, 559.072,80 SIT,
f) 6,123.966,20 SIT, 5,871.711,75 SIT,
g) 136.384 SIT, 94.770 SIT,
h) 647.460 SIT, 472.500 SIT,
i) 2,472.726,88 SIT, 2,070.550 SIT,
j) 568.274,50 SIT, 419.675 SIT,
k) 484.815,78 SIT, 436.400,35 SIT,
l) 749.943 SIT, 399.488,98 SIT,
m) 391.333,14 SIT, 363.099,50 SIT,
n) 5,210.956,83 SIT, 4,713.528,58 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št.108  z dne 27. 12. 1999,
Ob-17694.

Vzgojnovarstveni zavod Kekec
Grosuplje

Št. 012-1/00-13 Ob-22032

1. Naročnik, poštni naslov: Občina Mo-
zirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje.

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

3. Datum izbire: 14. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena s kreditiranjem ozi-

roma obresti,
– fiksna cena,
– kvaliteta nudene opreme,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika in podizvajalcev,
– finančna usposobljenost,
– garancija za kakovost izvršenih del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Rudis, d.d., Trg revolocije
25b.

6. (a) Kraj dobave: OŠ Rečica ob Savinji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
A. tipska šolska oprema (pohištvena,

drobna oprema, tehnična oprema, opre-
ma specializiranih učilnic, oprema telo-
vadnice),

B. oprema izdelana po naročilu,
C. oprema za varovanje objekta.
7. Pogodbena vrednost:

82,889.377,89 SIT s kreditom.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 82,889.377,89 SIT in 64,401.999,31
SIT s kreditom.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: ena
ponudba (najnižja) je bila v fazi analize izlo-
čena kot neveljavna.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 10. 12. 1999.

Občina Mozirje

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. 462-58/89 Ob-21797
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola.
2. Način izbire najugodnejšega izvajal-

ca: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 10. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: pri oce-

njevanju ponudb je naročnik upošteval ana-
litično - sumarni način ekonomskih, tehnič-
no tehnoloških, poslovnih in drugih meril,
zlasti pa je na izbiro vplivala raven celovitosti
ponudbe, najkrajši rok izvedbe, konkretna
sposobnost ponudnika, reference in realne
ponudbene cene bistvenih postavk ter do-
sedanje pozitivne izkušnje.

5. Ime in naslov izvajalca: Gramar d.o.o.,
Ul. B. Jakca št. 7, Portorož.

6. Vrsta in obseg del: predmet javnega
naročila so gradbena dela za gradnjo ko-
munalne infrastrukture (vodovod, kana-
lizacija) v območju zazidalnega načrta
Mala Seva v Izoli.

7. Pogodbena vrednost: 30,935.214 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: 4,689.762 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,609.211 SIT; 27,058.890 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike: Ur. l. RS, št. 96 z
dne 26. 11. 1999.

Občina Izola

Št. 353-05-32/99-1850-55 Ob-21798
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, za katero vodi investicijo Ko-
munalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe Maribor, Slovenska 40, 2000
Maribor, tel. 22-01-412, faks 226-551.

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

3. Datum izbire: 4. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 40 točk, rok in kvaliteta pri
predhodnih delih 30 točk, reference pri po-
dobnih delih 30 točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGD Vili Mesner, s.p., Kam-
nica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: strojne napeljave pli-
novodnega omrežja v MČ Radvanje.

7. Pogodbena vrednost:
20,050.132,17 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:
7,829.678,97 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
22,708.734,30 SIT, 20,050.132,17 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 1 z dne 7. 1. 2000.

Mestna občina
Mestna uprava

Komunalna direkcija Maribor

Št. 353-05-33/99-1850-55 Ob-21799
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, za katero vodi investicijo Ko-
munalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe Maribor, Slovenska 40, 2000
Maribor, tel. 22-01-412, faks 226-551.

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

3. Datum izbire: 4. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 40 točk, rok in kvaliteta pri
predhodnih delih 30 točk, reference pri po-
dobnih delih 30 točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: SGD Vili Mesner, s.p., Kamnica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: strojne napeljave pli-
novodnega omrežja v MČ Tezno.

7. Pogodbena vrednost: 9,240.779,83
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:
3,553.644,16 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,119.465,24 SIT, 9,240.779,83 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 1 z dne 7. 1. 2000.

Mestna občina
Mestna uprava

Komunalna direkcija Maribor

Ob-21800
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 11. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Beži-
grad, d.d., Podmilščakova 24, 1000 Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preureditev depan-
danse restavracije Urška, Privoz 11,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
14,601.694,78 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

17,742.764,34 SIT, 14,601.694,78 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 1 z dne 7. 1. 2000, Ob-18124.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 0048-308/53-12-99 Ob-21841
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 adaptacijo prosto-
rov Policijske postaje Koper.

3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne 19. 7. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis je prispelo 13
veljavnih ponudb. Na odpiranju ponudb so
bile zaradi nepopolnosti izločene štiri po-
nudbe. Pri analizi ponudb sta bili za posa-
mezni sklop izločeni dve ponudbi, zaradi
neizpolnjevanja zahtev razpisne dokumen-
tacije. Pri ocenjevanju ostalih ponudb je na-
ročnik upošteval vsa merila, podana v razpi-
sni dokumentaciji ter izbral najugodnejšega
ponudnika:

Za sklop I – gradbeno-obrtniška dela:
ANCHI Inženiring, d.o.o.,

Za sklop II – strojne instalacije: ANCHI
Inženiring, d.o.o.,

Za sklop III – električne instalacije: AN-
CHI Inženiring, d.o.o.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ANCHI Inženiring, d.o.o.,
Sp. Brežnica 2, 2319 Poljčane.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija prostorov
Policijske postaje Koper, in sicer:

1. gradbeno-obrtniška dela,
2. strojne instalacije,
3. električne instalacije.

Kraj izvedbe: Policijska postaja Koper.
7. Pogodbena vrednost:
Sklop I – gradbeno-obrtniška dela:

19,383.408 SIT, brez DDV,
Sklop II – strojne instalacije:

10,015.031,03 SIT, brez DDV,
Sklop III – električne instalacije:

7,106.804,60 SIT, brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim:
Sklop I – gradbeno-obrtniška dela: Ci-

grad Šoštanj, v višini 55,70% pogodbene
vrednosti,

Sklop II – strojne instalacije: Krevzel Šo-
štanj, v višini 25,80% pogodbene vrednosti,

Sklop III – električne instalacije: ETŠ Je-
zernik, v višini 18,50% pogodbene vrednosti.

9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Sklop I – gradbeno-obrtniška dela:

25,185.013,59 SIT, 19,383.408 SIT,
Sklop II – strojne instalacije:

16,111.907,50 SIT, 10,015.031,03 SIT,
Sklop III – električne instalacije:

8,696.706,75 SIT, 7,001.347,94 SIT.
Vrednost najnižjih in najvišjih ponudb so

podane brez davka na dodano vrednost.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: javni
razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
39-40 z dne 28. 5. 1999, Ob-4355.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-21979
1. Naročnik, poštni naslov: Kmetijski in-

štitut Slovenije, Ljubljana, Hacquetova 17,
tel. 137-53-57 (centrala), faks 137-54-13.

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

3. Datum izbire: 15. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrana je bila ponudba, ki je po
točkovanju ponudbene cene, plačilnih po-
gojev, reference in garancijskih rokov za
izvedbo del, dobila najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GP Grosuplje, d.d., Emon-
ska 8, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del na adap-
taciji paviljonske stavbe Kmetijskega in-
štituta Slovenije (II. faza) v Ljubljani.

7. Pogodbena vrednost: 84,195.017 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 94,932.459,81 SIT, 84,195.017 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 103-108 z dne 27. 12. 1999 in
popravek Uradni list RS, št. 1 z dne 7. 1.
2000.

Kmetijski inštitut Slovenije

Št. 0048-308/47-5-99 Ob-21987
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 sanacijo objekta
Kotnikova 6a in 6b.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
7. 7. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis so prispele 4 ve-
ljavne in formalno popolne ponudbe. Pri
analizi ponudb sta bili izločeni dve ponudbi,
zaradi neizpolnjevanja zahtev razpisne do-
kumentacije. Pri ocenjevanju ostalih dveh
ponudb je naročnik upošteval vsa merila,
podana v razpisni dokumentaciji ter izbral
najugodnejšega ponudnika:

Za sklop I – zamenjava oken: SPL Ljub-
ljana, d.o.o.

Za sklop II – sanacija balkonskih ven-
cev: SPL Ljubljana, d.o.o.

Za sklop III – zamenjava radiatorjev: SPL
Ljubljana, d.o.o.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SPL Ljubljana, d.d., Kersni-
kova 6, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija objekta Kot-
nikova 6a in 6b, Ljubljana, in sicer:

1. zamenjava oken,
2. sanacija balkonskih vencev,
3. zamenjava radiatorjev.

Kraj izvedbe: Kotnikova 6a in 6b, Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost:
Sklop I – zamenjava oken: 20,571.361

SIT, z vključenim DDV,
Sklop II – sanacija balkonskih vencev:

3,064.450,50 SIT, z vključenim DDV,
Sklop III – zamenjava radiatorjev:

6,786.035,60 SIT, z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim:
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Sklop I – zamenjava oken: v višini 67%
pogodbene vrednosti,

Sklop II – sanacija balkonskih vencev: v
višini 11% pogodbene vrednosti,

Sklop III – zamenjava radiatorjev: v višini
22% pogodbene vrednosti.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,235.254,89 SIT, 26,281.330,52
SIT.

Vrednost najnižje in najvišje ponudbe sta
podani z davkom na dodano vrednost.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999,
Ob-3894.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0048-308/54-99 Ob-22014
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 obnovo sanitarij v
pritličju in I. nadstropju Internata II v Tacnu.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
6. 7. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis sta prispeli 2 ve-
ljavni in popolni ponudbi. Pri analizi ponudb
je naročnik upošteval vsa merila, podana v
razpisni dokumentaciji, ter izbral najugod-
nejšega ponudnika: IGZ – Inženiring Borov-
nica, d.o.o.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IGZ – Inženiring Borovnica,
d.o.o., Laze 30a, 1353 Borovnica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova sanitarij v
pritličju in I. nadstropju Internata II v Tac-
nu, in sicer:

1. gradbena dela,
2. obrtniška dela,
3. elektroinstalacijska dela,
4. strojne instalacije.

Kraj izvedbe: Internat II v Tacnu.
7. Pogodbena vrednost:

16,152.659,70 SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani po-
nudnik bo oddal dela podizvajalcem v višini
68% pogodbene vrednosti.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,432.207,77 SIT, 16,152.659,70
SIT.

Vrednosti sta podani z vključenim dav-
kom na dodano vrednost.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999,
Ob-4354.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 352-05-8/98 Ob-22109
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Izo-

la, Sončno nabrežje 8, Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 2. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): pri ocenjevanju ponudb je naroč-
nik upošteval analitično-sumarni način eko-
nomskih, tehnično tehnoloških, poslovnih
in drugih meril, zlasti pa je na izbiro vplivala
raven celovitosti ponudbe, konkretna spo-
sobnost ponudnika, reference in realne po-
nudbene cene bistvenih postavk ter dose-
danje pozitivne izkušnje.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GIP Stavbenik, d.d., Koper,
Ul. 15. maja 16, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: predmet javnega naro-
čila so gradbena dela za izgradnjo fekal-
nega kolektorja M1 od plaže v Simono-
vem zalivu do plaže pod Belvederjem in
do hotela Belveder in gradnja obalne
pešpoti ob morju od plaže Belveder do
plaže v Simonovem zalivu v Izoli.

7. Pogodbena vrednost: 123,818.141 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 128,525.036 SIT, 122,783.099 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 97-98 z dne 3. 12. 1999, Ob-16310.

Občina Izola

Št. 1203 Ob-22111
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 17. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): odločitev je bila sprejeta na
podlagi poročila z dne 9. 2. 2000, ki ga je
izdelala strokovna komisija, iz katerega je
razvidno, da ponudba podjetja Obrtna za-
druga Obrt-oprema, z.o.o., Na trati 11,
1000 Ljubljana, najbolj ustreza objavljenim
merilom za izbiro ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Obrtna zadruga
Obrt-oprema, z.o.o., Na trati 11, 1000
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija poslov-
nih prostorov na lokaciji Povšetova uli-
ca 6, Ljubljana – I. faza.

7. Pogodbena vrednost:
33,450.725,39 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 31,778.000
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 47,184.047,05 SIT, 33,450.725,39
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 103-108 z dne 27. 12. 1999,
stran 6940, Ob-17621.

Snaga, d.o.o., Ljubljana

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-21972
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Re-

publike Slovenije za zaposlovanje, Glinška
ulica 12, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 7. 2. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila: pri oce-
njevanju ponudb ponudnikov je komisija
upoštevala naslednja merila: dejavnost po-
nudnika, kadrovsko zasedbo in ceno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:  Za izvajanje dejavno-
sti Spoznavanje poklicev je bil za vsako
Območno službo Zavoda Republike Slove-
nije za zaposlovanje izbran eden izvajalec
in sicer:

Območna služba Izvajalec Pogodbena
vrednost

SIT

OS Ljubljana Izida Zavod, Kotnikova 2, Ljubljana 6,000.000
OS Maribor MADE d.o.o., Gregorčičeva 5, Maribor 3,100.000
OS Celje RACIO d.o.o., Kidričeva 3, Celje 2,000.000
OS Kranj TIN Zavod, Eipprova 19, Ljubljana 1,900.000
OS Koper A – HELP, Svetovalne sotritve, Obala 118, Portorož 1,100.000
OS Velenje INVEL d.o.o., Trg mladosti 6, Velenje 1,100.000
OS Murska Sobota DART d.o.o., Mlinska 3, Lendava 1,000.000
OS Novo mesto PORTOVAL d.o.o., Irča vas 36, Novo mesto 1,000.000
OS Nova Gorica KOPO d.o.o., Lukežiči 38a, Renče 900.000
OS Sevnica POSAVC-DŠB, Gubčeva 10a, Brežice 700.000
OS Ptuj ANIMACIJA d.o.o., Aškerčeva 1, Ptuj 600.000
OS Trbovlje AZOR d.o.o., Likozarjeva 14, Ljubljana 600.000

Skupaj 20,000.000
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6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

Storitev Najvišja Najnižja
ponudba ponudba

SIT SIT

Organizacija predavanj-predstavitev poklicev
s honorarjem predavatelja 12.000 9.000

Organizacija predavanj-predstavitev poklicev
brez honorarja predavatelja 11.000 3.500

Organizacija obiska pri delodajalcu za skupine
do 5 udeležencev 2.000 1.400

Organizacija obiska pri delodajalcu za skupine
6 do 10 udeležencev 1.500 1.000

Dogovor za delovno prakso – opazovanje 15.000 7.000

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Št. 414-04-1/99-27 Ob-21801
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ro-

gašovci, Rogašovci 14b, Rogašovci.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 11. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): po merilih v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Avtobusni promet Murska
Sobota, d.d., Bakovska ulica 29/a, Murska
Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje dnevnih prevozov osnovnošolskih
otrok iz Občine Rogašovci v letu 2000
za Osnovno šolo Sv. Jurij s podružnica-
ma Pertoča in Serdica.

7. Pogodbena vrednost: 249 SIT (z DDV)
po km prevoza.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 300 SIT, 249 SIT po km prevoza.
11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem

listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
1 z dne 7. 1. 2000, Ob-18188.

Občina Rogašovci

Št. 011-04-6/00 Ob-21802
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

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

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

3. Datum izbire: 1. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): večje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: EPI Spektrum, d.o.o., Pe-
snica 20a, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zniža-
nje prekomernega prometnega hrupa
na državnih cestah.

7. Pogodbena vrednost: 13,710.585 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,267.700 SIT, 13,710.585 SIT.
11., 12.

Direkcija RS za ceste

Ob-21836
1. Naročnik, poštni naslov: VVZ Antona

Medveda, Novi trg 26b, Kamnik, tel.
061/819-210 faks 061/8391-327.

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

3. Datum izbire: 16. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena storitve,
– reference,
– kadri,
– finančno stanje ponudnika,
– možnost zamenjave čistilca.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Pultus, d.o.o., Sela 10b,
Kamnik.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:  čišče-
nje prostorov zavoda ca. 4.300 m2.

7. Pogodbena vrednost: 185 SIT/m2

(cena je brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 208 SIT/m2, 158,71SIT/m2.
11., 12.

VVZ Antona Medveda, Kamnik

Ob-21838
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško.
2.
3. Datum izbire: 15. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po sklepu direktorja NE Krško, z
dne 15. 2. 2000, se javno naročilo NAB.LN
102, ki je bilo objavljeno v Ur. l. RS, št. 4-5
z dne 21. 1. 2000 pod 11. točko, razvelja-
vi.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:  nad-

zor nad gradnjo objekta “preureditev
vhodnega objekta NE Krško”.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 4-5 z dne 21. 1.
2000, Ob-19197.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 64-10/98 Ob-21840
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Koper, Verdijeva 10, Koper.
2.
3. Datum izbire: 11. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je sprejel določitev, da
se ne izbere noben ponudnik, ker sta bili
dve ponudbi nepopolni, ostali dve ponudbi
pa neprimerljivi.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-

va projektne dokumentacije plavalnega
bazena v Žusterni.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11., 12.

Mestna občina Koper

Št. 404-08-66/2000 Ob-21968
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): postopek oddaje javne-
ga naročila je bil izveden v skladu z drugo
alineo prvega odstavka 3. člena ZJN. Na-
ročnik je torej izvedel javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 27. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je izvedel postopek priz-
nanja sposobnosti v skladu z vnaprej objav-
ljenimi kriteriji in merili (Ur. l. RS, št. 97-98
z dne 3. 12. 1999 in Uradni list RS, št. 102
z dne 17. 12. 1999). Na podlagi podatkov
iz ponudb posameznih ponudnikov je izve-
del vrednotenje, in sicer tako, da je v skladu
z v merilih vsebovano metodologijo izraču-
nal oceno za vsakega ponudnika ter pov-
prečno skupno oceno. Sposobnost se je
priznala tistim ponudnikom, ki so dosegli ali
presegli povprečno skupno oceno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Sposobnost je bila priznana naslednjim
ponudnikom:

1. Vektor, d.d., Motnica 11, 1236 Tr-
zin,

2. BTC, d.d., špedicija, Letališka 16,
1533 Ljubljana in

3. Intereuropa, d.d., Vojkovo nabrež-
je 32, 6504 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: spo-
sobnost za izvajanje špediterskih izvoz-
no-uvoznih storitev za naročnika v pred-
videni enoletni skupni vrednosti okoli 80
milijonov tolarjev.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najugodnejša ponudba je prejela oceno
4,9, najmanj ugodna ponudba je prejela
oceno 2,651. Povprečna skupna ocena
znaša 3,851.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: v na-
daljevanju bo naročnik za vsako konkretno
javno naročilo špediterskih uvozno-izvoznih
storitev pozval vsako od podjetij, ki jim je za
obdobje enega leta priznal sposobnost za
izvajanje tovrstnih storitev za njegove potre-
be, da mu predloži svojo ponudbo. S tistim



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 16-17 / 25. 2. 2000 / Stran 867

izmed njih, ki mu bo predložil najugodnejšo
ponudbo, bo sklenil pogodbo.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 97-98 (s popravkom
v Uradnem listu RS, št. 102 z dne 17. 12.
1999), Ob-16444.

Ministrstvo za obrambo

Št. 110/99 Ob-21970
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 16. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); na podlagi ponudbene cene, re-
ferenc za izmerjeno vodovodno ali kanaliza-
cijsko omrežje, referenc za izmerjene vodo-
vodne ali kanalizacijske priključke, izkušenj
naročnika s ponudnikom, sočasnost formi-
ranja dodatnih ekip s stalno zaposlenim ka-
drom in opremljenostjo za dnevna snema-
nja in na podlagi odzivnega časa.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: LGB d.d., Cankarjeva 1,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje geodetskih del za potrebe katastra
JP Vodovod-Kanalizacija.

7. Pogodbena vrednost: 1,841.100 SIT
(sintetična cena brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,137.900 SIT in 1,841.100 SIT.
11., 12., 13.

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana

Št. 351/00 Ob-22036
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska ce-
sta 58, 1516 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis storitev za
izbiro najugodnejšega ponudnika brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 9. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika, oziroma ponud-

nikovega izvajalca za izvedbo montažnih del
v 10 kV ali 20 kV stikališčih RTP Elektro
Ljubljane ali drugih elektrogospodarskih
podjetij Slovenije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: TSN ELING, d.o.o., Šentilj-
ska cesta 49, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: mon-
tažna dela v RTP 110/20 kV Bršljin:

– oprema za zaščito in upravljane,
– celice 20 kV,
– lastna raba,
– polaganje kablov in funkcionalni preiz-

kus delovanja,
– 20 kV odvod iz TR,
– električna instalacija,
– demontažna dela.
7. Pogodbena vrednost: 8,876.815,50

SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3 popolne

ponudbe + 3 nepopolne ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,623.685,60 SIT, 8,876.815,50 SIT.
11., 12.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Ob-22045
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Re-

publike Slovenije za zaposlovanje, Glinška
12, 1000 Ljubljana.

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

3  Datum izbire: 9. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila za dodelitev naročila so
bila usposobljenost vodij kluba, reference
izvajalca, ustreznost prostorov, druge ugod-
nosti (upoštevanje lokacije, založenost z
imeniki in drugo nujno literaturo, število ra-
čunalnikov, ki so na razpolago brezposel-
nim), cena.

5. Ime in naslov izvajalcev in pogodbena
vrednost (brez DDV):

– OS Celje: IRS, Alojz Janc, svetovanje,
marketing, inženiring, Cesta Kozjanskega
odreda 22, Šentjur (8,271.552 SIT),

– OS Koper: A - Help, svetovalne stori-
tve Milena J.Pribac, Obala 118, Portorož
(8,271.552 SIT),

– OS Kranj: Bart, Aleksandra Cuznar,
Prešernova 2 B, Bled (8,271.552 SIT),

– OS Ljubljana:
– Kadis, Kadrovsko izobraževalni in-

žiniring d.o.o., Koprska 72, Ljubljana
(8,271.552 SIT),

– Agencija za kadre d.o.o., Kotnikova
28, Ljubljana (8,271.552 SIT),

– Leila, kadrovsko svetovanje d.o.o.,
Vrhniška 12, Brezovica (8,271.552 SIT),

– Najk, Podjetniški center Kočevje,
d.o.o., Kidričeva 6a, Kočevje (4,135.776
SIT),

– OS Maribor:
– AS Asistent, Glavni trg 17 b/IV, Ma-

ribor (8,046.792 SIT),
– Impol-Kadring, svetovalno storitve-

ni inženiring, d.o.o., Partizanska 38, Slo-
venska Bistrica (4,023.396 SIT),

– Made poslovne storitve, d.o.o.,
Gregorčičeva 5, Maribor (8,271.552 SIT),

– OS Murska Sobota: Poding Podjetniš-
ki in inovacijski inženiring Murska Sobota,
d.o.o., Kocljeva 10/II, Murska Sobota
(8,271.552 SIT),

– OS Nova Gorica: Kopo, d.o.o., Luke-
žiči 38a, Renče (8,271.552 SIT),

– OS Novo mesto: Portoval Novo me-
sto, d.o.o., Irča vas 36, Novo mesto
(8,271.552 SIT),

– OS Ptuj: Animacija, d.o.o., Aškerčeva
1, Ptuj (8,046.792 SIT),

– OS Sevnica: Ljudska univerza, Dalma-
tinova 8, Krško (8,271.552 SIT),

– OS Trbovlje: Regionalni center za raz-
voj, d.o.o., Cesta zmage 35/b, Zagorje ob
Savi (4,135.776 SIT),

– OS Velenje: Invel d.o.o., Trg mladosti
6, Velenje (8,159.172 SIT).

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje programa Klub za iskanje zaposli-
tve; izvajalci morajo celo leto izvajati pro-
gram, kolikor ni drugače opredeljeno v po-
godbi (polletno izvajanje).

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje ponudbe je

8,271.552 SIT in najnižje ponudbe
7,311.552 SIT (brez DDV) za celo leto,
oziroma 4,135.776 SIT in 4,023.396 SIT
za pol leta.

11., 12.
Zavod RS za zaposlovanje

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-21761
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Tr-
bovlje.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: po 3. točki 55.
člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 14. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): dobavitelj je ekskluzivni zastop-
nik za visokotlačne armature in opreme za
merilno tehniko za področje Slovenije pro-
izvajalca firme Persta.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: NOVA MAT Dunaj, Avstrija.

6. (a) Kraj dobave: TE Trbovlje, d.o.o.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: zaporni in regulacijski za-
porni ventil – 1 kom, ventili s pogoni za
vbrizg SP in NPP – 35 kom, kalužni in
odzračevalni ventili komor kotla – 48
kom, ventil za minimalni pretok črpalk
– 2 kom.

7. Pogodbena vrednost: 41,417.162
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 41,417.162 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: prido-
bitev ponudbe dobavitelja.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-21760
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Tr-
bovlje.
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2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 14. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec je proizvajalec inštalira-
ne opreme in edini razpolaga s tehnično
dokumentacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Rafako Raciborz iz Poljske.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava parovodov kotla (delna zamenja-
va kolen parovodov sveže pare in nak-
nadno pregrete pare).

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je 53.900 DEM.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik izvaja stori-
tev sam, brez podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 53.900 DEM.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: prido-
bitev ponudbe izvajalca.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Ob-21858
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Tr-
bovlje.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 14. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec edini razpolaga s teh-
nično dokumentacijo in poseduje delavniš-
ke dokumentacije o izvedenih rekonstrukci-
jah.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ZRE Katowice iz Poljske.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: re-
mont in dobava rezervnih delov TAG 4 v
letu 2000.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je 93,641.028,67 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik izvaja stori-
tev sam, brez podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 93,641.028,67 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: prido-
bitev ponudbe izvajalca.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 3283 Ob-21976
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: v skladu s 55.
členom, 3. točka zakona o javnih naročilih,
se odda javno naročilo brez javnega razpisa
izvajalcu storitvenih del, firmi Aristos, ker je
edina sposobna za zagotovitev ustreznega
strokovnega kadra za izvajanje del pri izde-
lavi projekta prilagoditve obstoječega baze-
na za izrabljeno gorivo.

3. Datum izbire: 7. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): kvaliteta, cene ter varnostni razlog.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Aristos Consultants L. L.
C., 15 East North Street, Dover, 19901
U.S.A.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava projekta prilagoditve obstoječe-
ga bazena za izrabljeno gorivo.

7. Pogodbena vrednost: 8,365.144 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 012559 Ob-21977
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 15. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): izvajalec je edini usposobljen
in razpolaga s pravicami intelektualne last-
nine.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Korona inženiring, d.d., Voj-
kova 63, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-
polnitev procesnega informacijskega si-
stema SCADA.

7. Pogodbena vrednost: 5,864.320 SIT
z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik izvaja stori-
tev sam, brez podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,864.320 SIT z DDV.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: pri-
dobljena je bila ponudba.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Ob-22030
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za zdravstvo RS, Štefanova 5, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 8. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 1. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): strokovna usposobljenost, us-
trezne reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ITEO svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: 51
svetovalnih dni pri pripravi projekta »na-
cionalni zdravstveni informacijski si-
stem«.

7. Pogodbena vrednost: 7,282.800 SIT
(vključen DDV).

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ponudnik izvaja storitev sam, brez
podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,282.800 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za zdravstvo RS

DNS-3283 Ob-22061
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 15. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za dodeljeno naročilo ima izvaja-
lec edini ustrezno usposobljene delavce za-
radi specifičnosti del radiološkega nadzora.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zavod za varstvo pri delu,
d.d., Bohoričeva 22a, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: sto-
ritev radiološkega nadzora v času re-
monta ter priprava navodil in spremlja-
nje zamenjave uparjalnikov.

7. Pogodbena vrednost: 12,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

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

Ob-21758

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Dijaški dom Drava Maribor, Smeta-
nova ulica 67, 2000 Maribor, tel.
062/229-63-70, faks 062/228-26-61.

2. (a) Kraj dobave: Dijaški dom Drava
Maribor, Smetanova ulica 67, Maribor.

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

I. živila in prehrambeni izdelki:
1. meso in mesni izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. kruh in pekovski izdelki,
4. razni prehrambeni izdelki;

II. gorivo:
1. kurilno olje – ekstra lahko.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
40,000.000 SIT, po skupinah:

I: 1. 15,000.000 SIT,
2. 6,000.000 SIT,
3. 6,500.000 SIT,
4. 6,000.000 SIT;

II: 6,500.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 5. 2000

do 30. 4. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani ponudniki prevzamejo v
tajništvu naročnika: Dijaški dom Drava Mari-
bor, Smetanova ulica 67, 2000 Maribor, pri
Jolandi Vrhovšek.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
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cijo je možno dvigniti do 17. 3. 2000, v
času uradnih ur od 10. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o vpla-
čilu 10.000 SIT na račun naročnika št. ŽR
51800-603-36792.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 23. 3. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dijaški dom Drava Maribor,
Smetanova ulica 67, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 3. 2000 ob 8. uri na sedežu v mladinski
sobi.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lah-
ko pravne in fizične osebe, ki so registrira-
ne za dejavnost, ki je predmet razpisa in
imajo vsa predpisana dovoljenja za opravlja-
nje te dejavnosti.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

1. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije (potrdilo sodiš-
ča), samostojni podjetniki predložijo potrdi-
la davčnega urada, oziroma pristojnega ura-
da upravne enote, da niso prenehali
opravljati dejavnost,

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti (izda sodišče kjer je
družba registrirana), samostojni podjetniki
predložijo priglasitev pri davčnem uradu.
Družbe in samostojni podjetniki predložijo
obratovalno dovoljenje upravne enote, kjer
je sedež,

3. da proti ponudniku ni izdana prav-
nomočna sodna odločba, ki kaže na njego-
vo nestrokovnost (potrdilo sodišče),

4. da ima poravnane davke in pris-
pevke določene z zakonom (potrdilo pri-
stojnega davčnega urada),

5. da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 (za gospodarske družbe),

6. da je ponudnik v zadnjih treh letih
oskrboval vsaj tri javne zavode ali proračun-
ske porabnike in ima z njimi sklenjene ve-
ljavne pogodbe,

7. da nudi 30 dnevni plačilni rok,
8. da bo dostava fco DOM – razlože-

no,
9. da bo mesečno dostavljal cenike,
10. da bo odzivni čas en delovni dan,
11. da bo na zahtevo naročnika po-

slal vzorce blaga,
12. da ima organizirano službo za

kontrolo kakovosti izdelkov, oziroma, da mu
kvaliteto kontrolira pooblaščen zavod, za
meso in mesne izdelke,

13. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 10% razpisane vrednosti sku-
pine za katero se javlja na razpis.

Kot dokazila o usposobljenosti in spo-
sobnosti mora ponudnik predložiti dokazila
iz 11. in 12. člena navodil.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: javni razpis se ponavlja za navedene
skupine blaga pod 2. (b) točko.

Izvajalci bodo izbrani po javnem razpisu
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po

50. členu zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97).

S ponudniki katerim bo naročnik priznal
sposobnost, bo naročnik sklenil pogodbo o
dobavah blaga, pod pogoji, navedenimi v
razpisni dokumentaciji.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za eno
ali več skupin blaga, oziroma enega ali več
artiklov iz posamezne skupine.

Ponudniki bodo s pisnim sklepom do
10. 4. 2000 obveščeni o priznanju sposob-
nosti.

10.
Dijaški dom Drava Maribor

Št. 19/2000 Ob-21759
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom Tisje, Črni potok 13, 1275
Šmartno pri Litiji, telefaks 061/880-91-00.

2. (a) Kraj dobave: Dom Tisje, Črni po-
tok 13, 1275 Šmartno pri Litiji.

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

– prehrambeno blago za obdobje
12 mesecev,

– kurilno olje za obdobje 12 mese-
cev.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
– 40,000.000 SIT – prehrambeno bla-

go,
– 5,500.000 SIT – kurilno olje.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev

(od 1. 4. 2000 do 31. 3. 2001).
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dom Tisje, Črni potok 13,
1275 Šmartno pri Litiji, uprava, tajništvo,
Merzel Vera.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 14. 3. 2000 od 8.
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, nakazati na ŽR
št. 50150-603-58062 ali položiti gotovino
na blagajni zavoda.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 16. 3.
2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom Tisje, Črni potok 13,
1275 Šmartno pri Litiji, uprava – tajništvo.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 3. 2000 ob 10. uri v Domu Tisje, Črni
potok 13, Šmartno pri Litiji, v prostorih fizio-
terapije.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena zakona o javnih
naročilih,

– pogoji določeni z razpisno dokumen-
tacijo,

– cena.
9.
10. Datum in številka namere, če je bila

objavljena: ni bila objavljena.
Dom Tisje

Šmartno pri Litiji

Ob-21949
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. (a) Kraj dobave: različno po krajih Re-
publike Slovenije.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: izdelava pohištvene opre-
me.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
140,00.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: od 1. 5. 2000
do 30. 4. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, (449-2305
Hometer), faks 062/449-2311, III. nad-
stropje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 17. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR
51800-601-180.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 3. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o., Ma-
ribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 3. 2000 ob 10. uri.

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

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

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

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 4,000.000 SIT,

– da ima veljavno registracijo,
– da proti ponudniku ni uveden posto-

pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

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

– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-
teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

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

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. številka 6 največ 10 dni
v preteklih 6. mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali za s.p. potrdilo poslovne banke,
ki vodi njegov račun, da le ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 10 dni,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji 100,000.000 (BON 1 I/8).

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: do 20. 3. 2000.

10.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 84/2000 Ob-21951
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Mariboru Pedagoška fa-
kulteta, Koroška c. 160, Maribor, tel.
22-939, faks 218-180.

2. (a) Kraj dobave: Univerza v Mariboru
Pedagoška fakulteta Maribor, Koroška c.
160, Maribor.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

– šolska učila,
– pohištvo,
– pisarniški material,
– revije in strokovno literaturo,
– računalniška oprema in licenčna

programska oprema Microsoft. Vse kom-
ponente morajo biti prilagojene za delo z
operacijskimi sistemi Windows 95, Windows
98 in Windows NT 4.0.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
– šolska učila – 11 mio SIT letno,
– pohištvo – 6 mio SIT letno,
– pisarniški material – 18 mio SIT letno,
– revije in strokovno literaturo – 15 mio

SIT letno,
– računalniška oprema in licenčna pro-

gramska oprema Microsoft – 15 mio SIT
letno.

3. Predvideni čas dobave:  do 31. 12.
2002.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Univerza v Mariboru Peda-
goška fakulteta, Koroška c. 160, Maribor,
glavna pisarna pri Karin Grbec, soba 1/78,
tel. 062/22-93-779, faks 062/218-180.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 28. 2. 2000 do
vključno 10. 3. 2000, od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  6.000 SIT na račun naroč-
nika št. 51800-609-1237 – za razpisno do-
kumentacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 3. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Univerza v Mariboru, Peda-
goška fakulteta, Koroška cesta 160, Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 3. 2000 ob 12. uri na naslovu naročni-
ka, Koroška cesta 160 Maribor, velika sej-
na soba.

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

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): določeni v razpisni doku-
mentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: izvajalci bodo izbrani po javnem razpi-
su s predhodnim ugotavljanjem sposobno-
sti po 50. členu ZJN, (Ur. l. RS, št. 24/97).
S ponudniki, ki jim bo priznana sposobnost,
bo sklenjena pogodba pod pogoji, navede-
nimi v razpisni dokumentaciji. Ponudniki lah-
ko kandidirajo za celotno naročilo.

Podrobnejše informacije lahko ponudni-
ki dobijo pri kontaktni osebi Iztoku Lugariču
tel. 062/22-93-739 ali faks 062/218-180
od dneva objave javnega razpisa, vsak de-
lovni dan od 8. do 10. ure.

10.
Pedagoška fakulteta Univerze v

Mariboru

Št. 91  Ob-21954
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

trebno dobaviti: rezervni deli in potrošni

material za tovorna vozila, osebna vozi-
la, gradbene stroje in komunalne stroje.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave:  sukcesivno
– obdobje 12 mesecev.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, kon-
taktna oseba Olga Okorn, soba št. 36, I.
nadstropje, tel. 177-96-28, faks
177-97-13.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je proti dokazilu o vplačilu stroškov raz-
pisne dokumnetacije in fotokopije potrdila o
registraciji od RS Davčnega urada Ministrs-
tva za finance, na razpolago do 27. 3. 2000
med 8. in 12. uro oziroma po predhodni
najavi kontaktni osebi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentaci-
je je 10.000 SIT, ki jih zainteresirani ponud-
nik plača z virmanom na žiro račun naročnika
pri Agenciji številka 50103-601-23953 s pri-
pisom JR B5/00.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
28. 3. 2000 do 11. ure. Ponudbe morajo
biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudni-
ka in z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
predhodno ugotavljanje  sposobnosti za do-
bavo rezervnih delov in potrošnega materia-
la – JR B5/00.

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

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 3. 2000 ob
12. uri v sejni sobi številka 51, II. nadstrop-
je na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko sode-
lujejo samo predstavniki ponudnikov s pi-
snim pooblastilom za sodelovanje pri odpi-
ranju ponudb, ki so svoja pooblastila komi-
siji oddali pred odpiranjem.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-

vati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):  določeno v razpisni doku-
mentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:  pojasnilo o razpisni dokumentaciji sme
ponudnik zahtevati osebno ali telefonično
pri kontaktni osebi (g. Bonač, tel.
177-97-27), odgovore na vsebinska vpra-
šanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno
na naslov Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s po-
nudniki ne bo. Skrajni rok do katerega lah-
ko ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v
zvezi z razpisno dokumentacijo in javnim
razpisom je 8 dni pred rokom za oddajo
ponudbe.

Odgovori pomembni za vse kandidate,
bodo poslani na naslove vseh kandidatov,
ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.

10.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.

Št. 33/2000 Ob-22027
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom Matevža Langusa, Cesta na Je-
zerca 17, 4240 Radovljica, faks 7000-233.

2. (a) Kraj dobave: Radovljica, Cesta na
Jezerca 17.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago za
obdobje 12 mesecev.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
10,500.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
– 5. 4. 2000–4. 4. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: računovodstvo, soba št.
51, Dom Matevža Langusa, Cesta na Jezer-
ca 17, Radovljica.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 29. 2. 2000 do
10. 3. 2000; od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, št. ŽR
51540-603-33764.

Plačilo dokumentacije je možno tudi na
blagajni Doma M. Langusa.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 20. 3. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Dom Matevža Langu-
sa, Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovlji-
ca, računovodstvo, soba št. 51 – po pošti
ali osebno.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 3. 2000 ob 12. uri.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

a) pogoji, določeni z razpisno dokumen-
tacijo,

b) cena.
9., 10.

Dom Matevža Langusa Radovljica

Ob-22028
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec “Otona Župančiča” Slovenska
Bistrica, Zidanškova 1/a, 2310 Slovenska
Bistrica, tel. 062/811-161, faks
062/811-470.

2. (a) Kraj dobave: enote vrtca:
– ”Ciciban”, Tomšičeva 1, Slovenska Bi-

strica,
– ”Sonček”, Zidanškova 1, Slovenska Bi-

strica,
– Zgornja Polskava, Ingoličeva 3,
– Spodnja Polskava, Spodnja Polskava

245,
– Pragersko, Karla Paja 20,
– Leskovec, Leskovec 67,
– Makole, Makole 39,
– Studenice, Studenice 53,
– ”Mehurčki”, Bistriška 64, Poljčane,
– ”Pikapolonica”, Kajuhova 6-8, Poljča-

ne,
– Oplotnica, Ul. Pohorskega bataljona

23.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah:

1. južno sadje in zelenjava,
2. domače sadje in zelenjava,
3. pekovski izdelki,
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4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. perutnina in izdelki,
7. moka in testenine,
8. razni prehrambeni izdelki:
8.a) zamrznjena prehrana,
8.b) ribe,
8.c) olja,
8.d) razna živila,
9. sokovi.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
26,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: od 1. 5.
2000 do 30. 4. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva dokumentacijo za ugo-
tavljanje sposobnosti: Vrtec “Otona Žu-
pančiča” Slovenska Bistrica, Zidanškova
1/a.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: zainteresirani po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na sedežu naročnika – v tajništvu
vrtca, od 28. 2. 2000 do 7. 3. 2000 od
8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: potrebno je nakazati
6.000 SIT (v ceno je vključen DDV) na ŽR
51810-603-32218 – za razpisno doku-
mentacijo. Ob dvigu dokumentacije je po-
trebno predložiti dokazilo o vplačilu.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbe: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prišle na naslov v 20
dneh po objavi razpisa do 17. 3. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Vrtec “Otona Župan-
čiča” Slovenska Bistrica, Zidanškova 1/a,
2310 Slovenska Bistrica.

Prevzemnica: tajnica Jelka Smogavec,
Zidanškova 1/a, 2310 Slovenska Bistri-
ca.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – ne odpi-
raj!” in številko Uradnega lista RS ter na-
vedbo predmeta naročila.

6. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 20. 3.
2000 ob 12. uri, na naslovu naročnika,
Zidanškova 1/a, Slovenska Bistrica.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba bo
sklenjena z enim ali več ponudniki.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotavljanje letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji, dolo-

čeni z razpisno dokumentacijo.
9. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena
pogodba za dobavo blaga po skupinah v
skladu s 50. členom ZJN.

10. Datum in številka namere, če je
bila objavljena: namera ni bila objavljena.

Vrtec “Otona Župančiča”
Slovenska Bistrica

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

Ob-21946
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Vodovod – kanalizacija, JP, d.o.o.,
Lava 2a, 3000 Celje, faks
063/42-50-310.

2. Kraj izvedbe del: Celje z okolico.
3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: investicijsko
vzdrževanje vodovodnega in kanalizacij-
skega omrežja – izvedba gradbenih del
ob odpravah okvar na cevodih (vodo-
vod, kanalizacija) in izvedba osnovnih
montažnih del.

(a) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov:
gradbena dela se izvajajo enakomerno pre-
ko celega leta.

(b) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
14,000.000 SIT v letu 2000..

4. Predvideni čas izvedbe: celo leto.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vo-
dovod – kanalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdi-
lom o plačilu stroškov razmnoževanja v vi-
šini 8.000 SIT, v ceno je zajet tudi DDV,
katerega plačajo na ŽR Vodovod – Kanali-
zacija, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, št.
50700-601-105256, pri Agenciji RS za
plačilni promet, enota Celje. Ob dvigu raz-
pisne dokumentacije je potrebno predložiti
potrdilo o vpisu v register zavezancev za
davek na dodano vrednost.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene ne glede na način predložitve
najkasneje do 20. 3. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Vodovod – kanalizacija, JP,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za Investicij-
sko vzdrževanje vodovodnega in kanaliza-
cijskega omrežja – sposobnost”.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 21. 3. 2000 ob 9. uri,
v sejni sobi objekta C na Vodovod – kanali-
zacija, JP, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: joint-venture.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– dokazila po dokumentaciji za ugotav-
ljanje sposobnosti,

– rok odziva maksimalno 1 dan,
– usposobljenost (tehnična opremljenost

in kadri),
– ustrezne reference (opisno),
– cena (po popisu v razpisni dokumen-

taciji).
10. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: skladno s 4. točko 50. člena ZJN si
investitor pridržuje pravico priznati sposob-
nost večim ponudnikom.

Vodovod – Kanalizacija, Celje, d.o.o.

Št. 34404-1/2000 Ob-22029
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 7.200 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:
120,000.000 SIT.

4. Predvideni čas izvedbe: v letu 2000.
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 Mariboru.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče zahtevati do 20. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ponudnikom proti plačilu 1.785 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 20.
3. 2000 do 10. ure. Ponudbe poslane po
pošti morajo prispeti do navedenega roka
na spodnji naslov.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 3. 2000 ob
10. uri, v sejni sobi Občine Pesnica.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: izvajalska po-
godba.

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. 062/653-733,
od 8. do 9. ure.

Občina Pesnica
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ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Št. 352-40 Ob-21862

1. Naročnik, poštni naslov, številka te-
lefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor,
Urad RS za prostorsko planiranje, Dunaj-
ska 47, Ljubljana, faks 061/178-7010.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

·pisno prevajanje iz
– francoščine v slovenščino in obratno,
– nemščine v slovenščino in obratno,
– italijanščine v slovenščino in obratno,
– madžarščine v slovenščino in obratno,
– hrvaščine v slovenščino in obratno,
– angleščine v slovenščino in obratno,

cena: 2,000.000 SIT.
·simultano prevajanje iz:
– francoščine v slovenščino in obratno,
– nemščine v slovenščino in obratno,
– italijanščine v slovenščino in obratno,
– madžarščine v slovenščino in obratno,
– hrvaščine v slovenščino in obratno,
– angleščine v slovenščino in obratno,
– cena: 1,500.000 SIT.
· konsekutivno prevajanje iz:
– francoščine v slovenščino in obratno,
– nemščine v slovenščino in obratno,
– italijanščine v slovenščino in obratno,
– madžarščine v slovenščino in obratno,
– hrvaščine v slovenščino in obratno,
– angleščine v slovenščino in obratno,
– cena: 500.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: v skladu s potrebmi na-

ročnika.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: leto

2000.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje, Dunajska 47, Ljub-
ljana, I. nadstropje – tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 3. 2000 do
10. ure.

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

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 3. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in
prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
Dunajska 47, Ljubljana, I. nadstropje – taj-
ništvo.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 3. 2000 ob 12. uri.

8., 9., 10., 11.
Ministrstvo za okolje in prostor,

Urad RS za prostorsko planiranje

Ob-21947
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Termoelektrarna Bre-
stanica, d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica,
faks 0608/22-262.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbor izvajalcev za iz-
delavo investicijske, prostorske in pro-
jektne dokumentacije.

Ocenjena vrednost naročila bo določena
kasneje, ko bo znan natančen obseg del.

3. Kraj izvedbe: Javno podjetje Termoe-
lektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280
Brestanica.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: us-
posobljenost se bo izbranemu ponudniku
priznala za dobo 12 mesecev od dneva iz-
daje sklepa o priznanju sposobnosti.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Termoelektrarna Brestanica,
d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica (tajništvo
TEB, tel. 0608/24-16-125).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
51600-601-10014.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 3. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Termoelek-
trarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280
Brestanica.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 3. 2000 ob 10.05.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– splošni razpisni pogoji, določeni v raz-
pisni dokumentaciji,

– posebni razpisni pogoji:
· zelo zahtevni projekti:
a) pridobljen certifikat ISO 9001,
b) za vsako strokovno področje, gradbe-

no-arhitektonsko, elektro in strojno, vsaj 10
inženirjev z opravljenim strokovnim izpitom
in registracijo pri IZS, skupno torej vsaj 30
registriranih inženirjev,

c) reference pri projektiranju termoener-
getskih objektov,

d) registracija pri IZS,
· zahtevni projekti:
a) za strokovno področje, ki ga pokrivajo

(gradbeno-arhitektonsko, elektro in strojno),
vsaj 5 inženirjev z opravljenim strokovnim
izpitom in registracijo pri IZS,

b) reference pri projektiranju termoener-
getskih objektov,

c) registracija pri IZS.
10. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: mag. Alojz Kozinc, na tel.
0608/24-16-146.

11.
JP Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Št. 22/2000 Ob-21948
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova
1, 3320 Velenje, faks 063/869-039.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zobotehnične protetič-
ne storitve, 56 mio SIT.

3. Kraj izvedbe: lokacije, kjer ZD Vele-
nje opravlja svojo dejavnost: ZD Velenje, ZP
Šoštanj, ZP Šmartno ob Paki.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: 2 leti.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Velenje, Plansko analitska
služba – kontaktna oseba Vukelić Ružica,
Vodnikova 1, 3320 Velenje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
52800-603-39042.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 3. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zdravstveni dom Velenje,
Vodnikova 1, 3320 Velenje, v zaprti kuverti
s pripisom “Ponudba – ne odpiraj”, z na-
vedbo številke tega javnega razpisa.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 3. 2000 ob 10. uri, v prostorih sejne
sobe Zdravstvenega doma Velenje.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

10., 11.
Zdravstveni dom Velenje

Javni razpisi

Ob-19058
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirnega

sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Komisijo Evropskih skupnosti o uresniče-
vanju skupnosti ukrepov o finančni, tehnični
in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
56/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) ter 117. in 118. členom pra-
vil in postopkov Evropske unije za izvedbo
javnih razpisov, objavlja Občina Tržič

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo projekta

vodovodnega sistema v Dovžanovi
soteski

Izvedbo del sofinancira Evropska komi-
sija iz sredstev PHARE, v okviru PHARE
programa prekomejnega sodelovanja Slo-
venija – Austria 1998, projekt št.
SL-9807.03.01. Na razpis se lahko enako-
pravno prijavijo vse fizične in pravne osebe
iz držav, članic Evropske unije in iz držav,
prejemnic sredstev programa PHARE. Tudi
vgrajeni materiali in oprema morajo izvirati iz
teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izgradnja vodovod-

nega omrežja v Dovžanovi soteski.
V primeru, da bo vrednost ponudb prese-

gla razpoložljiva sredstva, ima naročnik pra-
vico, da po lastni presoji iz razpisa izloči do-
ločena razpisana dela. Predvideni čas pri-
četka del je 28 dni po podpisu pogodbe,
predvideni rok dokončanja del pa 6 mese-
cev, vendar ne kasneje kot do 30. 11. 2000.
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2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Izbira izvajalca bo potekala po postop-
ku, ki ga predpisuje priročnik za decentrali-
zirani implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Po-
goji pogodbe bodo ustrezali pogojem Fe-
deration Internationale des Ingenieurs –
Conseils Conditions of Contract for Works
of Civil Engineering Construction (Red
Book, četrta izdaja, FIDIC 1987, z dopolni-
tvami v ponatisu 1992).

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

– posamezni letni promet gradbenih del
v letih 1997 in 1998 mora znašati najmanj
400.000,00 EUR;

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 2 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in, ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisani-
mi deli;

– pri katerih znaša delež dolgov v vseh
obveznostih manj kot 70%.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 2% od ponudbene vrednosti
brez davkov v EUR ali SIT ali v protivredno-
sti v katerikoli tuji konvertibilni valuti. Banč-
na garancija mora veljati 120 dni od zadnje-
ga dneva za oddajo ponudb.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentaci-

jo v angleškem jeziku pridobijo na naslovu:
Proplus d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Mari-
bor, 3 dni po vplačilu nevračljivega zneska
150,00 EUR v protivrednosti v SIT ali v ka-
terikoli tuji konvertibilni valuti na ŽR št.
51800-601-62499 (za tolarska vplačila) ali
na devizni račun pri Novi Kreditni banki Ma-
ribor d.d., št. 27620-633-11371, SWIFT
KBMASI2X (za devizna vplačila) s pripisom
»Za razpisno dokumentacijo vodovodni si-
stem v Dovžanovi soteski«. Za vplačila je
merodajen prodajni menjalni tečaj Banke
Slovenije na dan objave razpisa v Uradnem
listu RS.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 29. 2. 2000 vsak delav-
nik od 8. do 16. ure. Za vse dodatne infor-
macije je pooblaščena Lidija Zeme, univ.
dipl. ekon., telefon: +386 62 250 41 10,
faks: +386 62 250 41 35, e-mail: pro-
plus©siol.net. Za ponudnike bo pred ogle-
dom kraja gradbišča organiziran informativ-
ni sestanek dne 21. 3. 2000 ob 10. uri na
naslovu: Občina Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pris-

peti do 11. 4. 2000 do 10. ure po lokalnem
času na naslov: Občina Tržič, Trg svobode
18, 4290 Tržič. Ovojnice morajo biti zaprte
in jasno označene : »Not to be opened be-
fore the Opening Session« in «Ne odpiraj
pred uradnim odpiranjem ponudb«. Odpira-
nje ponudb bo javno na isti dan ob 11. uri
po lokalnem času na zgornjem naslovu. Pri
odpiranju ponudb lahko sodeluje en pred-
stavnik ponudnika, ki se izkaže s pisnim
pooblastilom.

Občina Tržič

Ob-19060
In accordance with the Regulation on

ratification of Framework Agreement be-
tween the Government of Republic of Slov-
enia and European Commission on imple-
mentation of measures on financial, techni-
cal and other forms of co-operation (OG RS
56/93), referring to Public Procurement
Law, section 9, paragraph 1 of article 55
(OG RS 24/97) and according to Articles
117 & 118 of the European Union Regula-
tions and Procedures of Public Tender Per-
formed, Municipality of Tržič announces

Invitation to Tender
for the project Public Water Pipeline

Dovžanova soteska
The works are cofinanced by the Euro-

pean Commission from PHARE funds in the
framework of PHARE CBC Programme
Slovenia – Austria 1998, Project No.
SL-9807.03.01. Participation is open on
equal terms to all natural and legal persons
of Member States of the European Union
and of beneficiary countries of the PHARE
programme. Supplies of materials and
equipment offered must also originate from
those countries.

1. Subject to Tender
The Invitation to Tender is issued for the

selection of the Contractor for reconstruc-
tion of water supply network in Dovžanova
soteska.

In the case Tender’s value exceeds avail-
able funds, the Contracting Authority re-
serves the right to reduce parts of tender
works. The Works shall start 28 days after
signing of the Contract and shall be final-
ised within 6 months, and in any case no
later than by 30th November 2000.

2. Procedure and Conditions of the Con-
tract

The procedure for contract award will
follow the Decentralised Implementation
System Manual (DIS Manual, European
Commission, September 1997). The con-
ditions of the contract will be in accordance
with the Federation Internationale des Inge-
nieurs-Conseils Conditions of Contract for
Works of civil Engineering Construction
(Red Book, fourth edition, FIDIC 1987, with
amendments as reprinted in 1992).

Tenders for the construction works
should be submitted only by companies and
natural persons meeting the minimum quali-
fying criteria including, but not limited to:

– each individual annual turnover in con-
struction works for the years 1997 and
1998 should amount to or exceed EUR
400.000,00;

– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 4
projects of the similar nature and complexi-
ty comparable to the tendered works during
last 2 years;

– the ratio of total debts/total liabilities
of the bidder shall not exceed 70%.

All tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 2% of the
Tender Price excluding taxes in EUR or SIT
or any other equivalent foreign convertible
currency. The Tender Bond shall have a
validity of 120 days from the deadline for
submission of Tenders.

3. Tender Dossier

Tender Dossier in the English language
may be obtained from the following address:
Proplus d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Mari-
bor, 3 days after the payment of nonrefund-
able fee of 150,00 EUR in SIT or any other
equivalent foreign convertible currency to
the account No. 51800-601-62499 (for
payments in SIT) or to the bank account No.
27620-633-11371/9, SWIFT KBMASI2X
at Nova Kreditna banka Maribor d.d. (for
payments in foreign currency), with the no-
tice »For tender dossier Public Water Pipe-
line Dovžanova soteska«. For the payments
the selling exchange rate issued by the
Bank of Slovenia on the day of the an-
nouncement in the OG RS is relevant.

Only tenderers having purchased the
tender documents will be eligible to submit
their offers. The tender dossiers are availa-
ble from 29thFebruary 2000 every working
day from 08:00 to 16:00 hrs. For all addi-
tional information the responsible person is
Ms Lidija Zeme, phone: +386 62 250 41
10, fax: +386 62 250 41 35, e-mail:
proplus.@siol.net. A Clarification meeting
and a site visit will be held on 21st March
2000 at 10:00 hrs local time at the follow-
ing address: Municipality of Tržič, Trg svo-
bode 18, 4290 Tržič .

4. Submission of Tenders
Complete tenders in the English lan-

guage must be delivered at the latest on
11th April 2000 by 10:00 hrs local time to
the address Municipality of Tržič, Trg svo-
bode 18, 4290 Tržič. The sealed envelope
has to be marked »Not to be opened before
the Opening Session« and «Ne odpiraj pred
uradnim odpiranjem ponudb«. The opening
of Tenders will be public on the same day at
11:00 hrs local time at same address. At
the opening session one Tenderer’s repre-
sentative, submitting the power of attorney
may participate.

Municipality of Tržič

Ob-21973
Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-

voj, Kotnikova 5, Ljubljana, Ministrstvo za gos-
podarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana,
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana, Ministrstvo za delo družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, Mini-
strstvo za malo gospodarstvo in turizem, Tru-
barjeva 11, Maribor, objavljajo na podlagi pro-
grama Vlade Republike Slovenije za spodbu-
janje tujih neposrednih investicij za leto 2000,
sprejetega na 141. seji Vlade Republike Slo-
venije dne 6. 1. 2000 in skladno z odredbo o
načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih
transferjev iz sredstev proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/98)

javni razpis
za spodbujanje investicij

1. Proračunski uporabniki
– Ministrstvo za ekonomske odnose in

razvoj, Urad za gospodarsko promocijo in
tuje investicije, Kotnikova 28, Ljubljana,

– Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj, Področje za regionalni razvoj, Kot-
nikova 28, Ljubljana,

– Ministrstvo za gospodarske dejavno-
sti, Kotnikova 5, Ljubljana,

– Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Trg OF 13, Ljubljana,
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– Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana in

– Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem, Trubarjeva 11, Maribor

kot sofinancerji.
2. Predmet razpisa
Sofinanciranje stroškov investicijskih

projektov (t.j. vzpostavitve industrijske proi-
zvodnje ali ustanovitve razvojno raziskoval-
nih oddelkov ali vzpostavitev storitvenih de-
javnosti, ki jih je moč mednarodno tržiti), ki
bodo v obdobju največ dveh let od sklenitve
pogodbe o sofinanciranju odprli najmanj:

– 100 novih delovnih mest,
– 20 novih delovnih mest v primeru inve-

sticij v manj razvitih regijah,
– 20 novih delovnih mest v primeru inve-

sticij v razvojno tehnološke centre ali razvoj-
ne enote.

Okvirna proračunska sredstva, ki so na
voljo za izvajanje programa za leto 2000,
znašajo 660,000.000 SIT.

Namen sofinanciranja investicij je znižanje
vstopnih stroškov tistim novim investitorjem,
katerih naložba bo imela ugodne učinke na:

– novo zaposlovanje,
– tehnološko razvojne programe,
– spodbujanje skladnega regionalnega

razvoja,
– podobo Slovenije kot primerne lokaci-

je za investicije v očeh ciljnih skupin investi-
torjev, predvsem s področja industrije, di-
stribucije in logistike.

3. Pogoji in merila
a) Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo domače in

tuje pravne osebe, ki niso v stečajnem po-
stopku, likvidaciji ali postopku prenehanja
dejavnosti.

b) Merila za izbiro projektov:
– reference investitorja,
– število novih delovnih mest,
– trajnostna naravnanost investicije,
– delež vključevanja lokalnih dobavite-

ljev,
– delež visokih tehnologij v investicij-

skem projektu,
– razvojni učinki projekta v gospodarsko

manj razvitih regijah,
– vključenost raziskovalno-razvojnega

kadra,
– tehnološko razvojni in drugi programi,
– demonstracijski učinki investicije na

druge potencialne tuje investitorje.
c) Pogodba o dodelitvi nepovratnih sred-

stev
Pogodbo o dodelitvi nepovratnih sred-

stev bo izbrani prijavitelj podpisal s pristojni-
mi ministrstvi, proračunskimi uporabniki.

Prijavitelju se s pogodbo dodelijo nepo-
vratna sredstva v odvisnost od razpoložljivih
proračunskih sredstev in sorazmerno s šte-
vilom na novo odprtih delovnih mest in gle-
de na zadovoljenjevanje kriterijev iz 3. b)
točke tega razpisa.

Najvišja višina dodeljenih nepovratnih
sredstev lahko znaša največ 40% investicije.

V primeru, da prijavitelj pred potekom
roka, predvidenega v pogodbi, predčasno
preneha s svojo dejavnostjo in odpusti za-
poslene, za katere je prejel nepovratna
sredstva, je dolžan vrniti sorazmerni delež
dodeljenih nepovratnih sredstev.

Prijavitelj, prejemnik nepovratnih sred-
stev, bo moral v času trajanja pogodbe po-

šiljati Uradu za gospodarsko promocijo in
tuje investicije redno polletno poročilo o po-
slovanju z opisom stanja na področju zapo-
slovanja.

4. Komisija
Predlagane projekte bo na podlagi nave-

denih meril in na podlagi rezultatov vredno-
tenja drugih ugodnih učinkov investicije na
slovensko gospodarstvo ocenila medresor-
ska komisija, ki jo je ob sprejemu programa
Vlade Republike Slovenije za spodbujanje
tujih neposrednih investicij imenovala Vlada
Republike Slovenije. Komisija bo oblikovala
predlog za sofinanciranje investicijskega
projekta in jo skupaj z osnutkom pogodbe o
dodelitvi nepovratnih sredstev posredovala
izbranemu prijavitelju.

5. Zahtevana dokumentacija
Razpisno dokumentacijo v slovenskem

in angleškem jeziku lahko prijavitelji prevza-
mejo brez plačila na Uradu za gospodarsko
promocijo in tuje investicije, Kotnikova 28,
Ljubljana (tel. 061/178-35-57, faks
061/178-35-99, e-mail tipo@gov.si vsak
delovni dan med 9. in 12. uro. Kontaktna
oseba: Eva Tomšič, svetovalka vlade.

Razpisna dokumentacija je na voljo tudi-
na internet strani www.gov.si/tipo.

6. Prijava in razpisni rok
Javni razpis je odprt do preklica oziroma

najkasneje do 31. 12. 2000.
Popolna vloga, v skladu s prejetimi navo-

dili, mora biti dostavljena na naslov: Ministrs-
tvo za ekonomske odnose in razvoj, Urad za
gospodarsko promocijo in tuje investicije,
Kotnikova 28/I, 1000 Ljubljana, ne glede na
vrsto prenosa pošiljke, od objave do vključ-
no 30. 12. 2000 do 13. ure, z navedbo “Ne
odpiraj – razpis – investicije” ter s polnim
naslovom pošiljatelja na zadnji strani.

Vloge so lahko napisane v slovenskem je-
ziku ali angleškem jeziku, finančni zahtevek za
nepovratna sredstva pa mora biti prikazan v
slovenskih tolarjih (SIT) ali v evrih (EUR).

Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno
oziroma bodo nepravilno izpolnjene, komi-
sija ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošil-
jatelju.

7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo v sejni sobi Urada za

gospodarsko promocijo in tuje investicije,
Kotnikova 28, Ljubljana, najkasneje 14 dni
po prejemu posamične vloge. O času odpi-
ranja bodo prijavitelji obveščeni pisno. Ko-
misija bo pri odpiranju in obravnavi vlog smi-
selno uporabljala določila odredbe o načinu
oddajanja subvencij, dotacij in drugih tran-
serjev iz sredstev proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 5/98).

8. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o rezultatih ocenjevanja

popolnih vlog obveščeni najkasneje v 30
dneh po vsakokratnem odpiranju ponudb.

Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem

Št. 157/2000 Ob-22026
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Re-

publike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljublja-
na, na podlagi odredbe o načinu oddajanja
subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/98
in 79/99), zakona o raziskovalni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 8/91-I) in pravilnika o financi-
ranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega in tehnološkega sodelovanja
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96,
11/98 in 48/99) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje udeležb na

mednarodnih konferencah v tujini z
vabljenimi predavanji in delovanja
slovenskih znanstvenih združenj v

svetu
1. Uporabnik proračunskih sredstev je Mi-

nistrstvo za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje:
a) udeležb na mednarodnih konferencah

v tujini z vabljenimi predavanji,
b) delovanje slovenskih znanstvenih

združenj v svetu.
3. Orientacijska vrednost javnega razpi-

sa je ad a) 16,000.000 SIT in ad b)
14,000.000 SIT.

4. Predmet razpisa pod 2. a) in b) točke
mora biti uresničen v letu 2000.

Sofinanciranje bo potekalo do končne
porabe razpoložljivih namenskih sredstev za
leto 2000.

5. V skladu s pravilnikom o financiranju
in sofinanciranju mednarodnega znanstve-
nega in tehnološkega sodelovanja Republi-
ke Slovenije ministrstvo lahko sofinancira:

ad. a)
– mednarodne prevozne stroške (po APEX

oziroma drugi najbolj ekonomični tarifi) za ude-
ležbo slovenskih znanstvenikov na mednarod-
nih konferencah v tujini, pod pogojem, da so
na njih udeleženi z vabljenimi predavanji in jim
stroške bivanja krije organizator;

Zaradi omejenih proračunskih sredstev
bo ministrstvo financiralo:

– potne stroške praviloma največ za dve
vabljeni predavanji na mednarodnih konfe-
rencah posameznemu slovenskemu preda-
vatelju v letu 2000,

– potne stroške praviloma največ dvema
vabljenima predavateljema z iste institucije
za udeležbo na isti mednarodni konferenci.

ad. b) 1.
– članstvo slovenskih znanstvenih zdru-

ženj v mednarodnih nevladnih znanstvenih
združenjih do 190.000 SIT letno – Ministrs-
tvo ne sofinancira članarin sekcijam znans-
tvenih združenj;

ad b) 2.
– delovanje slovenskih predstavnikov, iz-

voljenih za predsednike, podpredsednike,
generalne sekretarje ali člane vodstvenih or-
ganov mednarodnih znanstvenih združenj v
višini mednarodnih prevoznih stroškov ter
dnevnic, kot jih določa uredba o povračilu
stroškov za službena potovanja v tujino (Ur.
l. RS, št. 38/94, 63/94 in 24/96) za ude-
ležbe na zasedanjih vodstvenih organov
mednarodnih znanstvenih združenj;

ad. b) 3.
– nadomestila za strokovna opravila v

zvezi z opravljanjem funkcije predsednikov
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in generalnih sekretarjev mednarodnih
znanstvenih združenj največ do 200.000
SIT letno.

Posamezno slovensko znanstveno zdru-
ženje lahko zaprosi praviloma za nadome-
stilo za strokovna opravila za največ enega
funkcionarja.

6. Na javni razpis se lahko prijavijo:
– raziskovalne organizacije in zasebni ra-

ziskovalci, ki izvajajo nacionalni raziskovalni
program;

– slovenska znanstvena združenja;
– raziskovalne organizacije, ki izvajajo

dejavnosti iz mednarodnih dvostranskih ali
večstranskih sporazumov;

– aktivni raziskovalci, izvoljeni za pred-
sednike, podpredsednike, generalne sekre-
tarje ali člane vodstvenih organov medna-
rodnih znanstvenih združenj.

7. Vloga mora vsebovati:
– naziv javnega razpisa;
– podatke o prijavitelju;
– dokazila o izpolnjevanju razpisnih po-

gojev:
ad a)
– vabilo organizatorja za vabljeno preda-

vanje;
– povzetek predavanja;
– predračun stroškov;
– program mednarodnega srečanja;
ad. b) 1.
– račun mednarodnega znanstvenega

združenja;
ad b) 2.
– vabilo na zasedanje;
– dokazilo o funkciji v mednarodnem

znanstvenem združenju;
– predračun stroškov;
ad b) 3.
– dokazilo o funkciji v mednarodnem

znanstvenem združenju;
– predračun stroškov.
8. Merila za izbiro vlog za sofinanciranje:

v postopku za zbiranje vlog za sofinancira-
nje mednarodnega sodelovanja se obravna-
vajo pravočasne in pravilno opremljene vlo-
ge, ki izpolnjujejo vse z javnim razpisom
zahtevane pogoje.

9. Predstavniki slovenskih znanstvenih
institucij iz zamejstva lahko zaprosijo za so-
financiranje pod enakimi pogoji kot znans-
tveniki v Republiki Sloveniji.

10. Vloge za sofinanciranje z vso potreb-
no dokumentacijo z oznako »Ne odpiraj –
Vloga za javni razpis za sofinanciranje ude-
ležb na mednarodnih konferencah v tujini z
vabljenimi predavanji in za delovanje slo-
venskih znanstvenih združenj v svetu« mo-
rajo vlagatelji dostaviti v glavno pisarno Mi-
nistrstva za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana.

11. Pravilno označene vloge za sofinan-
ciranje, ki bodo predložene do vključno pr-
vega delovnega dne v marcu, maju, juliju,
septembru in novembru do 12. ure bo od-
prla komisija za odpiranje vlog drugi delovni
dan v vsakem zgoraj navedenem mesecu v
letu 2000 ob 9. uri v prostorih Ministrstva
za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljub-
ljana.

12. O sprejetem sklepu o sofinanciranju
bodo ponudniki pisno obveščeni najkasneje
v 45 dneh od dneva odpiranja prispelih vlog.

13. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo interesenti v Ministrstvu za zna-

nost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana,
pri Simoni Novak (tel. 061/178-46-00 ali
178-46-82, e-mail: simona@novak.mzt.si).

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 163/2000 Ob-22104
Na podlagi pravilnika o financiranju in

sofinanciranju mednarodnega znanstvene-
ga in tehnološkega sodelovanja Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98 in
48/99), akta o nasledstvu sporazumov nek-
danje Jugoslavije z Japonsko (Ur. l. RS, št.
8/94) ter v zvezi s sporazumom med Vlado
SFRJ in Vlado Japonske o sodelovanju na
področju znanosti in tehnologije (Ur. l.
SFRJ, št. 6/82) in memorandumom o so-
glasju o znanstvenem sodelovanju med Mi-
nistrstvom za znanost in tehnologijo Repub-
like Slovenije in Japonskim združenjem za
spodbujanje znanosti (JSPS) z dne 16. 12.
1998, Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana,
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenega

sodelovanja z Japonsko
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je:
– sofinanciranje treh obiskov v trajanju

od14 do 60 dni in enega obiska v trajanju
do 10 mesecev na Japonskem v obdobju
maj 2000–marec 2001,

– tri 12- do 24-mesečne JSPS podok-
torske štipendije na Japonskem.

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– Vloge za sofinanciranje se lahko nana-

šajo na znanstveno sodelovanje z japonski-
mi raziskovalnimi inštitucijami, ki delujejo
pod okriljem japonskega Ministrstva za šols-
tvo, znanost, šport in kulturo (Monbusho).

– Sofinancirano bo sodelovanje na po-
dročjih naravoslovnih, tehničnih, medicin-
skih, biotehničnih, družboslovnih in huma-
nističnih ved.

– Na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I).

– Pri kandidatih za podoktorske štipen-
dije od zagovora doktorata praviloma ne
sme preteči več kot 6 let.

4. Merila za izbiro so:
– znanstvena relevantnost predlaganega

sodelovanja,
– reference sodelujočih raziskovalcev,
– utemeljenost mednarodnega sodelo-

vanja.
Orientacijska vrednost za izvedbo pred-

meta razpisa je 1,600.000 SIT.
Sofinanciranje bo potekalo do končne

porabe razpoložljivih namenskih sredstev za
obdobje maj 2000–marec 2001.

6. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je:

– 1. 6. 2000 za kratke in daljše obiske,
– 15. 9. 2000 za podoktorske štipendije.
7. Vloge za sofinanciranje morajo biti pri-

pravljene skladno z navodili, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije.

8. Pisne vloge z vso potrebno dokumen-
tacijo in z oznako “Ne odpiraj – vloga za javni

razpis za sofinanciranje znanstvenega sode-
lovanja z Japonsko” morajo prijavitelji dosta-
viti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.

9. Pravilno označene vloge za sofinanci-
ranje, ki bodo ne glede na način prenosa
predložene do vključno prvega delovnega
dne v aprilu, juniju, septembru in decembru
v letu 2000, to je do 3. 4. 2000, 1. 6.
2000, 1. 9. 2000 in 1. 12. 2000 do 12.
ure, bo odprla komisija za odpiranje vlog
drugi delovni dan v vsakem zgoraj navede-
nem mesecu, to je 4. 4. 2000, 2. 6. 2000,
4. 9. 2000 in 4. 12. 2000 ob 9. uri v
prostorih Ministrstva za znanost in tehnolo-
gijo, Trg OF 13, Ljubljana. Pri pripravi vlog
za sofinanciranje obiskov je potrebno upo-
števati, da morajo med naslednjim odpira-
njem vlog in načrtovanim začetkom obiska
poteči najmanj trije meseci. Nepopolnih, ne-
pravočasno prispelih in nepravilno opremlje-
nih oziroma oddanih vlog komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene pošiljateljem.

10. O izidu javnega razpisa bodo prijavi-
telji pisno obveščeni po uskladitvi izbora z
Japonskim združenjem za spodbujanj zna-
nosti, predvidoma najkasneje 45 dni pred
načrtovanim datumom začetka obiska.

11. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo interesenti na Ministrstvu za zna-
nost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana,
pri Renati Karba (tel. 061 178 4675, rena-
ta.karba@mzt.si).

Razpisna dokumentacija je dosegljiva po
objavi razpisa na spletni strani
http://www.mzt.si/mzt/tenders/2000/raz-
pisi-2000.html in v tajništvu Sektorja za bila-
teralno mednarodno sodelovanje Ministrs-
tva za znanost in tehnologijo, Ljubljana, Trg
OF 13, vsak delovnik med 8. in 16. uro.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št.740-001/00-001 Ob-21768
Na podlagi 4. odstavka 39. člena zako-

na o telekomunikacijah (Ur. l. RS, št. 35/97)
Ministrstvo za promet in zveze – Uprava
Republike Slovenije za telekomunikacije ob-
javlja

javni razpis
za dodelitev prostega radiodifuznega

kanala
1. Predmet razpisa:
1.1. prost radiodifuzni kanal za televizij-

sko difuzno radijsko postajo na naslednji
oddajni točki:

A) Meljski Hrib (za pokrivanje območja
Maribora).

1.2. prost radiodifuzni kanal za zvokov-
no difuzno radijsko postajo na naslednjih
oddajnih točkah:

A) Bizeljsko (za pokrivanje območja Bi-
zeljskega),

B) Javornik (za pokrivanje območja med
krajem Lome pod Javornikom, Godovičem
in Idrijskim Logom),

C) Jezersko 1 dva prosta kanala (za po-
krivanje območja Sp. Jezerskega),

D) Kalvarija (za pokrivanje ožjega ob-
močja Maribora),

E) Lož (za pokrivanje območja Starega
trga pri Ložu in Cerknice),

F) Lož (za pokrivanje območja Starega
trga pri Ložu in Žerovnice),
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G) Meljski Hrib (za pokrivnje ožjega ob-
močja Maribora),

H) Mozirje trije prosti kanali (za pokriva-
nje območja med Mozirjem, Bočno in Rad-
mirjem),

I) Topolšica (za pokrivanje območja med
Šoštanjem in Polzelo).

2. Razpisna dokumentacija: kandidat, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno vlogo v skladu s tem razpisom in
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko dvignejo kandidati v spre-
jemni pisarni Uprave Republike Slovenije za
telekomunikacije, Kotnikvoa 19/A, 1000
Ljubljana, tel. 173-49-00 vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.

3. Rok za oddajo prijav je 60 dni od
objave tega razpisa.

4. Posredovanje prijav: prijave morajo bi-
ti oddane najkasneje zadnji dan razpisnega
roka, osebno v sprejemni pisarni do 14. ure
ali priporočeno po pošti, na naslov: Mini-
strstvo za promet in zveze - Uprava Republi-
ke Slovenije za telekomunikacije, Kotnikova
19/A, 1000 Ljubljana, v nadalje tukajšnja
uprava, v ovojnici z oznako “Prijava na javni
razpis za dodelitev prostega radiodifuznega
kanala”.

5. Vse popolne vloge prispele v roku do-
ločenem v tem razpisu bo tukajšnja uprava v
roku 30 dni po poteku razpisnega roka od-
stopila v obravnavo Svetu za radiodifuzijo.
Svet za radiodifuzijo mora v 60 dneh po
prejemu popolnih vlog tukajšnji upravi po-
slati ustrezni predlog.

Na podlagi predloga Sveta za radiodifu-
zijo, bo tukajšnja uprava v 30 dneh po pre-
jemu predloga izdala ustrezno radijsko do-
voljenje ali vlogo zavrnila.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava Republike Slovenije

za telekomunikacije

Ob-21769
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 7,

objavlja na podlagi 10. člena zakona o špor-
tu (Uradni list RS, št. 22/98)

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Občini Radlje ob Dravi za leto 2000
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji

izvajalci športnih programov na področju
Občine Radlje ob Dravi:

– športna društva in klubi,
– vrtec in osnovna šola,
– drugi izvajalci športnih programov, ki

so registrirani za opravljanje dejavnosti v
športu.

Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje po-
goje:

– da imajo sedež in delujejo na področju
Občine Radlje ob Dravi,

– da imajo usklajena pravila (statut) z no-
vim zakonom o društvih (Ur. l. RS, št.
60/95),

– da imajo odločbo Upravne enote Ra-
dlje ob Dravi o registraciji društva,

– da imajo zagotovljen prostor za izvaja-
nje programa,

– da izpolnjujejo pogoje pravilnika o
vrednotenju športnih programov.

II.  V letu 2000 bomo sofinancirali na-
slednje programe:

1. Šport otrok in mladine

A) Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok:

– športna značka Zlati sonček I.
– naučimo se plavati;
B) Interesna športna vzgoja šoloobvez-

nih otrok:
– športna značka Zlati sonček II. in III.
– šolska športna tekmovanja na občin-

skem nivoju,
– šolska športna tekmovanja na medob-

činskem nivoju,
– interesna športna vadba – predmetna

stopnja.
C) Programi športa nadarjenih otrok in

mladine usmerjenih v vrhunski in kakovostni
šport (klubi in društva).

Predlogi programov pod točko A), B) in
C) morajo vsebovati:

– naziv izvajalca z navedbo odgovorne
osebe,

– število registriranih članov (ime in prii-
mek in bivališče),

– potrdilo o plačani članarini za leto
1999,

– vsebino programa,
– starostno kategorijo, kateri je program

namenjen,
– predvideno število oziroma možen ob-

seg udeležencev, ki se lahko vključi v pro-
gram,

– organizator programa,
– neposredni izvajalec,
– predviden čas izvajanja programa,
– okvirni stroškovnik (kader za organiza-

cijo, strokovni kader za izvedbo, objekt, pro-
paganda),

– viri pridobivanja izvenproračunskih
sredstev.

Sofinancirali bomo programe v individual-
nih in kolektivnih športnih panogah, ki imajo
značaj rednega športnega treniranja.

2. Športno-rekreativna dejavnost odra-
slih

Sofinancirali bomo propagandne akcije,
redno rekreativno vadbo pod strokovnim
vodstvom in športne prireditve.

Prijava športne prireditve mora vsebo-
vati:

– namen prireditve,
– ime prireditve,
– kraj in datum,
– finančno konstrukcijo.
3. Šolanje strokovnih kadrov
– poimenski seznam kandidatov za stro-

kovno izpopolnjevanje,
– pogodbo med društvom oziroma klu-

bom in kandidatom o nadaljnji vadbi v klubu
oziroma društvu.

III. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi pravilnika za vrednotenje šport-
nih programov  v Občini Radlje ob Dravi, ki
je bil sprejet na 3. nadaljevalni seji, dne
22. 3. 1999.

O izbiri bodo izvajalci pisno obveščeni.
Višina dodeljenih sredstev bo znana, ko

bo sprejet proračun Občine Radlje ob Dravi
za leto 2000.

Prednost pri izbiri bodo imeli izvajalci ne-
profitnih organizacij.

K prijavi na razpis je potrebno poleg zah-
tevane dokumentacije predložiti tudi doka-
zila o strokovni izobrazbi tistih, ki bodo izva-
jali oziroma organizirali posamezni program,
lahko je to tudi potrdilo panožne zveze ali
organizacije (trener, učitelj, sodnik ...).

Kandidati lahko dobijo pojasnila v zvezi z
razpisom vsako sredo po objavljenem razpi-
su od 15. do 17. ure (pisarna št. 309/III.,
Mariborska 7, Občina Radlje ob Dravi).

IV. Rok za prijavo programov športa je
15 dni po tej objavi.

V. Svoje programe pošljite v enem izvo-
du na naslov: Občina Radlje ob Dravi, Mari-
borska 7, s pripisom “javni razpis – šport”.

VI. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili po-
godbe.

Občina Radlje ob Dravi

Št. 601-4/99 Ob-21770
Na podlagi odredbe o postopnem uvaja-

nju programa 9-letne osnovne šole (Ur. l.
RS, št. 22/98) Ministrstvo za šolstvo in šport
objavlja

javni razpis
za vključitev osnovnih šol Republike

Slovenije v postopno uvajanje
programa 9-letne osnovne šole v

šolskem letu 2001/2002
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je zbiranje prijav osnov-

nih šol za vključitev šole v postopno uvaja-
nje programa 9-letne osnovne šole v šol-
skem letu 2001/2002 v skladu z odredbo
o postopnem uvajanju programa 9-letne os-
novne šole (v nadaljnjem besedilu: odred-
ba).

2. Splošni pogoji
V šolskem letu 2001/2002 začne izva-

jati program 1. razreda 9-letne osnovne šo-
le za šestletne učence in program 7. razre-
da 9-letne osnovne šole za učence 6. raz-
reda 8-letne osnovne šole še največ 30%
osnovnih šol od skupnega števila, ki izpol-
njujejo pogoje v skladu z odredbo in imajo
dovoljenje ministra, pristojnega za šolstvo
in šport.

Osnovne šole lahko začnejo z izvajanjem
programa 9-letne osnovne šole samo za 1.
razred ali samo za 7. razred. Hkratna uved-
ba programov v obeh razredih ni obvezna.

3. Pogoji razpisa
Na razpis se lahko prijavijo osnovne šo-

le, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
3.1. kadrovske pogoje na podlagi 5.

člena odredbe,
3.2. prostorske pogoje na podlagi 6.

člena odredbe,
3.3. šolski okoliš mora biti določen

na podlagi 7. člena odredbe.
4. Prijava na razpis
Osnovne šole se na razpis prijavijo na

posebnem obrazcu, ki je sestavni del razpi-
sne dokumentacije.

Prijavi je potrebno priložiti preostale
obrazce z zahtevanimi podatki o izpolnjeva-
nju pogojev.

5. Rok za prijavo
Osnovne šole se prijavijo na razpis naj-

kasneje v roku 60 dni po objavi razpisa na
naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Žu-
pančičeva 6, Ljubljana, z oznako: “razpis –
devetletna OŠ, šolsko leto 2001/2002”.

6. Razpisna dokumentacija
Osnovne šole dobijo razpisno dokumne-

tacijo, ki vsebuje vse potrebne obrazce in
priloge, po objavi razpisa, vsak delovni dan
med 9. in 15. uro v prostorih Ministrstva za
šolstvo in šport, Sektor za osnovno šolstvo,
Župančičeva 6, Ljubljana, II. nadstropje –
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soba 211, lahko pa jo naročijo po tel.
061/1785-604.

7. Komisija
Postopek javnega razpisa in pripravo iz-

bora osnovnih šol, ki se vključijo v uvajanje
programa 9-letne osnovne šole v šolskem
letu 2001/2002, vodi komisija, ki jo imenu-
je minister, pristojen za šolstvo in šport.

8. Kriteriji za izbiro šol
Komiisja izmed prijavljenih šol, ki izpol-

njujejo pogoje, navedene v 3.1., 3.2. in
3.3. izbere tiste, ki se vključijo v uvajanje
programa 9-letne osnovne šole v šolskem
letu 2001/2002, na podlagi kriterijev iz 12.
člena odredbe.

Izbor šol potrdi minister za šolstvo in
šport.

9. Izbor osnovnih šol
Ministrstvo najkasneje v petih mesecih

po poteku roka za prijave pisno obvesti pri-
javljene šole o izboru za vključitev v postop-
no uvajanje programa 9-letne osnovne šole
v šolskem letu 2001/2002.

Izbrane osnovne šole najkasneje do 31.
marca 2001 ministrstvu pošljejo še vlogo
za pridobitev dovoljenja za postopno uvaja-
nje programa 9-letne osnovne šole v šol-
skem letu 2001/2002.

Dokumentacijo za vlogo šole prejmejo
skupaj z obvestilom o izboru šol.

Dovoljenje za izvajanje programa 9-letne
osnovne šole, ki ga šolam izda minister,
pristojen za šolstvo in šport, šole prejmejo
najkasneje do 30. aprila 2001.

10. Dodatne informacije
Informacije v zvezi z javnim razpisom lah-

ko šole dobijo na tel. 061/1785-604, Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Sektor za osnov-
no šolstvo, Župančičeva 6, Ljubljana.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 602-2/99 Ob-21990
Na podlagi odredbe o postopnem uvaja-

nju Kurikula za vrtce (Ur. l. RS, št. 40/99)
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja

javni razpis
za vključitev vrtcev v Republiki Sloveniji
v postopno uvajanje Kurikula za vrtce v

šolskem letu 2000/2001
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je

zbiranje prijav vrtcev za vključitev vrtca v
postopno uvajanje Kurikula za vrtce (v nada-
ljevanju: Kurikulum) v šolskem letu
2000/2001 v skladu z odredbo o postop-
nem uvajanju Kurikula za vrtce (v nadaljnjem
besedilu: odredba).

2. Splošni pogoji
V šolskem letu 2000/2001 se v postop-

no uvajanje Kurikula vključi še največ 50
vrtcev v Republiki Sloveniji.

Vrtci začnejo postopno uvajati Kurikulum
v vseh oddelkih vrtca hkrati.

3. Pogoji razpisa: na razpis se lahko pri-
javijo vrtci, ki izpolnjujejo predpisane pogo-
je za strokovne delavce, prostor in opremo
v javnem vrtcu. Zasebni vrtci se lahko prija-
vijo na razpis, če izvajajo javno službo v
skladu z 10. členom zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja.

4. Prijava na razpis: vrtci se na razpis
prijavijo na posebnem obrazcu.

5. Rok za prijavo: vrtci se na razpis prija-
vijo najkasneje v roku 30 dni po objavi raz-
pisa na naslov: Ministrstvo za šolstvo in

šport, Župančičeva 6, Ljubljana, z oznako:
“Razpis – vrtci, šol. l. 2000/2001”.

6. Razpisna dokumentacija: vrtci dobijo
obrazec prijave po objavi razpisa vsak de-
lovni dan, med 9. in 15. uro v prostorih
Ministrstva za šolstvo in šport, Sektor za
predšolsko vzgojo, Trubarjeva 5, Ljubljana,
VI. nadstropje, lahko pa ga naročijo po tele-
fonu 061/1312-205.

7. Komisija: postopek javnega razpisa in
pripravo izbora vrtcev, ki se vključijo v po-
stopno uvajanje Kurikula v šolskem letu
2000/2001, vodi komisija, ki jo imenuje
minister, pristojen za šolstvo in šport.

8. Kriteriji za izbiro vrtcev
Komisija izmed prijavljenih vrtcev, ki iz-

polnjujejo pogoje, navedene v 3. točki, iz-
bere tiste, ki se vključijo v postopno uvaja-
nje Kurikula v šolskem letu 2000/2001, na
podlagi kriterijev iz 6. člena odredbe.

Izbor vrtcev potrdi minister za šolstvo in
šport.

9. Izbor vrtcev
Ministrstvo najkasneje v enem mesecu

po poteku roka za prijave pisno obvesti pri-
javljene vrtce o izboru za vključitev v po-
stopno uvajanje Kurikula v šolskem letu
2000/2001.

Izbrani vrtci najkasneje do 20. 6. 2000
ministrstvu pošljejo podatek o številu v vrtec
vključenih otrok, izjavo ravnatelja vrtca, da
so staršem predstavili Kurikulum za vrtce
ter jih seznanili z novostmi, ki jih ta prinaša
ter sklep sveta vrtca, da se vrtec vključi v
postopno uvajanje Kurikula.

Dovoljenje za postopno uvajanje Kuriku-
la, ki ga vrtcem izda minister, pristojen za
šolstvo in šport, vrtci prejmejo najkasneje
do 17. 7. 2000.

10. Dodatne informacije: informacije v
zvezi z javnim razpisom lahko vrtci dobijo na
tel. 061/1312-205, Ministrstvo za šolstvo
in šport, Sektor za predšolsko vzgojo, Tru-
barjeva 5, Ljubljana.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-21895
Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-

tvo in šport na podlagi Pravilnika o strokov-
nem spopolnjevanju, izobraževanju in uspo-
sabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izo-
braževanju in o postopku za izbiro progra-
mov (Ur. l. RS, št. 80/98) in odredbe o
načinu oddajanja subvencij, dotacij in dru-
gih transferov iz sredstev proračuna RS (Ur.
l. RS št. 5/98), objavlja

javni razpis
za izvajanje programov stalnega

strokovnega spopolnjevanja,
izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in

izobraževanju v Republiki Sloveniji v
šolskem letu 2000/01

1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa: predmet razpisa so
programi stalnega strokovnega spopolnje-
vanja, izobraževanja in usposabljanja stro-
kovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v
Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: progra-
mi) in njihova izpeljava.

2. 1. Programi
Programi so razvrščeni:

1. Programi po predmetnih oz. delov-
nih področjih

1. Predšolska vzgoja
2. Razredni pouk in programi za uči-

telje v podaljšanem bivanju
3. Jeziki (za vse stopnje izobraževa-

nja):
3.1. slovenščina,
3.2. angleščina,
3.3. nemščina,
3.4. italijanščina,
3.5. madžarščina,
3.6. francoščina,
3.7. španščina,
3.8. latinščina in grščina,
3.9. drugi jeziki,
3.10. splošni programi o jezikih.
4. Družboslovje in humanistika (za vse

stopnje izobraževanja):
4.1. spoznavanje okolja,
4.2. družba ,
4.3. geografija,
4.4. zgodovina,
4.5. državljanjska vzgoja in etika,
4.6. družboslovje,
4.7. psihologija,
4.8. sociologija,
4.9. filozofija,
4.10. ekonomija, podjetništvo in stro-

kovni predmeti v ekonomski gimnaziji,
4.11. knjižničarstvo,
4.12. pedagogika.
5. Umetnosti (za vse stopnje izobra-

ževanja)
5.1. umetnost,
5.2. umetnostna zgodovina,
5.3. glasba,
5.3.1. glasbena vzgoja,
5.3.2. nauk o glasbi v glasbeni šoli,
5.3.3. programi za poučevanje inštru-

mentov in petja,
5.4. likovna vzgoja, likovna umetnost

in likovno snovanje,
5.5. plesna umetnost,
5.6. strokovni predmeti v umetniški

gimnaziji,
5.7. dramaturgija, igralstvo, film, vi-

deo, fotografija in drugo,
6. Naravoslovje in tehnika (za vse

stopnje izobraževanja),
6.1. naravoslovje in tehnika,
6.2. naravoslovje,
6.3. matematika,
6.4. fizika,
6.5. kemija,
6.6. biologija,
6.7. gospodinjstvo,
6.8. tehnika in tehnologija,
6.9. računalništvo in informatika,
6.10. strokovni predmeti tehniške

gimnazije,
6.11. naravoslovje v poklicnem izo-

braževanju,
6.12. drugo.
7. Športna vzgoja (za vse stopnje izo-

braževanja)
8. Poklicno in strokovno izobraževanje:
8.1. ekonomska, trgovska in uprav-

no-administrativna dejavnost,
8.2. elektrotehnika, telekomunikaci-

je, računalništvo in informatika
8.3. frizerske storitve,
8.4. geologija in rudarstvo,
8.5. gostinstvo, turizem in gospodinj-

ske storitve,
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8.6. gozdarstvo, lesarstvo in tapet-
ništvo,

8.7. gradbeništvo in geodezija,
8.8. kemijska dejavnost,
8.9. kmetijstvo, vrtnarstvo in cvetli-

čarstvo,
8.10. oblikovanje in fotografija,
8.11. predšolska vzgoja,
8.12. promet in zveze,
8.13. steklarstvo, optika,
8.14. strojništvo in metalurgija,
8.15. tekstilstvo in usnjarstvo,
8.16. tiskarstvo in papirništvo,
8.17. zdravstvo in farmacija,
8.18. živilstvo in veterina,
8.19. drugo.
9.Programi s področja dela svetoval-

nih delavcev
10. Programi za spopolnjevanje vzgo-

jiteljev dijaških domov
11. Programi spopolnjevanja andra-

goških delavcev
2. Širša strokovna področja

1. Splošni programi za mentorje
(mentorji mladim raziskovalcem, mentorji
krožkov)

2. Programi za spopolnjevanje učite-
ljev otrok s posebnimi potrebami

3. Programi za preprečevanje in raz-
reševanje vzgojne problematike (zasvojeno-
sti, nasilja, suicidalnosti, vedenjske proble-
matike)

4. Programi za poklicno osebnostno
rast strokovnih delavcev

5. Programi za spopolnjevanje vodil-
nih in vodstvenih delavcev

6. Programi visokošolske didaktike
7. Medpredmetna kurikularna po-

dročja (okoljska, zdravstvena, državljanska
vzgoja, medkulturno sodelovanje)

8. Splošno didaktični programi
9. Programi računalništva  in uporabe

računalnika iz programa “Računalniško opi-
smenjevanje.”

Morebitni prejemniki (v nadaljevanju: pre-
jemniki) lahko ponudijo različne programe
za eno ali več področij, isti program pa sa-
mo v eno področje.

2.2. Merila za izbor in stopnjo  financira-
nja programov

Merila za izbor in stopnjo financiranje
programov so:

1. prednostna področja,
2. strnjenost in povezanost vsebin v

programu spopolnjevanja,
3. skladnost metod in oblik dela s

cilji,
4. možnost priznavanja programov

spopolnjevanja v izrednem ali podiplom-
skem študiju,

5. da je program spopolnjevanja na-
daljevalni ali že uveljavljen,

6. deficitarnost področja, s katerega
je ponujen program spopolnjevanja,

7. reference predavateljev za izpelja-
vo programa spopolnjevanja,

8. evalvacijske reference izvajalcev,
9. cena izpeljave in ekonomičnost iz-

peljave programa spopolnjevanja,
10. prednost pri izbiri programov ra-

čunalništva in uporabe računalnika bodo
imeli programi usposabljanja, ki podpirajo
uporabo že nameščene licenčne program-
ske opreme in doseženo raven računalniš-
ke strojne opreme na šolah.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pre-
jemniki

Na javni razpis se lahko prijavijo vse prav-
ne osebe in samostojni podjetniki, ki oprav-
ljajo vzgojnoizobraževalno ali raziskovalno
dejavnost in izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. so registrirane za opravljanje izo-
braževalne ali raziskovalne dejavnosti.

2. morajo razpolagati z ustreznimi pro-
stori in opremo (tehnologija, računalniška
tehnologija, učne delavnice in drugo) za iz-
peljavo programov v primeru, da jih ne bo-
do izpeljali v regionalnih enotah Oddelka za
stalno strokovno spopolnjevanje Zavoda RS
za šolstvo.

3. imajo zaposlene predavatelje z us-
treznimi strokovnimi referencami ali sklenje-
ne predpogodbe s pogodbenimi predavate-
lji za šolsko leto 2000/01.

4. Imajo reference, ki izkazujejo, da
prejemnik  izvaja programe, ki so predmet
razpisa ali druge izobraževalne programe.

Javni zavodi, ki v skladu z zakonom or-
ganizirajo strokovno spopolnjevanje se ne
morejo prijaviti na javni razpis s programi
spopolnjevanja, ki jih naročnik v celoti finan-
cira iz proračunskih sredstev. Na javni raz-
pis se tudi ne morejo prijaviti javni zavodi s
področja vzgoje in izobraževanja z naroče-
nimi programi.

4. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev tega razpisa

znaša:
– za stalno strokovno spopolnjevanje, izo-

braževanje in usposabljanje 100 milijonov SIT,
– programi za računalniško opismenjeva-

nje in uporabo računalnika v višini 30 milijonov
tolarjev.

5. Določitev obdobja porabe sredstev
Dodeljena sredstva morajo prejemniki

porabiti v šolskem letu 2000/01.
6. Rok za oddajo vloge in način oddaje

vloge
Vloga mora biti pripravljena v skladu z

Navodili prejemnikom za izdelavo vloge, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.

Vloga mora biti oddana na originalnih
obrazcih in disketah iz razpisne dokumen-
tacije.

Zapečatene ovojnice z vlogami morajo
prejemniki oddati v Oddelku za stalno stro-
kovno spopolnjevanje Zavoda RS za šols-
tvo, Poljanska 26, Ljubljana (pritličje desno)
pri Janji Jerina. Rok za oddajo vloge je 31.
marec 2000 do 12. ure. Prejemniki lahko
oddajo vlogo tudi priporočeno po pošti s
tem, da se kot pravočasna šteje vloga, ki
prispe do istega dne in ure, kot je predvide-
no za osebno oddajo vloge.

Ovojnice z vlogami morajo prejemniki od-
dati z jasno oznako ter napisom “Vloga - ne
odpiraj”, s številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila in sicer “Javni razpis za izvajanje
programov stalnega strokovnega spopolnje-
vanja za šolsko leto 2000/01”.

Na ovojnici mora biti na sprednji strani
jasno označen naročnik in na hrbtni strani
prejemnik.

Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane vloge bo komisija zavrnila v postop-
ku odpiranja vlog.

7. Razpisna dokumentacija in informaci-
je o razpisni dokumentaciji

Razpisno dokumentacijo lahko prejem-
niki dvignejo v Oddelku za stalno strokovno

spopolnjevanje Zavoda RS za šolstvo, Po-
ljanska 26, Ljubljana (pritličje desno) pri Ja-
nji Jerina vsak delovni dan od 9. do 11. ure,
na podlagi dokazila o vplačilu.

Razpisna dokumentacija obsega:
1. navodila prejemnikom za izdelavo

vloge z navedbo potrebnih dokumentov, ki
jih mora prejemnik predložiti naročniku,

2. podatki o področjih stalnega stro-
kovnega spopolnjevanja strokovnih delav-
cev v vzgoji in izobraževanju v šolskem letu
2000/01,

3. okvirna višina sredstev, ki so na
razpolago prejemnikom

4. način določanja deleža, ki ga prej-
me posamezni prejemnik – Načini določa-
nja deleža za vrednotenje programov in na-
vodila za izpeljavo programov strokovnega
spopolnjevanja, izobraževanja in usposab-
ljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobra-
ževanju v letu 2000/01,

5. predstavitev  regionalnih enot Od-
delka za stalno strokovno spopolnjevanje
Zavoda RS za šolstvo s kapacitetami razpo-
ložljive AV tehnologije,

6. vzorec pogodbe,
7. merila za izbor in stopnjo financira-

nja programov,
8. CD in disketa:
– obrazec za razpolaganje z ustrezni-

mi prostori in opremo  (IC, obr. 01))
– obrazec za predstavitev predavate-

ljev (IC, obr. 02)
– obrazec za dosedanje reference

(IC, obr. 03),
9. za vse programe, ki so vezani na

programe računalništva in uporabe računal-
nika iz programa »Računalniško opismenje-
vanje« in so financirani iz programa Raču-
nalniško opismenjevanje, izjavo, da bo izva-
jal izobraževanje v skladu s programom in
načinom dela v programu Računalniško opi-
smenjevanje.

Razpisno dokumentacijo je možno dobi-
ti proti plačilu 11.662 SIT na žiro račun
Zavoda RS za šolstvo: 50100-603-401756
(obvezno dokazilo - fotokopija virmana ali
položnice). Pri plačilu v namen nakazila ob-
vezno navedite šifro 7007. V ceno razpisne
dokumentacije je vključen 19% DDV.

V ceno razpisne dokumentacije so vra-
čunani materialni stroški za pripravo razpi-
sne dokumentacije.

Prejemnik lahko dobi vse informacije v
zvezi z izdelavo vloge in pojasnila k razpisni
dokumentaciji pri Vereni Balažic na tel.
(061) 3005 123,  faks (061) 3005 197.

Za prejemnike bodo organizirani infor-
mativni dnevi:

– 1. 3. 2000 ob 10. uri za dozdajšnje
izvajalce,

– 2. 3. 2000 ob 10. uri za dozdajšnje
izvajalce,

– 3. 3. 2000 ob 10. uri za nove izva-
jalce in

– 13. 3. 2000 ob 10. uri rezervni
termin za vse izvajalce.

Drugih informativnih dni ne bomo orga-
nizirali.

Vsi organizirani informativni dnevi se bo-
do izvedli v prostorih Zavoda RS za šolstvo,
Poljanska 28, soba št. 215, 2. nadstropje.

8. Javno odpiranje vlog
Javno odpiranje vlog, na katerega so vab-

ljeni vsi prejemniki, bo 3. aprila 2000 ob 11.
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uri v prostorih Zavoda RS za šolstvo, Poljan-
ska 28, soba 215, 2. nadstropje Ljubljana.

Pred odpiranjem vlog morajo predstavni-
ki prejemnikov predložiti pisno pooblastilo.

9. Rok za obvestilo
Prejemniki bodo o izidu razpisa obveš-

čeni najkasneje v 45 dneh od dneva odpira-
nja vlog.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-21857
Na podlagi 86. člena zakona o javnih

financah (ZJF - Ur. l. RS, št. 79/99), 3.
odstavka 9 člena uredbe o začasnem finan-
ciranju Republike Slovenije v prvih treh me-
secih leta 2000 (Ur. l. RS, št. 111/99) in 3.
člena zakona o merilih in postopku za daja-
nje poroštev Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 21/95 in 18/96) Ministrstvo za promet
in zveze, Langusova 4, Ljubljana objavlja

javni razpis
za pridobivanje poroštev Republike
Slovenije za posojilne obveznosti

javnih podjetij, katerih dejavnost je
izvajanje železniških prometnih storitev

v letu 2000
I. Predmet razpisa je izdaja poroštev Re-

publike Slovenije za posojilne obveznosti
javnih podjetij, katerih dejavnost je izvajanje
železniških prometnih storitev, ki izvirajo iz
naslova posojil za prometne storitve, najetih
pred 31. decembrom 1993.

Ministrstvo za promet in zveze bo poleg
predpisanih meril, ki jih določa zakon o me-
rilih in postopku za dajanje poroštev Repub-
like Slovenije (Ur. l. RS, št. 21/95 in 18/96)
zahtevalo izpolnjevanje pogoja:

– poroštvo bo namenjeno kot garancija
za posojilo, ki bo namenjeno za odplačilo
glavnic in obresti domačih in tujih posojil za
prometne storitve.

II. Pogoji razpisa
1. Posamezno poroštvo se lahko izda

največ do višine 100 % neporavnane ob-
veznosti iz posojilne pogodbe, ki je banka
(posojilodajalec) ni mogla izterjati na noben
drug zakoniti način.

2. Poroštvo se daje banki za posojilo, ki
je namenjeno za odplačilu glavnic in obresti
domačih in tujih posojil za prometne stori-
tve, najetih pred 31. decembrom 1993, in
katerih odplačila zapadejo v letu 2000.

3. Posojilojemalec je z banko dolžan
skleniti posojilno pogodbo, katere pogoji
ne smejo odstopiti od najugodnejših poso-
jilnih pogojev, ki v trenutku zagotavljanja po-
sojila veljajo v Republiki Sloveniji, za ustrez-
no kategorijo posojilojemalca.

4. Posojilojemalec mora predložiti:
– izpis iz registra pristojnega sodišča,
– pisno izjavo banke, da je posojiloje-

malec po stanju na dan odobritve posojila
razvrščen v skupino A, B, C po razvrstitvi
terjatev, ki jo predpisuje Banka Slovenije,

– poročilo o vseh bilančnih in nebilanč-
nih terjatvah in obveznostih posojilojemalca
s pripisanimi obrestmi po stanju na dan
predložitve predloga za izdajo poroštvene
izjave, razdeljenih po ročnosti (kratkoroč-
ne, dolgoročne),

– obrazec BON 2,
– dokazilo, da zoper posojilojemalca ni-

so podani razlogi za uvedbo stečajnega po-
stopka,

– posojilno pogodbo in pogodbo s po-
sojilodajalcem o ustreznem zavarovanju ce-
lotnega zneska terjatve (hipoteka, cesija ter-
jatev, zastava vrednostnih papirjev ipd.).

5. Za izdajo poroštva za obveznosti z
dospelostjo nad enim letom je posojiloje-
malec dolžan predložiti študijo upravičeno-
sti naložbe.

6. Republika Slovenija oziroma mini-
strstvo, pristojno za promet in zveze, lahko
zahteva od prosilca dodatne podatke in in-
formacije.

III. Pogoji poroštva
1. Poroštvo bo dano za obveznost z dos-

pelostjo do pet let, z vključenim enoletnim
moratorijem na odplačevanje glavnice.

2. Poslovna banka lahko posojilojemal-
cu ponudi posojilo, obrestovano po obrest-
ni meri največ TOM + 6%.

Pri izdaji poroštev bodo imela prednost
posojila z nižjo obrestno mero.

3. Republika Slovenija za izdana poroš-
tva zaračunava provizijo, kot jo določa navo-
dilo o postopku za plačilo provizije za po-
roštva (Ur. l. RS, št. 15/96).

IV. Prednost pri pridobivanju poroštev RS:
Pri dodeljevanju poroštev bodo imela

prednost podjetja, katerih dejavnost je ve-
zana na zagotavljanje domačih in medna-
rodnih obveznosti v železniškem prometu in
tista, ki lahko s certifikatom o skladnosti
sistema zagotavljanja kakovosti s standar-
dom ISO 9000 dokažejo ustrezno zagotav-
ljanje kakovosti.

V. Realizacija poroštva
Poslovna banka lahko uveljavlja pravico

do izpolnitve poroštvene obveznosti le, če
je z obvestilom, ki ga mora poslati v petih
dneh po dospelosti obveznosti, obvestila
ministrstvo, pristojno za finance, da dolžnik
ni izpolnil svoje obveznosti in da je poslovna
banka ukrenila vse, da bi se poplačala iz
premoženja dolžnika.

VI. Rok prijave
Rok prijave je petnajsti dan po objavi

javnega razpisa v Uradnem listu RS do 8.30.
Vloga mora biti poslana po pošti ali oddane
v vložišču Ministrstva za promet in zveze,
Urad za železnice, Langusova 4, Ljubljana,
v zaprti ovojnici z imenom in naslovom pod-
jetja ter oznako: Ne odpiraj, prijava na raz-
pis za pridobivanje poroštev Republike Slo-
venije“.

Odpiranje prijav bo osmi dan po objavi
tega javnega razpisa ob 10. uri v sejni sobi v
V. nadstropju Ministrstva za promet in zveze.

VII. Pogoji za udeležbo pri razpisu so:
– prijava,
– ime in naslov prosilca (identifikacijska

oznaka, matična številka),
– dokazi o izpolnjevanju zahtevanih po-

gojev.
VIII. Izbor prijav
Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-

veščeni najkasneje v 45 dneh po odpiranju
ponudb.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite pri Borutu Prhavcu, tel. 178-8207.

Ministrstvo za promet in zveze,
Ljubljana

Ob-21971
Na podlagi »odredbe o načinu oddajanja

subvencij, dotacij in drugih transferjev iz
sredstev proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/98)

in programa obveščanja slovenske javnosti
o EU in slovenskem vključevanju (sklep 11.
seje Vlade RS z dne 8. maja 1997), Urad
vlade za informiranje, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje informativno

komunikacijskih in izobraževalnih
dejavnosti nevladnih neprofitnih

organizacij v zvezi z EU in slovenskim
vključevanjem v EU

1. Urad vlade za informiranje, Slovenska
29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: UVI) s
tem razpisom vabi nevladne neprofitne or-
ganizacije v Sloveniji, da se aktivno vključijo
v procese informiranja in izobraževanja svo-
jega članstva ter informiranja javnosti in so-
delovanja v javni razpravi o problematiki EU
in slovenskem vključevanju vanjo.

2. Predmet tega razpisa je sofinancira-
nje informativnih in izobraževalnih dejavno-
sti nevladnih neprofitnih organizacij v Slove-
niji, s katerimi le-te želijo usposabljati in ob-
veščati svoje članstvo, splošno javnost in s
tem razpisom opredeljene javnosti v Slove-
niji o tematiki Evropske unije in slovenskega
vključevanja vanjo oziroma sodelovati v jav-
ni razpravi o tem.

Cilj takih aktivnosti nevladnih organizacij
naj bo doseganje boljše informiranosti, več-
jega poznavanja in razumevanja problemati-
ke slovenskega vključevanja v EU v lastni
organizaciji in tudi spodbujanje javne raz-
prave, še posebej na področjih opredelje-
nih s tem razpisom v splošni javnosti.

3. Urad želi s tem razpisom še posebej
vzpodbuditi informativne in izobraževalne ak-
tivnosti nevladnih organizacij, ki so name-
njene naslednjim javnostim:

– mladim od 10. do 25. leta ter njihovim
učiteljem,

– kmečkemu in podeželskemu prebi-
valstvu,

– invalidom,
– italijanski in madžarski narodnosti.
4. Tematska področja, za katera želimo

še posebej spodbuditi informativne in izo-
braževalne dejavnosti ter javno razpravo, so:

– regionalni razvoj in predstrukturne po-
moči EU,

– varstvo okolja,
– pravice potrošnikov,
– kmetijstvo in agroživilstvo,
– prednosti in slabosti slovenskega vklju-

čevanja v EU na področju gospodarstva,
ohranjanja kulturne identitete in nacionalne
suverenosti,

– zaposlovanje in socialna varnost,
– prilagajanje tehničnih predpisov,
– krepitev vloge nevladnih organizacij in

njihovih evropskih povezav.
5. Urad bo pri izbiri projektov, ki bodo

sofinancirani, upošteval naslednja merila:
a) izobraževalni, informativni oziroma

komunikacijski pomen projekta z vidika
doseganja ciljnih javnosti in s tem razpi-
som določenih tematskih področij – pro-
jekti, ki bodo obravnavali tematiko oziro-
ma bodo namenjeni javnostim iz točke 3
in 4, bodo imeli pri vrednotenju tega krite-
rija prednost;

b) realne možnosti predlagatelja, da pro-
jekte dejansko izvede (finančna konstrukci-
ja in organizacijske sposobnosti);

c) dosedanje izkušnje predlagateljev pri
podobnih projektih.
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Na razpisu lahko sodelujejo nevladne ne-
profitne organizacije s sedežem v Sloveniji.

Na razpisu ne morejo sodelovati zborni-
ce, sindikati ter univerze in njihove članice,
razvojne agencije in javna glasila, katerih iz-
dajatelj je profitna organizacija (ne glede na
morebitni status nekomercialnega glasila ozi-
roma programa).

7. Nevladne organizacije lahko na razpis
prijavijo projekte, ki se bodo odvijali v Slove-
niji v letu 2000. Projekti, ki so se začeli pred
objavo tega razpisa, lahko kandidirajo samo
v primeru, da ne bodo končani pred 1. ma-
jem 2000. Projekti morajo biti zaključeni v
letu 2000.

8. UVI ima za sofinanciranje projektov ne-
vladnih organizacij na podlagi tega razpisa v
letu 2000 na razpolago ca. 30 mio SIT.

9. Organizacije, ki bodo sodelovale na
razpisu, morajo v svoji vlogi predložiti:

– vsebinsko razdelan predlog informativ-
no komunikacijske oziroma izobraževalne ak-
tivnosti na temo EU in slovenskega vključe-
vanja v EU,

– navedbo ciljnih javnosti, ki jim je projekt
namenjen,

– ime nosilcev projektov ter njihove refe-
rence in reference organizacije,

– finančno konstrukcijo projekta, izjavo o
zagotovitvi drugih virov financiranja ter izjavo o
višini sofinanciranja iz proračunskih sredstev,
če je projekt že sofinanciran iz proračuna,

– predlog koliko sredstev naj bi za posa-
mezen projekt prispeval UVI,

– dokazila o statusu nevladne neprofitne
organizacije,

– izpolnjen obrazec, ki je del razpisne do-
kumentacije.

10. Projekti, ki jih bo UVI sofinanciral na
podlagi tega razpisa, lahko prejmejo sreds-
tva v višini največ do 50% celotne vrednosti
projekta.

11. Prijave na razpis morajo prispeti na
naslov: Urad vlade za informiranje, Sloven-
ska 29, 1000 Ljubljana, vključno do 31. mar-
ca 2000. Ponudbo je potrebno poslati v za-
prtem ovitku, ki mora biti označen »Ne odpi-
raj – vloga – razpis NVO«.

12. Odpiranje prispelih ponudb za dode-
litev sredstev bo opravila strokovna komisija
UVI. Odpiranje ponudb v skladu z 2. točko
11. člena odredbe o načinu oddajanja sub-
vencij, dotacij in drugih transferjev iz sred-
stev proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 5/98, 79/99) ne bo javno.

Neveljavnih ponudb (nepravilno oprem-
ljenih in nepravočasno oddanih) strokovna
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
ponudnikom.

13. Organizacije, ki se bodo odzvale na
razpis, bodo o odločitvi UVI-ja obveščene
najkasneje do 15. aprila 2000.

14. UVI bo sklenil ustrezne pogodbe z
organizacijami izbranimi na tem razpisu.

15. Dodatne informacije v zvezi s tem raz-
pisom lahko dobite na UVI-ju, tel. 178-26-21.

16. Razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti na UVI, Slovenska 29, 6. nad., soba
620, pri Nadi Ščetinec , od 1. marca 2000
do 20. marca 2000.

Urad Vlade RS za informiranje

Ob-22025
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Uradni list RS, št. 22/98) Mestna občina
Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa, ki so v javnem

interesu v letu 2000
I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji

izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zveza športnih društev, ustanovljena za

območje Mestne občine Koper,
– zavodi, zasebniki in druge organizacije,

ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v
športu,

– vrtci, osnovne šole, poklicne šole, sred-
nje šole, višje strokovne šole in visokošolski
zavodi.

II. V letu 2000 bomo sofinancirali nasled-
nje programe:

1. Šport otrok in mladine:
– interesno športno vzgojo predšolskih

otrok, zlasti dejavnosti v okviru športnega pro-
grama Zlati sonček in plavalne tečaje,

– interesno športno vzgojo šoloobveznih
otrok v šolskih športnih društvih, ki imajo
značaj redne vadbe, zlasti pa dejavnosti v
okviru športnega programa Krpan, tečaje pla-
vanja, organizacijo in izvedbo šolskih šport-
nih tekmovanj.

2. Šport mladih, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport, ki ima značaj rednega šport-
nega treniranja:

– dogovorjene programe individualnih in
kolektivnih športnih panog.

3. Športnorekreativna dejavnost
– športnorekreativne programe za planin-

ce, tabornike, študente in odrasle.
4. Področje skupnega pomena:
– izobraževanje in izpopolnjevanje stro-

kovnih kadrov,
– športnorekreativne akcije in prireditve,
– priznanja športnim delavcem in športni-

kom,
– založništvo in publikacije.
III. Izbrane programe bomo sofinancirali

na podlagi občinskih meril za financiranje v
letu 2000.

Kandidirajo lahko zavodi, društva, zveze
in druge neprofitne organizacije, ki imajo se-
dež v Mestni občini Koper in sta od njihove
registracije že pretekli dve leti.

Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci
neprofitnih organizacij, zavodov in društev, ki
so svoje programe izvajali že v letu 1999.

Za športna društva in klube, ki so člani
Športne zveze Koper s sedežem v Mestni
občini Koper, lahko le-ta v njihovem imenu
kandidirala na razpis za pridobitev sredstev
pod II., 1., 2., 3. in 4. točke.

V primeru, da ugotovimo, da je posamez-
no društvo ali klub prijavilo na razpis enak
program kot ga je v njihovem imenu prijavila
Športna zveza Koper, bomo kot veljavno pri-
javo upoštevali prijavo Športne zveze Koper.

IV. Rok za prijavo programov je 15 dni po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.

V. Prijave pošljite v zaprti kuverti na na-
slov: Mestna občina Koper, Urad za družbe-
ne dejavnosti, Verdijeva 10, 6000 Koper, s
pripisom “javni razpis-šport”.

Enotne obrazce za prijavo in podrobne
informacije dobite pri Andreju Mažgonu,
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, tel.
446-260.

Prijava mora biti oddana na ožigosanem
obrazcu naročnika. Priložen mora biti natan-
čen opis programa s predvidenim številom

udeležencev, krajem izvajanja programa in
urnikom ter fotokopijo odločbe upravne eno-
te o vpisu v register društev.

Zasebniki in druge organizacije predloži-
jo dokazilo o registraciji za opravljanje dejav-
nosti v športu.

VI. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci
prejeli v 30 dneh po poteku roka za oddajo
prijav.

VII. Z izbranimi izvajalci programov bomo
sklenili pogodbe.

Mestna občina Koper

Ob-21771
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 29,13 m2, v pritličju s souporabo
sanitarij.

Prostor je primeren za pisarno.
Pogoji najema:
– najemnik dobi v najem poslovni pro-

stor pod pogojem, da ga uporabi za potre-
be svoje dejavnosti in na lastne stroške iz-
vede vsa potrebna adaptacijska dela,

– najemna pogodba se sklene v 8 dneh
po prejetju obvestila o izbiri,

– najemnina bo določena v skladu z od-
lokom o določanju najemnin v občini Bre-
žice.

Interesenti lahko dobijo informacije o
razpisanih prostorih in ostalih pogojih v Od-
delku za gospodarske javne službe in gos-
podarske zadeve Občine Brežice, Cesta
prvih borcev 18, soba št. 23, vsak dan od
8. do 14. ure ali po telefonu
0608/601-514.

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 - komisi-
ja 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

Ob-21930
Stol, d.d., Kamnik, Ljubljanska 45,

1241 Kamnik, objavlja po sklepu nadzor-
nega sveta

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin in opreme ter oddajo
poslovnih prostorov v najem

1. Prodajajo se naslednje nepremičnine:
1.1. Kletni del zgradbe za kovinsko po-

hištvo (objekt št. 25) v izmeri 928,39 m2 in
kletni del zgradbe neserijske delavnice (ob-
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jekt št. 24) v izmeri 292,64 m2, stoječe na
parc. št. 1453/1, k.o. Podgorje. Skupna
izmera obeh kletnih prostorov znaša
1221,03 m2. Prostori imajo en skupni vhod
in nimajo sanitarij.

1.2. Zgradba s stavbiščem, parcelna šte-
vilka 1444/1, k.o. Podgorje, skupna povr-
šina stavbišča je 1381 m2. Nepremičnino v
naravi predstavlja del poslovne stavbe Skla-
dišče gotovih izdelkov v drugem nadstrop-
ju, neto površine 381,18 m2. Dostop s to-
vornim dvigalom, oziroma po stopnišču.

1.3. Zgradba s stavbiščem, parcelna šte-
vilka 1446/1, k.o. Podgorje. Skupna povr-
šina stavbišča je 2540 m2. Nepremičnino v
naravi predstavlja del objekta Stolarne v več
etažah, v skupni izmeri 2391 m2. Predmet
prodaje so naslednje funkcionalne zaklju-
čene celote po etažah:

– pritličje 45,50 m2 (delno odprt pred-
prostor),

– medetaža 150 m2 (garderoba, sanita-
rije),

– 1. nadstropje 547,80 m2,
– 2. nadstropje 555,92 m2 in 262,70 m2,
– 3. nadstropje 565,17 m2 in 264 m2.
K navedenim površinam bo potrebno

prišteti še ustrezni delež na skupnih delih
stavbe.

Prostori v nadstropjih niso primerni za
proizvodnjo s težko opremo, dostop je
možen s skupnim tovornim dvigalom (tre-
nutno v okvari), osebni dostop pa preko
stopnišča.

1.4. Zemljišče za gostilno “Mlakar”,
parc. št. 1409/1, k.o. Podgorje v izmeri
1319 m2, ki v naravi predstavlja urejeno,
asfaltirano parkirišče in parc. št. 1409/8,
k.o. Podgorje, v izmeri 32 m2, kar v naravi
predstavlja dvorišče. Skupna velikost zem-
ljišča obeh parcel znaša 1351 m2.

1.5. Zemljišče, parc. št. 1434/10, k.o.
Podgorje v izmeri 53 m2, kar v naravi pred-
stavlja dvorišče.

2. Prodaja se oprema – različni lesno-pre-
delovalni stroji po ocenjeni vrednosti.

3. Oddaja poslovnih prostorov na Ljub-
ljanski 45, Kamnik, v najem.

3.1. Poslovno-razstavni prostor v pritlič-
ju upravne zgradbe v izmeri 851,70 m2.

3.2. Poslovni prostor – pisarne v 2., 3.
in 4. nadstropju upravne zgradbe, oprem-
ljene različnih velikosti (od 26 m2 do
124 m2).

Ponudniki naj ponudijo višino mesečne
najemnine po m2, ki ne vključuje stroškov
za ogrevanje, telefona, električne energije,
stroškov čiščenja, recepcije in varovanja ter
stroškov oskrbe z vodo.

Pogoji javnega zbiranja ponudb:
1. Ponudnik je lahko pravna oseba s se-

dežem v RS, ki se izkaže z izpisom iz sod-
nega registra, ki ni starejši od 30 dni ali
fizična oseba, ki se izkaže s potrdilom o
državljanstvu.

2. Nepremičnine in oprema so naprodaj
po sistemu “videno – kupljeno”.

3. Ponudba naj vsebuje predmet ponud-
be, ceno in rok plačila, ki ne sme biti daljši
od 30 dni od datuma sklenitve pogodbe.

4. Ponudnik mora plačati varščino kot
jamstvo za resnost ponudbe na žiro račun
družbe Stol Kamnik, d.d., št.
50140-601-32468 v višini:

Add 1.1. – 3,500.000 SIT,
Add 1.2. – 1,700.000 SIT,
Add 1.3. – 8,300.000 SIT (za celoto,

oziroma ustrezni delež glede na m2),
Add 1.4. – 1,500.000 SIT,
Add 1.5. – 25.000 SIT,
Add 2.0 – v višini 10% od ocenjene

vrednosti.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta

v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnje-
na v roku treh dni po izboru.

5. Pisne ponudbe z dokazili je potrebno
poslati s priporočeno pošiljko v 15 dneh po
objavi, oziroma najkasneje do vključno 11.
3. 2000 na naslov: Stol Kamnik, d.d., Ljub-
ljanska cesta 45, Kamnik, pod oznako “Jav-
ni razpis – ne odpiraj!”.

6. Pisne ponudbe bo pregledala komisi-
ja in vse posameznike o izbiri obvestila v 10
dneh po končanem zbiranju ponudb. Pred-
nost bo imel ponudnik, ki bo ponudil višjo
ceno.

7. Uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
obvestila, da je izbran skleniti kupoprodajno
pogodbo in plačati kupnino v 15 dneh od
sklenitve pogodbe.

8. Če kupec ne bo sklenil pogodbe in
plačal kupnine v dogovorjenih rokih, se šte-
je, da odstopa od nakupa, morebiti že skle-
njena pogodba se šteje za razdrto, plačano
varščino pa kot skesnino obdrži prodajalec.

9. Davek na promet nepremičnin, DDV
za opremo in vse stroške s prenosom last-
ništva plača kupec. Ravno tako plača ku-
pec stroške za sestavo pogodbe in notar-
sko overovitev.

10. Kupljene stvari bodo kupcu izroče-
ne v posest po plačilu celotne kupnine.

11. Sočasno s podpisom kupoprodajne
pogodbe, kupec podpiše tudi dogovor o
varnosti in drugih ukrepih na skupnih delo-
viščih in pogodbo o uporabi infrastrukture
družbe Stol, d.d.

12. Prodajalec ni dolažn sprejeti nobe-
ne ponudbe, niti ni dolžan skleniti pogodbe.

13. Ogled nepremičnin in opreme, do-
govora o varnosti in drugih ukrepih na skup-
nih deloviščih, pogodbe o uporabi infra-
strukture in pogodbe o enotni ureditvi po-
žarne in varnostne službe, je možen po
predhodnem dogovoru z Matjažem Drčar-
jem, ki je dosegljiv na tel. 061/812-994.

Stol, d.d., Kamnik

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Ob-21974
Zavarovalnica Triglav, d.d., na podlagi

četrtega odstavka 7. člena statuta objavlja

ponudbe
za prodajo delnic Zavarovalnice

Triglav, d.d.,
in sicer:
1. Prodajalec: Aleksander Troha, Šorli-

jeva 15, Kranj

Predmet prodaje: 10 delnic Zavarovalni-
ce Triglav, d.d.

Prodajna cena: 650.000 SIT po delnici.
2. Prodajalec: Jože Obersnel, Rozma-

nova 12, Ljubljana.
Predmet prodaje: 2 delnici Zavarovalni-

ce Triglav, d.d. Delnici se prodajata v enem
paketu.

Prodajna cena: 650.000 SIT po delnici.
3. Prodajalec: Kmetijstvo Črnci p.o. – v

stečaju, Črnci 2-grad, Apače
Predmet prodaje: 1 delnica Zavarovalni-

ce Triglav, d.d.
Prodajna cena: 750.000 SIT po delnici.
Ponudbe so v skladu z določbo 4. od-

stavka 7. člena statuta Zavarovalnice Tri-
glav, d.d., namenjene obstoječim delničar-
jem Zavarovalnice Triglav, d.d., in družbi.

Delničarji in družba morajo pisno izjavo,
da želijo odkupiti delnice, ki so predmet
prodaje, dostaviti na naslov: Zavarovalnica
Triglav, d.d., uprava, Miklošičeva 19, Ljub-
ljana, v roku 15 dni od dneva te objave.

Če bo več delničarjev oziroma družba
sprejelo ponudbo za nakup zgoraj navede-
nih delnic, bo imel prednost tisti, ki je ponu-
dil najvišjo ceno.

Zavarovalnice Triglav d.d.
uprava

Odkupi poslovnih deležev družb

Št. 02072 Ob-21925
Gradis, Strojno prometna operativa,

d.d., Ljubljana, Šmartinska 32, na podla-
gi 64. člena zakona o prevzemih in 66.
člena zakona o trgu vrednostnih papirjev,
sporoča, da jo je Pooblaščena družba za
upravljanje CAP Invest, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 22, obvestila o pridobitvi kvalifika-
ciranega deleža: Družba Kompas sklad 2,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 22, je dne 10. 2. 2000
sklenila pogodbo o pridobitvi 126.127 del-
nic izdajatelja Gradis, Strojno prometna ope-
rativa, d.d., kar predstavlja 22,52% vseh
izdanih delnic.

Gradis SPO, d.d.,
uprava – direktor družbe

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-21927
V skladu s 454. členom zakona o gos-

podarskih družbah, direktor družbe Julius
Meinl, Trgovina s kavo, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 21, Ljubljana, vpisane v sodnem
registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, re-
gistrski vložek št. 1/27483/00, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet s sklepom skupščine

družbe z dne 23. 12. 1999. Osnovni kapi-
tal družbe se iz dosedanjega v višini
62,250.000 SIT zmanjša za 60,150.000
SIT, tako da po zmanjšanju znaša
2,100.000 SIT.



Stran 882 / Št. 16-17 / 25. 2. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Ob-21894
Na podlagi 32. člena statuta delniške

družbe sklicuje uprava IRP Alpinum, d.d.,
Ribčev laz 50, 4265 Bohinjsko jezero,

redno sejo skupščine
delniške družbe,

ki bo dne 30. 3. 2000 ob 14. uri v
prostorih hotela Jezero, Ribčev laz 51, Bo-
hinjsko jezero, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev njenih organov.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika skupščine in dva preštevalca gla-
sov, ugotovi sklepčnost in sprejme dnevni
red v skladu s predlogom sklicatelja. Na seji
bo prisoten notar Vojko Pintar.

2. Poročilo o poslovanju družbe IRP Al-
pinum, d.d., v letu 2000.

Predlog sklepa: na podlagi mnenja nad-
zornega sveta se sprejme letno poročilo
uprave o poslovanju družbe v letu 2000.

3. Predlog delitve dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev čistega dobička za leto 1999.
Gradivo za sejo s predlogi sklepov so

delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
Ribčev laz 50, Bohinjsko jezero – tajništvo,
vsak delovnik med 9. in 11. uro.

Vsak delničar ima v roku enega tedna po
objavi tega sklica pravico zahtevati dopolnitev
dnevnega reda. V zahtevi, ki se pošlje sklica-
telju skupščine, se navede namen in razlog
dopolnitve ter razumno obrazložen predlog
sklepa po dopolnjenem dnevnem redu.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo in svojo udeležbo prijavijo
družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem.
Udeležba delničarja oziroma njegovega
pooblaščenca se prijavi po faksu 723-446,
telegramu ali s priporočeno pošto, ki mora
prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine.

Če skupščina ob navedenem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje dne 6.
4. 2000 ob 14. uri na istem kraju. Takrat bo
skupščina veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

IRP Alpinum, d.d.,
uprava družbe

Ob-21932
Na podlagi 20. člena statuta družbe Raz-

vojni zavod podjetje za poslovne storitve,
d.d., Trzin, Blatnica 1, uprava sklicuje

5. sejo skupščine
Razvojni zavod podjetje za poslovne

storitve, d.d.
ki bo dne 27. 3. 2000 ob 15. uri v sejni

sobi družbe v Trzinu, Blatnica 1, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Pozivamo vse upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala družbe.

Julius Meinl, d.o.o., Ljubljana

Predlog sklepa uprave je: ugotovi se, da
je skupščina sklepčna.

Za predsedujočega skupščine se izvoli:
Branko Neffat, univ. dipl. prav.

Preštevalca glasov: Marjan Lavrič, Lili
Markovič.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar: An-
drej Škrk.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1998
z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa direktorja družbe:
skupščina sprejme letno poročilo za leto
1998 v predloženem besedilu z mnenjem
revizorja.

3. Poročilo uprave o poslovanju družbe
prvih devetih mesecev v letu 1999.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa direktorja družbe:
skupščina sprejme poročilo uprave o poslo-
vanju družbe prvih devet mesecev v letu
1999.

4. Sprejem sklepa o povečanju osnov-
nega kapitala družbe: ob pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta je predlog sklepa di-
rektorja družbe:

4.1. Osnovni kapital družbe, ki znaša
55,260.000 SIT se poveča za 12,000.000
SIT z izdajo 1.200 navadnih imenskih delnic,
v nominalni vrednosti 10.000 SIT vsaka.

Osnovni kapital s povečanjem znaša
67,260.000 SIT.

Prodajna cena za delnico na dan 27. 3.
2000 znaša 43.556 SIT.

A. Povečanje osnovnega kapitala se iz-
vede s stvarnimi vložki s konverzijo terjatev
kot sledi:

1. Belaj Janez, s.p., Nožice na podlagi
Dogovora o konverziji upniške terjatve v bo-
doče deleže dolžnika z dne 14. 12. 1999,
konvertira znesek v višini 15,000.000 SIT v
osnovni kapital in pridobi 344 navadnih
imenskih delnic.

2. Lesna – prodajalna Pameče na pod-
lagi Dogovora o konverziji upniške terjatve v
bodoče deleže dolžnika z dne 14. 12.
1999, konvertira znesek v višini 5,988.000
SIT v osnovni kapital in pridobi 137 navad-
nih imenskih delnic.

3. SGP Zasavje Trbovlje na podlagi Do-
govora o konverziji upniške terjatve v bodo-
če deleže dolžnika z dne 14. 12. 1999,
konvertira znesek v višini 8,653.000 SIT v
osnovni kapital in pridobi 199 navadnih
imenskih delnic.

4. Končan Nataša na podlagi Dogovora
o konverziji upniške terjatve v bodoče dele-
že dolžnika z dne 6. 12. 1999, konvertira
znesek v višini 953.088 SIT v osnovni kapi-
tal in pridobi 22 navadnih imenskih delnic.

5. Končan Janez na podlagi Dogovora o
konverziji upniške terjatve v bodoče deleže
dolžnika z dne 6. 12. 1999, konvertira zne-
sek v višini 3,640.744 SIT v osnovni kapital
in pridobi 83 navadnih imenskih delnic.

6. Markovič Cirila na podlagi Dogovora
o konverziji upniške terjatve v bodoče dele-
že dolžnika z dne 6. 12. 1999, konvertira
znesek v višini 544.753 SIT v osnovni kapi-
tal in pridobi 13 navadnih imenskih delnic.

7. Lavrič Marjan na podlagi Dogovora o
konverziji upniške terjatve v bodoče deleže
dolžnika z dne 6. 12. 1999, konvertira zne-
sek v višini 723.739 SIT v osnovni kapital in
pridobi 17 navadnih imenskih delnic.

8. Horvat Franc na podlagi Dogovora o
konverziji upniške terjatve v bodoče deleže
dolžnika z dne 6. 12. 1999, konvertira zne-
sek v višini 635.416 SIT v osnovni kapital in
pridobi 15 navadnih imenskih delnic.

9. Bahar Janez na podlagi Dogovora o
konverziji upniške terjatve v bodoče deleže
dolžnika z dne 6. 12. 1999, konvertira zne-
sek v višini 830.393 SIT v osnovni kapital in
pridobi 19 navadnih imenskih delnic.

10. Pencelj Darja na podlagi Dogovora
o konverziji upniške terjatve v bodoče dele-
že dolžnika z dne 6. 12. 1999, konvertira
znesek v višini 292.599 SIT v osnovni kapi-
tal in pridobi 7 navadnih imenskih delnic.

11. Družba Marcen d.o.o., Stolpniška 10,
Ljubljana na podlagi kreditne pogodbe št.
1/2000 z dne 16. 2. 2000, konvertira zne-
sek v višini 15,000.000 SIT v osnovni kapital
in pridobi 344 navadnih imenskih delnic.

4.2. Na podlagi določil 3. odstavka 313.
člena zakona o gospodarskih družbah (Ur.
l. RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98)
se v celoti izključi prednostno pravico dose-
danjih delničarjev do vpisa novih delnic.

4.3. Skupščina delničarjev prenaša
pooblastilo za spremembo statuta, ki zade-
va uskladitev njegovega besedila s tem skle-
pom sprejetimi odločitvami, na nadzorni svet
družbe.

5. Ugotovitev o prenehanju mandata čla-
nov nadzornega sveta družbe in izvolitev no-
vih članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa nadzornega sveta je:
skupščina ugotovi, da je po sklepu Okrajne-
ga sodišča v Domžalah, št. N 10/2000 z
dne 14. 2. 2000, prenehal mandat nasled-
njim članom nadzornega sveta:

1. Bahar Janezu,
2. Končan Juretu,
3. Končan Nataši.

Skupščina izvoli dva člana nadzornega
sveta, predstavnika delničarjev:

1. Končan Jureta,
2. Končan Natašo.

6. Izplačilo nadomestila (sejnine) za ude-
ležbo na sejah nadzornega sveta

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa direktorja družbe:
skupščina sprejme predlagano sejnino za
člane nadzornega sveta v višini: 20.000 SIT
neto za predsednika in 15.000 SIT neto za
člana.

7. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999 in leto 2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1999
in leto 2000 skupščina imenuje Plus Reviz-
ija Podjetje za revidiranje, računovodstvo in
finance, d.o.o. Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev bo na voljo na sedežu družbe, v
poslovnih prostorih tajništva, vsak delavnik
od 10. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
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hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu Splo-
šno kadrovskega sektorja na sedežu druž-
be pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakonski zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, lahko sklicatelj skliče
ponovno skupščino, ki pa je sklepčna ne
glede na udeležbo. Ponovna skupščina mo-
ra biti sklicana na istem kraju, pri čemer
mora med prvim in drugim sklicem poteči
najmnanj sedem dni. Ponovni sklic mora biti
objavljen na enak način kot prvi sklic naj-
manj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Razvojni zavod podjetje za poslovne
storitve, d.d. Trzin

Št. 01/2000 Ob-21933
Na podlagi določil 13. člena statuta SM

trgovina, d.d. in v skladu z določbami zako-
na o gospodarskih družbah sklicujem

X. skupščino
SM trgovina, d.d.,

ki bo v četrtek, dne 30. marca 2000 ob
14. uri v dvorani Doma upokojencev Griže,
Griže št. 49b, z naslednjim dnevnim redom.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Slavica Čehovin,
za preštevalki glasov pa Nika Kolmančič in
Cvetka Pernovšek.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Sreč-
ko Gabrilo.

2. Sprejem poslovnega poročila za leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me letno poročilo za poslovno leto 1999 v
predloženem besedilu.

3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta sprej-
me skupščina sklep, da izguba poslovnega
leta 1999 v višini 25,933.121,54 SIT osta-
ja v bilanci za leto 1999 nepokrita.

4. Obravnava in sprejem predloga spre-
memb in dopolnitev statuta SM Trgovina,
d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe in do-
polnitve statuta družbe SM Trgovina, d.d.,
določene v predlogu sklepov, ki so prilože-
ni k skupščinskem gradivu in ki se nanašajo
na spremembo članstva v upravi družbe
(enočlanska uprava namesto dvočlanske).

5. Vprašanja, pobude in predlogi delni-
čarjev.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled pri upravi na se-
dežu družbe Šlandrov trg 35, Žalec in to
vsak delovni ponedeljek in petek med 8. in
12. uro. Na skupščini delničarjev se odloča

o objavljenih predlogih po posameznih toč-
kah dnevnega reda. Nasprotni predlogi del-
ničarjev k posameznim točkam dnevnega
reda morajo biti v pisni obliki obrazloženi in
vloženi v roku 7 dni po objavi tega sklica pri
upravi na sedežu družbe. Skupščine se lah-
ko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci
ali zastopniki.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme naj-
kasneje tri dni pred sejo skupščine, to je
vključno do dne 27. marca 2000. Uprava
in nadzorni svet se lahko udeležijo skupš-
čine, tudi če niso delničarji. Pozivamo ude-
ležence, da se ob prihodu na skupščino
prijavijo v prostoru, kjer se bo skupščina
vršila, najmanj pol ure pred pričetkom za-
sedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svo-
jo prisotnost in prevzeli glasovnice. Delni-
čarji oziroma njihovi pooblaščenci in za-
stopniki se izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega re-
gistra. Vsa predložena dokumentacija bo
do konca skupščine družbe na vpogled pri
notarju.

V primeru, da bi skupščine ne bila
sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan v
istem prostoru ob 15. uri.

Skupščina družbe bo v tem primeru ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

SM Trgovina, d.d., Žalec
uprava

Ob-22142
Lepenka, podjetje za proizvodnjo in pre-

delavo papirjev in lepenke, d.d., Tržič, Slap
št. 8, sklicuje

skupščino delniške družbe
Lepenka Tržič, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 27. marca 2000, ob
13. uri v prostorih Lepenke Tržič, d.d., Tr-
žič, Slap št. 8.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
3. Sprejem poročila o poslovno-finanč-

nih učinkih prisilne poravnave z mnenjem
revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovno-finančnih učinkih prisilne poravna-
ve za Lepenko Tržič, d.d., z revizorskim
mnenjem.

4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razpo-
reditvi dobička družbe Lepenka Tržič, d.d.,
za leto 1999.

Predlog sklepa: ugotovljeni dobiček
družbe po stanju per 1. 1. 1999 v višini
123,776.691 SIT se uporabi za pokritje iz-
gube iz preteklih let, ki je znašala
184,810.831 SIT. Preostala izguba v ob-
dobju do 17. 12. 1999 v višini
114,834.763 SIT se pokrije v breme rezerv
za znesek 106,317.952 SIT in v breme
revalorizacijskega popravka rezerv za zne-
sek 8,516.811 SIT.

Na podlagi 292. člena ZGD bo zaseda-
nju skupščine delnčarske družbe Lepenka
Tržič, d.d., pristostvoval notar Vojko Pintar.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah in zakonom o prevzemih in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Upravitelj prisilne poravnave
Mitja Ulčar

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3075-16/99-8 Ob-21762
 1. Pogodba o pooblaščenem distribu-

terju za distribucijo avtomobilov znamke
Peugeot, ki jo bo sklenila družba Peugeot
d.o.o., Nazorjeva 6, Ljubljana (Peugeot),
s pooblaščenimi distributerji na slovenskem
trgu (pogodba), je v skladu s tretjim odstav-
kom 5. člena ZPOmK in zato ni prepoveda-
na in nična.

2. Ta odločba nadomešča začasno od-
ločbo z dne 20. 12. 1999.

3. Posamična izjema je podeljena za do-
bo enega leta, šteto od dneva izdaje odloč-
be, z možnostjo podaljšanja po njenem izte-
ku.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-1/00-4 Ob-21839
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 14. 2. 2000
izdal odločbo, v kateri je skladno z drugim
odstavkom 38. člena zakona o preprečeva-
nju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil,
da koncentracija gospodarskih družb Mre-
ža Trading, trgovina, proizvodnja, inže-
niring d.o.o., Brnčičeva ulica 25, 1231
Ljubljana-Črnuče, in Center Ljubljana, tr-
govsko podjetje d.d., Letališka cesta 1,
1000 Ljubljana, ni podrejena določilom
ZPOmK.

Koncentracija se izkazuje z odkupom
delnic podjetja Center Ljubljana, d.d., Ljub-
ljana, ki ga je izvedlo podjetje Mreža Tra-
ding, d.o.o., Ljubljana, in s tem pridobilo
večinski poslovni delež v navedenem pod-
jetju.

Aktualno notifikacijo koncentracije je
urad od družbe Mreža Trading, d.o.o., pre-
jel 14. 1. 2000. Urad ugotavlja, da je kon-
centracija vsebinsko in oblikovno pravilno
priglašena.

Urad je v zadevnem primeru na osnovi
predloženih podatkov o skupnem letnem
prometu na slovenskem trgu v zadnjih dveh
letih in na osnovi ocenjenega skupnega re-
levantnega tržnega deleža obeh podjetij v
tem obdobju ugotovil, da zadevna koncen-
tracija ne podleže obveznosti priglasitve, ki
je določena v prvem odstavku 12. člena
ZPOmK.

Urad ugotavlja, da v trenutnih razmerah
zadevna koncentracija ne bo mogla imeti
škodljivih učinkov na trgu.

Urad RS za varstvo konkurence
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Št. 456-15/99-7 Ob-21899
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

na podlagi skupne priglasitve koncentracije
dne 16. 2. 2000 izdal odločbo, v kateri je v
skladu z drugim odstavkom 38. člena zako-
na o preprečevanju omejevanja konkuren-
ce (Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljevanju
ZPOmK) odločil, da koncentracija gospo-
darskih družb Mercator - Goriška, trgovi-
na in storitve, d.d., Gregorčičeva 19, No-
va Gorica in Hubelj, trgovina d.d., Vipav-
ska cesta 6, Ajdovščina, ni podrejena do-
ločbam tega zakona.

Koncentracija naj bi se opravila s pripoji-
tvijo prevzete družbe Hubelj d.d. k prev-
zemni družbi Mercator - Goriška. Obe gos-
podarski družbi sta dejavni na področju ve-
leprodaje in maloprodaje živil.

Iz podatkov v priglasitvi izhaja, da je do
koncentracije podjetij prišlo že pred uvelja-
vitvijo ZPOmK, saj je Mercator - Goriška že
v tistem času pridobil toliko delnic prevzem-
nega podjetja, da so mu zagotavljale kon-
trolni delež v njem, in da pripojitev Hublja
Mercator - Goriški ne predstavlja koncen-
tracije v smislu določb ZPOmK, ampak le
statusno pravno spremembo podjetij, ki sta
s stališča prava konkurence že prej pred-
stavljala ekonomsko celoto.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-15/99-11 Ob-21900
Priglašena koncentracija (opr. št. zade-

ve 3071-15/99) gospodarskih družb Mer-
cator – Dolenjska, trgovina, storitve,
d.d., Novo mesto, Livada 8 in Dolenjka,
trgovina na debelo in drobno, d.d., Novo
mesto, Glavni trg 23, in Posavje, trgovi-
na na debelo in drobno, d.d., Brežice,
Cesta prvih borcev 35, ne nasprotuje do-
ločilom zakona o preprečevanju omejeva-
nja konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99) in je
skladna s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-3/00-5 Ob-22130
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

dne 18. 2. 2000 na podlagi četrtega od-
stavka 38. člena zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99; v nadaljevanju ZPOmK) izdal sklep
o uvedbi postopka v zadevi priglašene kon-
centracije družb Poslovni sistem Merca-
tor d.d., Dunajska c. 107, Ljubljana in
Emona Merkur, trgovina na drobno, d.d.,
Šmartinska c. 130, Ljubljana, ker je ugo-
tovil, da je nameravana koncentracija po-
drejena določbam zakona in je izkazan re-
sen sum glede njene skladnosti s pravili
konkurence. Koncentracija se bo izvedla na
podlagi javne ponudbe za odkup delnic.

Iz podatkov, ki jih je Uradu dostavila druž-
ba Mercator, je razvidno, da naj bi imelo
združeno podjetje med 30% in 32% tržni
delež na storitvenem trgu prodaje na debe-
lo in prodaje na drobno na območju RS. Po
podatkih, s katerimi razpolaga Urad, je druž-
ba PS Mercator največja družba RS na zgo-
raj opredeljenem geografskem trgu. Podan
je torej resen sum glede skladnosti namera-
vane koncentracije s pravili konkurence.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotni-

kova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo ude-
ležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da
bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. čle-
nom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za ude-
ležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-21803
Izdajatelj: Podjetje LOKA TV, d.o.o.,

Škofja Loka.
Ime glasila: TV program “LOKA TV”.
Viri financiranja:
– proračun Občine Škofja Loka,
– ekonomska propaganda,
– snemanje projektov po naročilu.
Upravljalski in lastniški deleži:
– 20% Tadej Gortnar, Poljšica nad Pod-

nartom 3, Podnart,
– 20% Rok Kafol, Podlubnik 42, Škofja

Loka,
– 20% Aleksander Markelj, Na Klisu 7,

Vrhnika,
– 20% Franc Dolinar, Kandrše 27, Vače,
– 10% Janez Strojan, Virlog 14, Škofja

Loka,
– 10% Igor Drakulič, Podlubnik 46,

Škofja Loka.

Ob-21805
Ime javnega glasila: lokalna televizij-

ska postaja ATM TV.
Viri financiranja: financira se izključno iz

EPP programa in sponzorstva. Namen ATM
TV je predvsem obveščanje in informiranje
občanov ter turistov v Zgornjesavski dolini.

Sedež podjetja je na naslovu 4280 Kranj-
ska Gora, Savsko naselje 33.

100% lastnik je ATM elektronik, d.o.o.,
(manj kot 20 zaposlenih).

Direktor podjetja ATM elektronik, d.o.o.,
je Tomaž Arih.

Razne objave

Št. 363-07-2/99 Ob-22103
Na podlagi 10. člena uredbe o odpro-

daji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in
premičnin v lasti Republike Slovenije in po-
sebnega načrta prodaje in zamenjave dr-
žavnega premoženja – nepremičnin, ki ga
je Vlada Republike Slovenije določila s skle-
pom št. 460-05/98-6(N) z dne 24. junija
1998, Servis skupnih služb vlade, Gregor-
čičeva 27a, Ljubljana, razpisuje

javno dražbo
Predmet javne dražbe je:
1. stražnica Kuzma v izmeri 139,90 m2, s

pripadajočim zemljiščem v izmeri 5271 m2,
za izklicno ceno 19,437.560,20 SIT,

2. stražnica Trdkovo v izmeri 124,20 m2,
s pripadajočo jedilnico in kuhinjo v izmeri
80,40 m2 ter pripadajočim zemljiščem v iz-
meri 3671 m2, za izklicno ceno
19,156.006,80 SIT.

Pogoji dražbe:
a) Nepremičnini se odprodajata po po-

samičnih točkah. Točka se odprodaja v ce-
loti po sistemu videno-kupljeno.

b) Davek na promet nepremičnine, stroš-
ke overitve podpisa in stroške prepisa plača
kupec.

c) Javna dražba se bo opravila pisno.
d) Pred dražitvijo morajo dražitelji položi-

ti varščino v višini 10% izklicne cene na ŽR
št. 50100-630-10014, sklic na številko 18
15202-7200021-00112000 – varščina, lo-
čeno za vsako točko. Po opravljeni javni
dražbi se neuspelim dražiteljem varščina vr-
ne v roku osmih dni brez obresti.

e) Pogodba mora biti sklenjena v petnaj-
stih delovnih dneh po opravljeni javni draž-
bi.

f) Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati
kupnino v osmih dneh od podpisa pogodbe
na ŽR št. 50100-630-10014, sklic na šte-
vilko 18 15202-7200021-00112000. Po-
ložena varščina se všteje v kupnino.

g) Ogled nepremičnin je možen po pred-
hodnem dogovoru na tel. 061/171-5528.

Pisne ponudbe je potrebno predložiti do
21. 3. 2000 do 9. ure, na naslov: Republi-
ka Slovenija, Vlada Republike Slovenije,
Servis skupnih služb, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana, glavna pisarna.

Ponudbe se označi:
– ”ponudba za nakup stražnice Kuzma –

ne odpiraj” in
– ”ponudba za nakup stražnice Trdkovo

– ne odpiraj”.
Ponudbi je potrebno predložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispev-

kih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih

ponudnik ni imel blokade ŽR,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponud-

nik fizična oseba,
– izpisek iz sodnega registra, če je po-

nudnik pravna oseba.
Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

21. 3. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 425-4/99-2 Ob-21928
Na podlagi sklepa upravnega odbora

Stanovanjskega sklada Republike Sloveni-
je, z dne 30. 11. 1999 razpisuje Stanovanj-
ski sklad Republike Slovenije, Poljanska 31,
Ljubljana

zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Predmet prodaje: večstanovanjski ob-
jekt “Graščina Pahta”, Kozjak nad Pesnico
71, Zgornja Kungota, leži na parc. št. 61,
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k.o. Kozjak, leto gradnje 1908 in 1912, v
skupni neto izmeri 1.696,75 m2;

Varstveni režim: objekt je kulturni in zgo-
dovinski spomenik, ki se varuje v celoti,
neokrnjenosti in izvirnosti. Dovoljeni so po-
segi za njegovo ohranitev in valorizacijo nje-
govih spomeniških lastnosti.

Primerna bi bila reprezentančna namem-
bnost.

Vrednost nepremičnine: izklicna cena:
77,622.297 SIT.

Večstanovanjski objekt “Graščina Pah-
ta” se kupuje po sistemu “videno-kuplje-
no”.

2. Pisne ponudbe morajo biti dostavlje-
ne na naslov: Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, Poljanska 31, Ljubljana, v zape-
čatenem ovitku z oznako: Ponudba – Več-
stanovanjski objekt “Graščina Pahta” – Ne
odpiraj, in sicer najkasneje do 31. 3. 2000.

3. Ponudbe lahko pošljejo:
– fizične osebe, ki se izkažejo, da so

državljani Republike Slovenije,
– pravne osebe, ki so registrirane in ima-

jo sedež v Republiki Sloveniji.
Pisni ponudbi morajo interesenti predlo-

žiti:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– plačilne pogoje,
– ponujeno ceno v SIT,
– izpisek iz sodnega registra za pravno

osebo, ki ne sme biti starejša od treh mese-
cev oziroma potrdilo o državljanstvu za fizič-
ne osebe,

– potrdilo o plačani varščini, ki znaša 2%
od navedene izklicne cene.

Varščino je treba plačati na ŽR Stano-
vanjskega sklada Republike Slovenije, Po-
ljanska 31, Ljubljana, št. 50100-627-7407,
sklic na številko: 00 7906-27471.

Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.

Nepravočasne in nepopolne ponudbe ne
bodo upoštevane.

4. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki
ponudi višjo ceno in boljše plačilne pogoje.

5. Vse dodatne informacije v zvezi z več-
stanovanjskim objektom “Graščina Pahta”
daje Milojka Blagus, tel. 061/17-10-536.
Možen je ogled večstanovanjskega objekta
“Graščina Pahta”, in sicer ob predhodnem
dogovoru.

6. Odpiranje ponudb ni javno. Izvedla ga
bo tričlanska komisija v petih dneh po izte-
ku roka za oddajo ponudb.

7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po odpiranju ponudb.

8. Prodajalec si pridržuje pravico, da po
lastni presoji ne sklene kupoprodajne po-
godbe z nobenim ponudnikom.

9. Davek na promet nepremičnin in vse
stroške v zvezi s prenosom lastništva plača
kupec.

10. Varščina bo najugodnejšemu ponud-
niku vračunana v kupnino, drugim ponudni-
kom pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh
po končni izbiri.

11. Izbrani ponudnik mora skleniti kupo-
prodajno pogodbo o nakupu nepremičnine
v 8 dneh po prejemu povabila na sklenitev
pogodbe, kupnino pa plačati v pogodbe-
nem roku, sicer bo pogodba razveljavljena,
varščina pa zadržana.

12. Kupec pridobi lastninsko pravico na
kupljeni nepremičnini po plačilu celotne
kupnine.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Št. 01/2000 Ob-21945
Tovarna volnenih odej Škofja vas v ste-

čaju objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin in premičnin

I. Predmet prodaje:
1. Nepremičnine Škofja vas 40 z.k. vlo-

žek 669 k.o. Škofja vas: del parc. št.:
436/3 – poslovna stavba, del parc. št.:
494/9 – zelenica, delež 13/1000 na do-
vozni cesti, delež 22/1000 na trafo postaji,
vodarni in kanalizaciji; vse skupaj kot celota
za izklicno ceno 4,230.000 SIT (označeno
na načrtu delitve parcel s št. 2).

2. Nepremičnine Škofja vas 40 z.k. vlo-
žek 669 k.o. Škofja vas: del parc. št.:
436/3 – poslovna stavba, parc. št.: 436/1
poslovna stavba, del parc. št.: 494/9 – ze-
lenica, del parc. št.: 436/1 – dvorišče, del
parc. št.: 436/4 – poslovna stavba, delež
71/1000 na dovozni cesti, delež 36/1000
na trafo postaji, vodarni in kanalizaciji; vse
skupaj kot celota za izklicno ceno
9,120.000 SIT (označeno na načrtu delitve
parcel s št. 3).

3. Nepremičnine Škofja vas 40 z.k. vlo-
žek 669 k.o. Škofja vas: del parc. št.:
436/3 – poslovna stavba, del parc. št.:
494/9 – zelenica, del parc. št.: 436/1 –
dvorišče, del parc. št.: 436/4 – poslovna
stavba, delež 74/1000 na dovozni cesti,
delež 191/1000 na trafo postaji, vodarni in
kanalizaciji; vse skupaj kot celota za izklic-
no ceno 35,900.000 SIT (označeno na na-
črtu delitve parcel s št. 4).

4. Nepremičnine Škofja vas 40 z.k. vlo-
žek 669 k.o. Škofja vas: del parc. št.:
436/3 – poslovna stavba, del parc. št.:
436/1 – dvorišče, del parc. št.: 436/4 –
poslovna stavba, delež 39/1000 na dovoz-
ni cesti, delež 109/1000 na trafo postaji,
vodarni in kanalizaciji; vse skupaj kot celota
za izklicno ceno 17,960.000 SIT (označe-
no na načrtu delitve parcel s št. 5).

5. Nepremičnine Škofja vas 40 z.k. vlo-
žek 669 k.o. Škofja vas: del parc. št.:
436/3 – poslovna stavba, del parc. št.:
494/9 – zelenica, del parc. št.: 436/1 –
dvorišče, del parc. št.: 436/4 – poslovna
stavba, delež 29/1000 na dovozni cesti,
delež 46/1000 na trafo postaji, vodarni in
kanalizaciji; vse skupaj kot celota za izklic-
no ceno 8,220.000 SIT (označeno na načr-
tu delitve parcel s št. 6).

6. Nepremičnine Škofja vas 40 z.k. vlo-
žek 669 k.o. Škofja vas: del parc. št.:
436/3 – poslovna stavba, del parc. št.:
494/9 – zelenica, del parc. št.: 436/1 –
dvorišče, del parc. št.: 494/8 – travnik, del
parc. št.: 436/4 – poslovna stavba, delež
151/1000 na dovozni cesti, delež
89/1000 na trafo postaji, vodarni in kanali-
zaciji; vse skupaj kot celota za izklicno ceno
21,590.000 SIT (označeno na načrtu deli-
tve parcel s št. 7).

7. Nepremičnine Škofja vas 40 z.k. vlo-
žek 669 k.o. Škofja vas: del parc. št.:

436/3 – poslovna stavba, del parc. št.:
494/9 – zelenica, del parc. št.: 436/1 –
dvorišče, delež 19/1000 na dovozni cesti,
delež 54/1000 na trafo postaji, vodarni in
kanalizaciji; vse skupaj kot celota za izklic-
no ceno 12,500.000 SIT (označeno na na-
črtu delitve parcel s št. 8).

8. Nepremičnine Škofja vas 40 z.k. vlo-
žek 669 k.o. Škofja vas: del parc. št.:
436/3 – poslovna stavba, del parc. št.:
494/9 – zelenica, del parc. št.: 436/1 –
dvorišče, delež 46/1000 na dovozni cesti,
delež 98/1000 na trafo postaji, vodarni in
kanalizaciji; vse skupaj kot celota za izklic-
no ceno 23,300.000 SIT (označeno na na-
črtu delitve parcel s št. 9).

9. Nepremičnine Škofja vas 40 z.k. vlo-
žek 669 k.o. Škofja vas: parc. št.: 436/5 –
poslovna stavba, del parc. št.: 494/9 – ze-
lenica, del parc. št.: 436/1 – dvorišče, del
parc. št.: 494/8 – travnik, del parc. št.:
436/4 – poslovna stavba, delež 172/1000
na dovozni cesti, delež 81/1000 na trafo
postaji, vodarni in kanalizaciji; vse skupaj
kot celota za izklicno ceno 13,340.000 SIT
(označeno na načrtu delitve parcel s št. 10).

10. Nepremičnine Škofja vas 40 z.k. vlo-
žek 669 k.o. Škofja vas: parc. št.: 436/6 –
poslovna stavba, del parc. št.: 494/9 – ze-
lenica, del parc. št.: 436/1 – dvorišče, del
parc. št.: 494/8 – travnik, del parc. št.:
436/4 – poslovna stavba, delež 56/1000
na dovozni cesti, delež 43/1000 na trafo
postaji, vodarni in kanalizaciji; vse skupaj
kot celota za izklicno ceno 5,190.000 SIT
(označeno na načrtu delitve parcel s št. 11).

11. Nepremičnine Škofja vas 40 z.k. vlo-
žek 669 k.o. Škofja vas: parc. št.: 436/1 –
poslovna stavba, del parc. št.: 436/1 – dvo-
rišče, del parc. št.: 436/4 – poslovna stav-
ba, delež 17/1000 na dovozni cesti, delež
44/1000 na trafo postaji, vodarni in kanali-
zaciji; vse skupaj kot celota za izklicno ceno
8,650.000 SIT (označeno na načrtu delitve
parcel s št. 12).

12. Nepremičnine Škofja vas 40 z.k. vlo-
žek 669 k.o. Škofja vas: parc. št.: 436/1 –
poslovna stavba, parc. št.: 436/1 – poslov-
na stavba, del parc. št.: 494/9 – zelenica,
del parc. št.: 436/1 – dvorišče, del parc.
št.: 494/8 – travnik, del parc. št.: 436/4 –
poslovna stavba, delež 68/1000 na dovoz-
ni cesti, delež 82/1000 na trafo postaji,
vodarni in kanalizaciji; vse skupaj kot celota
za izklicno ceno 11,810.000 SIT (označe-
no na načrtu delitve parcel s št. 13).

13. Nepremičnine Škofja vas 40 z.k. vlo-
žek 669 k.o. Škofja vas: del parc. št.:
436/4 – poslovna stavba, del parc. št.:
494/9 – zelenica, del parc. št.: 436/1 –
dvorišče, del parc. št.: 494/8 – travnik,
delež 61/1000 na dovozni cesti, delež
27/1000 na trafo postaji, vodarni in kanali-
zaciji; vse skupaj kot celota za izklicno ceno
9,890.000 SIT (označeno na načrtu delitve
parcel s št. 14).

14. Nepremičnine Škofja vas 40 z.k. vlo-
žek 669 k.o. Škofja vas: parc. št.: 436/1 –
poslovna stavba, del parc. št.: 494/9 – ze-
lenica, del parc. št.: 436/1 – dvorišče, del
parc. št.: 494/8 – travnik, del parc. št.:
436/4 – poslovna stavba, delež 103/1000
na dovozni cesti, delež 53/1000 na trafo
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postaji, vodarni in kanalizaciji; vse skupaj
kot celota za izklicno ceno 9,750.000 SIT
(označeno na načrtu delitve parcel s št. 15).

15. Nepremičnine Škofja vas 40 z.k. vlo-
žek 669 k.o. Škofja vas: parc. št.: 494/43
– funkcionalni objekt, parc. št.: 494/43 –
dvorišče, delež 13/1000 na dovozni cesti,
delež 3/1000 na trafo postaji, vodarni in
kanalizaciji; vse skupaj kot celota za izklic-
no ceno 870.000 SIT (označeno na načrtu
delitve parcel s št. 16).

16. Nepremičnine Škofja vas 40 z.k. vlo-
žek 669 k.o. Škofja vas: del parc. št.:
494/9 – zelenica, del parc. št.: 494/8 –
travnik, delež 46/1000 na dovozni cesti;
vse skupaj kot celota za izklicno ceno
2,190.000,00 SIT (označeno na načrtu de-
litve parcel s št. 17).

17. Nepremičnine Škofja vas 40 z.k. vlo-
žek 669 k.o. Škofja vas: del parc. št.:
494/8 – travnik, del parc. št.: 436/4 –
poslovna stavba; vse skupaj kot celota za
izklicno ceno 2,020.000 SIT (označeno na
načrtu delitve parcel s št. 18).

18. Premičnine ca. 4.500 kosov odej
SAVA dimenzije 140/190 kot celoto za iz-
klicno ceno 2,250.000 SIT.

Sedanji najemniki premoženja pod
1.– 4., 8., 10., 12.–14. in 16. imajo pred-
kupno pravico.

Premoženje pod 1.–17. je podrobno
opisano in ocenjeno v Izvidu in mnenju o
stanju in vrednosti nepremičnin TVO Škofja
vas v stečaju z dne 19. 7. 1999, delitev
parcel in služnostna pravica pa je podrobno
opisana in razvidna iz načrta delitve parcel.

Premoženje bo prodano po načelu “vi-
deno – kupljeno” na javni dražbi, ki bo dne
15. marca 2000 ob 13. uri v sobi št. 106/I
Okrožnega sodišča v Celju, Prešernova 22,
3000 Celje.

II. Pogoji javne dražbe: na javni dražbi
lahko sodelujejo pri prodaji premoženja pod
1.–17. pravne osebe, ki imajo sedež na
območju Republike Slovenije, in fizične ose-
be, ki so državljani Republike Slovenije in
predložijo dokazilo o zagotovitvi varščine.
Pri prodaji premoženja pod 18. lahko sode-
lujejo pravne in fizične osebe, ki predložijo
dokazilo o zagotovitvi varščine. Kupci ne
morejo biti fizične osebe, določene v 153.
členu ZPPSL.

Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno poob-
lastilo, fizična oseba pa se izkaže z osebnim
dokumentom.

Pred javno dražbo mora vsak ponudnik
plačati varščino v višini 10% izklicne cene in
jo nakazati na žiro račun stečajnega dolžni-
ka št. 50700-690-885 pri Agenciji za pla-
čilni promet Celje z navedbo “plačilo varšči-
ne za javno dražbo”. Pred začetkom javne
dražbe se mora ponudnik izkazati s potrje-
nim prenosnim nalogom ali položnico.

Plačana varščina se bo kupcu vštela v
kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa bo vrnjena v roku treh dni po
končani javni dražbi brez obresti.

Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, mora
skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 30
dni po opravljeni javni dražbi in plačati celot-
no kupnino na žiro račun stečajnega dolžni-
ka v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe, sicer

se šteje, da je dražitelj od nakupa odstopil,
varščina pa zapade v korist stečajne mase.

Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listi-
no pristojnega organa, s katero dokazuje,
da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz prve-
ga, drugega in tretjega odstavka 153. člena
ZPPSL ali podati izjavo, overjeno pri notar-
ju, s katero pod materialno in kazensko od-
govornostjo izjavi, da ne obstojijo dejstva in
okoliščine iz prvega, drugega in tretjega od-
stavka 153. člena ZPPSL.

Če uspešni ponudnik ne bo sklenil ku-
poprodajne pogodbe in plačal celotne kup-
nine v določenem roku, se prodaja razvelja-
vi, plačano varščino pa bo stečajni dolžnik
zadržal v korist stečajne mase.

Davek na dodano vrednost, druge davke
in dajatve, stroške sestave in overitve kupo-
prodajne pogodbe in druge stroške, pove-
zane z geodetsko odmero in s prenosom
lastništva mora plačati kupec.

Kupljene stvari bodo kupcu izročene v
posest po plačilu celotne kupnine.

Pregled načrta delitve parcel oziroma og-
led premoženja, ki se prodaja, je možen na
sedežu stečajnega dolžnika po predhodnem
dogovoru s stečajnim upraviteljem Hudej
Zvonimirom, tel. 063/417-505 ali GSM
041/705-697.

III. Pravila javne dražbe:
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino

in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti

pooblastilo.
4. Dražitelji lahko dvigajo ceno za naj-

manjši znesek pod 15. za 50.000 SIT, pod
16.–18. za 100.000 SIT, pod 1. in 10. za
200.000 SIT, pod 2., 5., 7., 9., 11., 13. in
14. za 500.000 SIT, pod 4., 6. in 8. za
1,000.000 SIT in pod 3. za 2,000.000
SIT.

5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.

6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno, oziroma predkupni upraviče-
nec, če takšno ceno izenači.

7. Dražba je končana 10 minut po naj-
višji ponudbi.

8. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče vložiti dokler ni zaključen zapi-
snik o poteku javne dražbe.

9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
10. Premoženje proda stečajni upravitelj

po navodilih in pod nadzorstvom predsedni-
ka stečajnega senata (čl. 154/I ZPPSL).

Tovarna volnenih odej
Škofja vas v stečaju

Št. 597 Ob-21859

Na podlagi sklepa nadzornega sveta
družbe Projekta Inženiring Ptuj, d.o.o., z
dne 2. 12. 1999 razpisujemo

javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin:
1. Hrvaška, počitniški doma na Cresu
– Počitniški dom se nahaja v centru me-

sta Cres Šetalište XX. aprila 17. stoječ na
parc. št. 688/1, s pripadajočimi objekti in
zemljiščem parc. št. 284/1, 284/2, 284/3,
284/4 in 284/6 vse k.o. Cres.

Objekt je etažnosti P + 3 v skupni neto
izmeri ca. 160 m2 koristne površine oziro-
ma 46 m2 bruto tlorisne površine – stavbiš-
ča s pripadajočimi objekti in zemljiščem v
ca. izmeri 138 m2.

Izklicna cena navedenih nepremičnin je
15,500.000 SIT.

Kupec pridobi s sklenitvijo pogodbe za
nepremičnine navedene pod 1. točko te
objave pravico uporabe na objektu in zem-
ljišču za nedoločen čas. Z zakonsko ure-
ditvijo prometa z nepremičninami med drža-
vama Slovenijo in Hrvaško preide pravica
uporabe v lastninsko brez nadomestila.

Pogoji javne dražbe
Javna dražba se bo vršila v prostorih

družbe GIM, d.o.o., Miklošičeva ul. 4, Mari-
bor dne 13. 3. 2000 ob 10. uri. Vse infor-
macije dobite na istem naslovu od pone-
deljka do četrtka med 9. in 13. uro ter po
tel. 062/224-251. Na dražbi lahko sodelu-
jejo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo
splošne pogoje, določene z zakonom za
pridobitev lastninskih pravic na nepremični-
nah v Republiki Sloveniji. Interesenti, ki želi-
jo licitirati posamezno nepremičnino iz te
objave morajo pred pričetkom javne dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
na žiro račun GIM, d.o.o., št.
51800-601-53888. K javni dražbi lahko pri-
stopijo interesenti, ki predložijo potrdilo o
plačilu varščine. Pravne osebe morajo pred-
ložiti še potrdilo o registraciji podjetja in
pooblastilo za zastopanje, fizične osebe pa
potrdilo o državljanstvu. Interesent, ki uspe
na javni dražbi, mora v 8 dneh po dražbi
skleniti z lastnikom kupno pogodbo ter pla-
čati 40% kupnine v roku 15 dni od dneva
podpisa pogodbe in preostali del kupnine v
roku 45 dni po podpisu pogodbe. Plačana
varščina se uspelemu dražitelju šteje kot
prvi del kupnine. Kupec je dolžan plačati
prometni davek, stroške overitve pogodbe
in stroške prepisa. Interesentom, ki ne us-
pejo na javni dražbi, se varščina vrne v 3
dneh po opravljeni dražbi.

GIM, d.o.o., Maribor

Ob-21766
Likvidacijski upravitelj družbe IPOZ, In-

dustrija preventivne osebne zaščite, d.o.o.,
Trbovlje, v likvidaciji, Kolonija 1. maja 24/B,
Trbovlje, razpisuje narok za preizkus terja-
tev, ki bo dn1 7. 3. 2000 ob 12. uri v
prostirh družbe, Kolonija 1. maja 24/B, Tr-
bovlje.

IPOZ, d.o.o., Trbovlje, v likvidaciji
likvidacijski upravitelj Štukelj Emil

Št. 32/2000 Ob-21767
V skladu z 430. členom zakona o gos-

podarskih družbah, direktorica družbe,
Oriflame, kozmetika, d.o.o., Cesta Dolomit-
skega odreda 10, 1000 Ljubljana, vpisane
v sodnem registru Okrožnega sodišča v
Ljubljani pod št. reg. vl. 1/29854700, ob-
javlja sklep družbenika o vračilu naknadnih
vplačil, s katerim se edinemu družbeniku
družbe vrne znesek naknadnih vplačil v viši-
ni 26,201.837,50 SIT.

Sklep je bil sprejet na skupščini družbe
dne 23. 11. 1999.

Oriflame kozmetika, d.o.o., Ljubljana
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Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

CITEX d.o.o., Majorja Lavriča 12, Ljub-
ljana, štampiljko z napisom citex d. o. o.
Ljubljana. gnd-18922

Debelak Slavko s.p., Osojnikova 7, Ptuj,
štampiljko pravokotne oblike z vsebino SLA-
VKO DEBELAK s.p., posredništvo, Osojni-
kova c. 7, 2250 PTUJ, GSM: 041
708-834. gnc-18869

HOBOTNICA d.o.o., Britof 204, Kranj,
štampiljko pravokotne oblike, velikost 3,5
cm x 1,8 cm z vsebino: slika hobotnice,
Britof 204, 4000 Kranj, Tel.
++386-64-242-149, Izdelava tiskanega ve-
zja, Alu ploščic, eloxiranje in barvanje alu-
minija. gnt-18706

HOBOTNICA d.o.o., Britof 204, Kranj,
štampiljko pravokotne oblike, velikost 3,5
cm x 1,7 cm z vsebino: slika hobotnice in
napis v črnem okvirčku: Britof 204, 64000
Kranj, tel.: 064-242-149. gnn-18708

Jeglič, d.o.o., Celovška 9, Celje, prekli-
cuje štampiljko z vsebino: Jeglič, d.o.o.,
Celovška 9, 3000 Celje. Ob-21863

Savić Božidar, Celovška 144, Ljubljana,
štampiljko pravokotne oblike z napisom Ele-
ktrične instalacije Savić Božidar s. p. Ljub-
ljana, Celovška 144. gny-18772

Terzić Boris, Podbreg 31, Kranjska
Gora, štampiljko pravokotne oblike z vsebi-
no OKREPČEVALNICA “Klas”, Terzić Boris
s.p., Borovska 74, 64280 Kranjska Gora.
gnr-19033

Priglasitveni list

Blažič Zdravka, Moste 49, Žirovnica, pri-
glasitveni list, opravilna št. 14-0544/94, iz-
dan dne 17. 8. 1995. gnu-19101

Đurin Ivan, Tomšičeva 11, Piran - Pira-
no, priglasitveni list, opravilna
št. 40-366/94. gnh-19039

Emanuel Čerček, s.p., Sokolska 101,
Maribor, ponovno preklicuje priglasitveni list
za opravljanje dejavnosti – izbris po Op št.
064-1958/94 z dne 7. 9. 1994. Ob-21731

Grandovec Marinka, Cesta 14, Vi-
dem-Dobrepolje, priglasitveni list, opravilna
št. 09-0068/94, matična št. 5395734.
gns-18578

Lovrenčič Iztok, Macunova 12, Maribor,
priglasitveni list, opravilna
št. 064-4674/96. gnu-18930

Mali Darinka s.p., Tirosek 52/a, Gornji
grad, obrtno dovoljenje,
št. 019509/0723/00-45/1995, izdano
dne 6. 3. 1995. gnp-18839

Markoč Martin, Dolnji Slaveči 50/a,
Grad, priglasitveni list, opravilna št. 36
273/94, izdan dne 18. 5. 1994 pri Davčni
upravi Murska Sobota. gng-18590

Petrov Gabrijela, Kajuhova 9, Postojna,
priglasitveni list, opravilna št. 41-701-95, iz-
dan dne 6. 9. 1995. gno-18932

Remžgar Polona, Metelkova ulica 17,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 25-724/96, izdan dne 6. 2. 1998.
gnm-18709

Setnikar Vinko, Dragomelj 26, Domžale,
priglasitveni list, opravilna št. 06-1595/95,
izdan dne 1. 1. 1995. gnv-18675

Škrilec Jože, Polje, C. XXII/17, Ljublja-
na-Polje, obrtno dovoljenje,
št. 056-127/2734/01-36/1998, izdano
dne 27. 3. 1998 in odločbo o obrtnem do-
voljenju. gnl-19035

Voršnik Bojan, Buče 47, Buče, priglasit-
veni list, opravilna št. 54-1176/97, izdan
dne 5. 8. 1997. gnb-19045

Zorko Jožef, Župančičeva 19, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-3939/95,
izdan dne 1. 1. 1995. gnt-18802

Žunko Zoran s. p., Stražgonjca 27, Pra-
gersko, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 046350/1679/00-52/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnc-18819

Potne listine

Alaković Jana, Ulica Janka Puclja 9, Kra-
nj, potni list, št. BA 788199, izdala UE Kra-
nj. gnl-19010

Anastasovska Violeta, Levstikova ulica 3,
Kranj, potni list, št. BA 820659, izdala UE
Kranj. gnt-18652

Arh Branislav, Industrijska ul. 22/a, Loče
pri Poljčanah, potni list, št. BA 17681, izda-
la UE Slovenske Konjice. gnd-18847

Beguš Nevenka, Gradnikove brigade 59,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 41865, izdala UE Nova Gorica.
gnd-18893

Belič Goran, Prade, Cesta 2. oktobra 3,
Koper - Capodistria, maloobmejno prepust-
nico, št. AI 111207, izdala UE Koper.
gnx-18727

Bercko Branko, Pečinska 40, Ljubljana,
potni list, št. AA 170571, izdala UE Ljublja-
na. gne-18967

Bercko Dragica, Pečinska 40, Ljublja-
na, potni list, št. AA 143710, izdala UE
Ljubljana. gnf-18966

Blažević Ivica, Koroška ulica 4, Ljublja-
na, potni list, št. AA 710433, izdala UE
Ljubljana. gng-19065

Bojić Goran, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 80/99. gnm-18659

Bosnič Petra, Tesovnikova 108, Ljublja-
na, potni list, št. BA 480474, izdala UE
Ljubljana. gnr-18979

Bratina Zorzi Marija, Cesta IX. korpusa
29, Nova Gorica, preklic potnega lista, obja-
vljen v Ur. l. RS, št. 11-12/2000. gnr-18629

Brčan Anton, Luče 32, Grosuplje, potni
list, št. AA 396909, izdala UE Grosuplje.
gng-19165

Brišnik Igor, Na jami 3, Ljubljana, potni
list, št. BA 523451, izdala UE Ljubljana.
gnk-19061

Budaji Robert, Ljubljanska 89, Domžale,
potni list, št. AA 492443, izdala UE Domža-
le. gnl-18985

Budič Janja, Kovor, Praproše 14, Tržič,
potni list, št. AA 190159, izdala UE Tržič.
gnb-18995

Bujanovič Drago, Kovor, Praproše 14,
Tržič, potni list, št. AA 367760, izdala UE
Tržič. gnz-18996

Butorac Antoni, Bolniška ulica 2, Piran -
Pirano, potni list, št. BA 400498, izdala UE
Piran. gnn-18633

Coursat Bernard, Šturmova 26, Ljublja-
na, potni list, št. BA 720253, izdala UE
Ljubljana. gnc-19019

Črne Slavko, Boletova 23, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 215802, izdala UE Ljubljana.
gnu-19026

Ćitić Novak, Cankarjeva 26, Nova Gori-
ca, potni list, št. AA 550705, izdala UE
Nova Gorica. gnx-18623

Ćitić Novak, Cankarjeva 26, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 112808, iz-
dala UE Nova Gorica. gnw-18624

Ćoragić Ermina, Trg svobode 23, Tržič,
potni list, št. BA 869096, izdala UE Tržič.
gnw-18774

Doma Mitja, Hladnikova cesta 25, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 244718, izdala UE
Ljubljana. gni-18988

Đurđević Marijana, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, potni list, št. BA 555921, izdala
UE Ljubljana. gny-18972

Fanedl Drago, Obala 118, Portorož -
Portorose, potni list, št. AA 504551, izdala
UE Piran. gny-18647

Franca Ivan, Smokvica 32, Koper - Ca-
podistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
18218, izdala UE Koper. gnz-18871

Furman Ignac, Novosadska ulica 10, Lju-
bljana, potni list, št. BA 800214, izdala UE
Ljubljana. gny-19197

Glavan Uroš, Sr. Gameljne 25, Ljubljana
Šmartno, potni list, št. BA 155559, izdala
UE Ljubljana. gnq-19030

Grahor Boris, Dane pri Sežani 9/a, Se-
žana, maloobmejno prepustnico, št. AI
72830, izdala UE Sežana. gnj-18712

Gregorič Lucija, Prvačina 47/a, Prvači-
na, Dornberk, potni list, št. BA 568395,
izdala UE Nova Gorica. gnt-18627

Gregorović Goran, Liminjanska cesta
85, Portorož - Portorose, potni list, št. AA
504938, izdala UE Piran. gnr-19029

Grum Davorin, Hočko Pohorje 52, Mari-
bor, potni list, št. AA 435975, izdala UE
Maribor. gni-18613

Hrga Janko, Dornava 147, Dornava, po-
tni list, št. BA 203098, izdala UE Ptuj.
gns-19003

Hrobat Andrej, Dobravlje 14, Dobravlje,
potni list, št. BA 830591, izdala UE Ajdov-
ščina. gnl-18885

Hrobat Bojan, Dobravlje 14, Dobravlje,
potni list, št. BA 77615, izdala UE Ajdovšči-
na. gnq-18880

Hrobat Dajana, Gradnikove brigade 12,
Vipava, potni list, št. BA 975763, izdala UE
Ajdovščina. gnp-18881

Jakovac Janez, Gestrinova 6, Ljubljana,
potni list, št. AA 273175, izdala UE Ljublja-
na. gnj-18637

Janežič Žiga, Grampovčanova ulica 3,
Ljubljana, potni list, št. BA 731148, izdala
UE Ljubljana. gnu-18776

Javh Sebastijan, Ob želznici 4, Celje,
potni list, št. AA 566340, izdala UE Celje.
gnv-19050
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Jelen Monika, Breg pri Polzeli 13/a, Po-
lzela, potni list, št. BA 842828, izdala UE
Žalec. gnz-18725

Kadirić Hasan, Tesarska ulica 12, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 313923, izdala UE
Ljubljana. gnk-18961

Kekec Franc, Milčinskega ulica 7, Ce-
lje, potni list, št. BA 211850, izdala UE
Celje. gnp-19056

Kelih Jernej, Vrtnarska 4, Slovenska Bi-
strica, potni list, št. BA 582463, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnt-18827

Keškić Zlatan, Kolaričeva ulica 5, Koper
- Capodistria, potni list, št. BA 401359,
izdala UE Koper. gnq-18630

Kikelj Bojan, Renški podkraj 16/d, Ren-
če, potni list, št. BA 519697, izdala UE
Nova Gorica. gnv-18625

Knific Metod, Gabersko 43, Trbovlje, po-
tni list, št. BA 598492, izdala UE Trbovlje.
gnk-18886

Kocjan Klemen, Linhartov trg 3, Radov-
ljica, potni list, št. AA 255644, izdala UE
Radovljica. gns-18628

Kopač Franci, Rečica ob Paki 51/b,
Šmartno ob Paki, potni list, št. BA 614614,
izdala UE Velenje. gnu-18701

Koražija Viktor, Brodarska 8, Litija, potni
list, št. AA 670309, izdala UE Litija.
gnx-19098

Kosec Franc, Pod rebrom 6, Bohinjska
Bistrica, potni list, št. AA 656655, izdala UE
Škofja Loka. gnp-18631

Kralj Tanja, Frankopanska 29, Ljubljana,
potni list, št. BA 16914, izdala UE Ljublja-
na. gnp-19181

Kralj Tina, Frankopanska 29, Ljubljana,
potni list, št. BA 948747, izdala UE Ljublja-
na. gno-19182

Kramberger Matic, Ulica obnove 5, Ma-
ribor, potni list, št. BA 926621, izdala UE
Maribor. gnm-18609

Krušič Matjaž, Velika čolnarska ulica 6,
Ljubljana, potni list, št. BA 497832, izdala
UE Ljubljana. gnc-18994

Kunšič Katarina, Grabče 8, Zgornje Go-
rje, potni list, št. AA 904088, izdala UE
Radovljica. gnr-18904

Kurinčič Bojan, Cesta v mestni log 40,
Ljubljana, potni list, št. AA 62791, izdala UE
Ljubljana. gnd-19018

Lečnik Antonija, Tržaška cesta 151, Lju-
bljana, potni list, št. AA 929916, izdala UE
Ljubljana. gnz-18846

Marinko Špela, Grošljeva 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 145032, izdala UE Ljublja-
na. gns-18828

Meglič Metka, Brodarska 8, Litija, potni
list, št. BA 847670, izdala UE Litija.
gnw-19099

Meglič Milka, Brodarska 8, Litija, potni
list, št. AA 670500, izdala UE Litija.
gny-19097

Mikec Matjaž, Ravne 16, Tržič, potni
list, št. BA 882670, izdala UE Tržič.
gnz-18696

Mrša Šime, Frankopanska 29, Ljublja-
na, potni list, št. BA 523271, izdala UE
Ljubljana. gnq-19180

Nemec Boštjan, Ljubljanska cesta 76,
Domžale, potni list, št. AA 898319, izdala
UE Domžale. gnv-19200

Nikl Janez, Sladki vrh 16, Sladki Vrh,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 3/2000. gne-18767

Oblak Marija, Podpeška 217, Ljubljana,
potni list, št. AA 461982, izdala UE Ljublja-
na. gns-18928

Oblak Vinko, Podpeška 217, Ljubljana,
potni list, št. AA 459556, izdala UE Ljublja-
na. gnx-18927

Omahne Milica, Ul. bratov Učakar 94,
Ljubljana, potni list, št. AA 935822, izdala
UE Ljubljana. gnf-19116

Omerović Albin, Šalek 90, Velenje, pot-
ni list, št. BA 785434, izdala UE Velenje.
gnd-19068

Orehek Urška, Turnše 32, Dob, potni
list, št. AA 693487, izdala UE Domžale.
gnb-19170

Pavalec Danilo, Vukovski vrh 5, Jareni-
na, potni list, št. BA 446790, izdala UE
Pesnica. m-211

Pavlovski Simeon, Vrečkova ulica 7, Kra-
nj, potni list, št. AA 648061, izdala UE Kra-
nj. gnl-18610

Pavšelj Drago, Jakhlova 7, Šmarje-SAP,
potni list, št. AA 559323, izdala UE Grosup-
lje. gnl-18685

Pipan Robert, Ul. bratov Babnik 5, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 197819, izdala UE
Ljubljana. gnx-19148

Pizzoni Robert, Cesta 15/a, Ajdovščina,
potni list, št. BA 105725, izdala UE Ajdov-
ščina. gnk-18986

Plesničar Nataša, Podgrad 2, Trnovo pri
Gorici, potni list, št. AA 174000, izdala UE
Nova Gorica. gnf-18891

Podkrižnik Vesna, Koroška c. 99, Mari-
bor, potni list, št. BA 467340, izdala UE
Maribor. gno-18832

Polanič Matjaž, Črnuška cesta 2/B, Lju-
bljana, potni list, št. AA 528206, izdala UE
Ljubljana. gnt-19052

Ponikvar Andreja, Stari trg 58, Trebnje,
potni list, št. BA 189571, izdala UE Treb-
nje. gnr-19183

Potočnik Janez, Granitna 4, Oplotnica,
potni list, št. AA 940188, izdala UE Sloven-
ska Bistrica. gni-19038

Potočnik Marija, Granitna 4, Oplotnica,
potni list, št. AA 940189, izdala UE Sloven-
ska Bistrica. gnj-19037

Povh Stanislava, Cankarjeva 4, Maribor,
potni list, št. AA 107826, izdala UE Mari-
bor. gnw-18724

Prelesnik Aleksandra Saša, Knezov štra-
don 14/a, Ljubljana, potni list, št. BA
735162, izdala UE Ljubljana. gnu-18780

Prelog Klavdija, Savinjska 10, Maribor,
potni list, št. BA 926463, izdala UE Mari-
bor. gnd-19043

Pribac Igor, Pot v gaj 8, Koper - Capodi-
stria, maloobmejno prepustnico, št. AI
68072, izdala UE Koper. gnb-18870

Pribožič Anton, Raztez 16, Krško, potni
list, št. AA 396314, izdala UE Krško.
gnm-18984

Račič Karl, Pod obzidjem 18, Brežice,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 8/97. gnp-19081

Rekar Mirko, Roblekovo naselje 8, Ra-
dovljica, potni list, št. BA 065681, izdala
UE Radovljica. gnt-18902

Rukelj Vesna, Morje 128/b, Fram, potni
list, št. BA 740097, izdala UE Maribor.
gnv-18829

Sajovic Luka, Rakitna 224, Preserje, po-
tni list, št. BA 721338, izdala UE Ljubljana.
gnd-19193

Selimović Šemsibana, Jakčeva 43, Lju-
bljana, potni list, št. AA 675757, izdala UE
Ljubljana. gnk-19186

Sever Jernej, Preglov trg 7, Ljubljana,
potni list, št. BA 588332, izdala UE Ljublja-
na. gnw-18899

Simčič Vanja, Bilje 162, Renče, potni
list, št. AA 889892, izdala UE Nova Gorica.
gnc-18894

Simčič Vanja, Bilje 162, Renče, maloo-
bmejno prepustnico, št. AI 80188, izdala
UE Nova Gorica. gnb-18895

Slokar Rok, Vilharjeva 41, Ajdovščina,
potni list, št. BA 555119, izdala UE Ajdov-
ščina. gnn-18983

Snoj Tadej, Cesta Cirila Kosmača 55/J,
Ljubljana, potni list, št. BA 662878, izdala
UE Ljubljana. gne-18792

Stanjko Janez, Ižanska cesta 136, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 458978, izdala UE
Ljubljana. gnm-19109

Šega Renato, Pod hribom 14, Ljubljana,
potni list, št. BA 780139, izdala UE Domža-
le. gng-18865

Šerif Suka, Cesta 5. maja 3/A, Logatec,
potni list, št. BA 524469, izdala UE Ljublja-
na. gnn-19083

Šmit Leopold, Majhnova ulica 22, Bohi-
njska Bistrica, potni list, št. AA 34929, izda-
la UE Radovljica. gnf-18920

Špenko Alenka, Oražnova ulica 10, Lju-
bljana, potni list, št. BA 444450, izdala UE
Ljubljana. gno-18782

Šuligoj Janja, Žagarjeva ulica 1, Tolmin,
potni list, št. BA 325007, izdala UE Tolmin.
gnb-18645

Tajnšek Iza, Zaloška 36, Ljubljana, potni
list, št. BA 876921, izdala UE Ljubljana.
gnf-18916

Topič Antonija, Beblerjev trg 6, Ljublja-
na, potni list, št. BA 153622, izdala UE
Ljubljana. gns-18603

Topič Daniela, Beblerjev trg 6, Ljublja-
na, potni list, št. BA 853320, izdala UE
Ljubljana. gnr-18604

Topič Goran, Beblerjev trg 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 898447, izdala UE Ljublja-
na. gnp-18606

Topič Mirko, Beblerjev trg 6, Ljubljana,
potni list, št. AA 245949, izdala UE Ljublja-
na. gnq-18605

Vadnjal Tomaž, Medvedova 11, Ljublja-
na, potni list, št. AA 535150, izdala UE
Ljubljana. gnu-19176

Valoh Marijan, Linhartova cesta 80, Lju-
bljana, potni list, št. BA 415156, izdala UE
Ljubljana. gnu-18626

Vasić Sanja, Pucova 1, Celje, potni list,
št. BA 684984, izdala UE Celje.
gnu-19051

Velišček Matej, Lig 2, Kanal, maloobme-
jno prepustnico, št. AI 117498, izdala UE
Nova Gorica. gne-19092

Veršič Ana, Ul. Istrskega odreda 56, Po-
rtorož - Portorose, potni list, št. AA 504898,
izdala UE Piran. gnj-18887

Veršič Ana, Ul. Istrskega odreda 56, Por-
torož - Portorose, maloobmejno prepustnico,
št. AI 145500, izdala UE Piran. gnh-18889

Vižintin Milan, Bonini 104, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. BA 669816, izdala
UE Koper. gnd-19093

Vraničar Lidija, Ul. Milke Šobar 10, Met-
lika, potni list, št. BA 201307, izdala UE
Metlika. gnz-18621
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Založnik Primož, Pod Stenico 11, Vita-
nje, potni list, št. BA 811341, izdala UE
Slovenske Konjice. gnx-18848

Zupančič Damjan, Jerajeva ulica 1, Ce-
lje, potni list, št. AA 946006, izdala UE Ce-
lje. gnk-18611

Zupančič Vesna, Posavskega ulica 28,
Ljubljana, potni list, št. BA 413826, izdala
UE Ljubljana. gno-19107

Žiberna Silvana, Stara pot 22, Sežana,
potni list, št. AA 981714, izdala UE Sežana.
gnb-18620

Žiberna Stanko, Stara pot 22, Sežana,
potni list, št. AA 845553, izdala UE Sežana.
gnc-18619

Živković Željko, Cesta revolucije 2/B,
Jesenice, potni list, št. BA 299890, izdala
UE Jesenice. gnz-19071

Osebne izkaznice

Anakijeva Tanja, Mačkovo naselje 23,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 196447.
gnw-18699

Baloh Ana, Novi dom 1, Trbovlje, oseb-
no izkaznico, št. 253550. gnd-18718

Baš Primož, Ulica bratov Židan 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 156618.
gnn-19058

Bencik Helena, Ulica Olge Mohorjeve 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 93308.
gng-18640

Benčan Matej, Lohača 10, Postojna,
osebno izkaznico, št. 216770. gng-18990

Bogolin Boštjan, Cesta 4. julija 52/a,
Krško, osebno izkaznico, št. 274071.
gny-18722

Bošnjak Marijan, Ulica V. Vlahoviča 71,
Maribor, osebno izkaznico, št. 238682.
gnm-18834

Brešar Tilen, Verdnikova ulica 14, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 287211.
gnf-19141

Cener Jože, Černelavci, Kranjčeva 1,
Murska Sobota, osebno izkaznico,
št. 102337. gnb-18720

Cilenšek Andrej, Gorenje Brezovo 10,
Višnja Gora, osebno izkaznico, št. 91681.
gnh-18714

Ciperle Barbara, Repnje 19, Vodice,
osebno izkaznico, št. 204523. gnu-18826

Copot Bojan, Brilejeva 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 190848. gnl-19185

Čižmešija Marija, Bilje 142/a, Renče,
osebno izkaznico, št. 145098. gnp-18906

Engel Matjaž, Vavta vas 41/a, Straža,
osebno izkaznico, št. 226017. gnw-18649

Florjančič Mojca, Nad mlini 72, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 261862.
gnx-18648

Frankič Oskar, Rožna dolina cesta III,
št. 15/B, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 247579. gnc-18569

Furza Regina Kazimiera, Industrijska
ul. 20, Maribor, osebno izkaznico,
št. 140968. gnl-18835

Galun Dejan, Stogovci 14, Ptujska Gora,
osebno izkaznico, št. 271532. gnh-19089

Gestrin Ivanka, Gestrinova 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 110992. gnj-19087

Golob Igor, Šmarjeta 61/a, Šmarješke
Toplice, osebno izkaznico, št. 67830.
gnw-18999

Gorišek Vladimir, Partizanska ulica 18,
Žalec, osebno izkaznico, št. 25286.
gnj-18987

Habula Tone, Ig 80, Ig, osebno izkazni-
co, št. 184821. gnr-19104

Harambašić Ilinka, Pobrežje 166, Videm
pri Ptuju, osebno izkaznico, št. 138388.
gng-19090

Hojs Anja, Terškova ulica 20, Maribor,
osebno izkaznico, št. 100458. gnd-18618

Kelenc Karmen, Šmartno 44, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 19590.
gnh-18764

Klančišar Katja, Jevšnikova 9, Kisovec,
osebno izkaznico, št. 164643. gnq-18905

Kotnik Igor, Podgorje pri Letuše 13,
Šmartno ob Paki, osebno izkaznico,
št. 125788. gnv-19000

Krajnik Slavica, Črtomirova 18, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1887.
gnw-18849

Mayer Polonca, Žaucerjeva 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 222305. gne-19042

Miškulin Nataša, Tončka Dežmana 4,
Kranj, osebno izkaznico, št. 200621.
gnm-18634

Murko Ksenija, Pahorjeva ul. 8, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št. 203539.
gnc-18719

Ograjenšek Marija, Ulica heroja Staneta
7, Žalec, osebno izkaznico, št. 70520.
gnx-18698

Ovsenik Marija, Staničeva 31/a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 284052.
gnf-19191

Palčič Karolina, Kremžarjeva ulica 6, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 158008.
gnp-18981

Pavšelj Drago, Jakhlova 7, Šmarje-SAP,
osebno izkaznico, št. 128028. gnk-18686

Pejašinović Vladimir, Bevkova 2, Anka-
ran - Ankarano, osebno izkaznico,
št. 299278. gnd-19168

Plesničar Nataša, Podgozd 2, Trnovo pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 127732.
gny-18872

Plesnik Klemen, Lokarje 28, Vodice,
osebno izkaznico, št. 243244. gnq-18830

Simonič Margareta, Pesniški dvor 26,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico,
št. 132134. m-205

Smolej Urška, Cesta Ivana Cankarja 9V,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 115009.
gnn-18608

Sovič Dejan, Lahovci 27, Ivanjkovci, pre-
klic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.3/2000. gnx-18673

Sušnik Mitja, Podstudenec 17/A, Sta-
hovica, osebno izkaznico, št. 31546.
gnr-18879

Šisernik Janez, Pohorska 35, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 202567.
gnw-18874

Šteh Sabina, Vranja pot 8, Ljubljana-Čr-
nuče, osebno izkaznico, št. 254486.
gnj-18612

Štor Matej, Palmejeva ulica 32, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 287032.
gni-18788

Štotl Jana, Juša Kramarja 3, Murska So-
bota, osebno izkaznico, št. 281879.
gnv-18875

Šušteršič Kristina, Na jami 7, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 112386.
gni-18638

Tepina Renata, Podvine 18, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 48949.
gnq-19005

Trobec Marijana, Horjulska 26, Dobro-
va, osebno izkaznico, št. 51542.
gnz-19046

Urek Ivan, Pleterje 27, Krško, osebno
izkaznico, št. 100791. gnh-18614

Veršič Ana, Istrskega odreda 56, Porto-
rož - Portorose, osebno izkaznico,
št. 272027. gnx-18873

Vobič Dina, Kunaverjeva 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 275358. gnc-19194

Vrtačnik Tomaž, Čolnišče 1, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 170607.
gnx-18702

Zajc Urška, Svibnik 2/a, Črnomelj, ose-
bno izkaznico, št. 231400. gns-18903

Založnik Gorazd, Gotovlje 84, Žalec,
osebno izkaznico, št. 90709. gng-18690

Zelenko Olga, Križna 4, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 42046. gno-18657

Zuka Mihone, Stara Dečkova cesta 2,
Celje, osebno izkaznico, št. 266015.
gnt-19002

Žugman Emilija, Puncerjeva 12, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 11338. m-232

Vozniška dovoljenja

Ahčin Branko, Šenčurska pot 23, Šen-
čur, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1308288, reg. št. 38001, izdala UE Kranj.
gnr-18954

Anzelc Petkovšek Maja, Planina 83, Pla-
nina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12298, izdala UE Postojna. gnj-18687

Bača Sebastjan, Ulica IX korpusa 26,
Izola - Isola, vozniško dovoljenje, reg.
št. 8827. gnp-18581

Baš Primož, Ulica bratov Židan 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
813838, reg. št. 179376, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-19059

Bekrič Osman, Ljubljanska 19, Rače, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 89998. m-214

Benčič Roko, Pot na Kal 1, Pivka, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12800.
gnf-18591

Bevčič Jože, Štorje 6, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 7700, iz-
dala UE Sežana. gnv-18600

Bosnić Petra, Tesovnikova 108, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1367139, reg. št. 234477, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-18980

Božič Cvetka Marija, Bevkova 7, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
362674. gny-18947

Brancelj Mateja, Pristava 1, Borovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10613,
izdala UE Vrhnika. gnk-19111

Brancelj Štefanija, Pristava 1, Borovni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14121, izdala UE Vrhnika. gnn-19112

Bregar Jožefa, Pot na Brod 4, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1868, izdala UE Laško. gng-18840

Brence Tomaž, Blatna Brezovica 75, Vr-
hnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9085, izdala UE Vrhnika. gnx-18923
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Brešar Tilen, Verdnikova ulica 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1192735, reg. št. 215229, izdala UE Ljub-
ljana. gng-19140

Brezec Milan, Šmihel pod Nanosom 3,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF-
GH, št. 1771, izdala UE Postojna.
gnm-18809

Brezner Rosanda, Na gmajno 27, Mikla-
vž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 103872, izdala UE Mari-
bor. m-258

Cestnik Maksimiljan, Arnače 19, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
947376, reg. št. 12172, izdala UE Vele-
nje. gnz-18721

Cilenšek Andrej, Gorenje Brezovo 10,
Višnja Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14743, izdala UE Grosuplje. gni-18713

Ciman Robert, Ulica 30 divizije 13/D,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE
Nova Gorica. gnx-18602

Cotar Drago, Ljubljanska ulica 28/b, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 53823. m-246

Čeh Aleksander, Ljubljanska 51, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 93567, izdala UE Maribor. m-231

Čelik Žakelj Nataša, Spodnja Kanomlja
20, Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 861950, reg. št. 7665, izdala
UE Idrija. gno-18982

Čoklič Gregor, Kraigherjeva 32, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 31846, izdala UE Celje. gni-18617

Črepinšek Rok, Florjanska 106, Sevni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1389411, reg. št. 12024. gnv-18700

Črešnar Valter, Trčova 229, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 52011.
m-224

Črtalič Bojan, Dolenjska cesta 262/a,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 843810, reg. št. 105286, izdala UE
Ljubljana. gnn-18933

Čučko Branko, Cesta 14. divizije 5, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 115148. m-247

Čuturić Jasmin, Rozmanova 5, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 42715. gnr-18679

Demšar Jožica, Visoko 103, Ig, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1050885,
reg. št. 132266, izdala UE Ljubljana.
gns-18853

Divjak Sergej, Ločica 1, Polzela, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1057965,
izdala UE Žalec. gnc-18694

Dlopst Roman, Lom 29, Mežica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 14293,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnz-18821

Drobnič Darko, Cesta zmage 92, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10391, izdala UE Maribor. m-237

Đorđević Budimir, Ul. Vita Kraigherja 20,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, reg. št. 52627, izdala UE Maribor.
m-262

Eder Marjan, Šentilj 107/f, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BCE, št. 11403, izdala UE Pesnica. m-230

Eljon Marko, Golnik 87, Golnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1078819,
reg. št. 46441, izdala UE Kranj.
gnb-18970

Eržen Barbara, Posavskega ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1251276, reg. št. 167589, izdala UE
Ljubljana. gnq-18705

Fartek Silvester, Dolič 136, Kuzma, voz-
niško dovoljenje, št. 27896. gnd-18943

Filipović Marcelija, Preradovičeva 29,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 94512, izdala UE Maribor. m-236

Gajšek Rene, Loke 33, Trbonje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 11351, izdala
UE Trbonje. gns-18803

Galovec Janez, Krašinec 26, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 1456. gnx-18598

Gašper Barbara, Na Šancah 4, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 14356, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnh-18593

Gojkovič Silvester, Slovenja vas 32/c,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 18104, izdala UE Ptuj. gnp-18681

Gorgijev Tanja, Jaka Platiše 5, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1303504,
reg. št. 50469, izdala UE Kranj. gni-18688

Gradišnik Karel, Tržna ul. 8, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 9846. gnz-18671

Grah Anđelko, Jablan 50, Mirna Peč,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 36264, iz-
dala UE Novo mesto. gnl-18935

Grmek Dušan, Koseskega ulica 15, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1368378, reg. št. 232751, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-19012

Grubelič Velimir, Goriška 2, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 114356. m-216

Grubišić Lea, Brilejeva ulica 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250564, reg. št. 224131, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-19198

Habas Andreja, Petkovškovo nabrežje
59, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 156931, izdala UE Ljubljana.
gny-19172

Habula Tone, Ig 80, Ig, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 1341145, reg.
št. 220024, izdala UE Ljubljana. gnt-19102

Hairlahović Hazim, Drapšinova 5/a, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 29551, izdala UE Celje. gnn-18912

Halilović Enes, Generala Levičnika 20,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 28646, izdala UE Koper.
gnh-18589

Homan Petra, Ljubljanska 19/b, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1155328, reg. št. 48043, izdala UE Kranj.
gnb-18945

Horvat Franc, Gabernik 32, Juršinci, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 27432,
izdala UE Ptuj. gny-18676

Horvat Tadej, Kamnogoriška cesta 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 613547, reg. št. 183935, izdala UE
Ljubljana. gnr-18779

Hošpel Željko, Gregorčičeva 19, Beltin-
ci, vozniško dovoljenje, št. 22888.
gnh-19064

Hreščak Tanja, Dolnje vreme 44/a, Vre-
mski Britof, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 4917, izdala UE Sežana. gnk-18811

Hribar Tomaž, Linhartova cesta 98, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

42497, reg. št. 134863, izdala UE Ljublja-
na. gnw-18924

Hrobat Bojan, Dobravlje 14, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
123522, izdala UE Ajdovščina.
gnm-18813

Hrvat Anica, Novo Polje, Cesta XVI/22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1136743, reg. št. 197340, izdala UE
Ljubljana. gns-19132

Ivančič Robert, Pobeška cesta 47, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje,
št. 1767, izdala UE Koper. gnf-18941

Janežič Matjaž, Šujica 50, Dobravlje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 969783,
reg. št. 166542, izdala UE Ljubljana.
gni-19063

Javh Sebastijan, Ob železnici 4, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 28002. gnw-19049

Jerič Tadeja, Levstikova 5, Celje, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 28451. gnh-18914

Jerkič Darko, Smetanova 32, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 64852. m-215

Jezovšek Mitja, Prijateljeva 9, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGJ,
št. 1083254, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gni-19013

Jovanović Voja, Gajštova ulica 13, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 103619, izdala UE Maribor. m-229/a

Jurak Martin, Samostanska pot 2, Naza-
rje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 6172, izdala UE Mozirje. gnj-18691

Jurc Aleksander, Ul. Lackovega odreda
2, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
reg. št. 67359, izdala UE Maribor. m-272

Jurič Aleksander, Loka 52/a, Starše, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 75701, iz-
dala UE Maribor. m-273

Juršič Martin, Gerča vas 97, Suhor, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1161492,
reg. št. 5368, izdala UE Metlika.
gnd-18597

Kelenc Karmen, Šmartno 44, Ljubljana
Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 733291, reg. št. 115727, izdala UE Lju-
bljana. gni-18763

Kep Vesna, Koroška cesta 37, Dravog-
rad, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6428. gnh-19139

Kerin Jožica, Lomno 22, Krško, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 18886.
gnq-19055

Kersnik Polona, Komenskega ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 13653995, reg. št. 192547, izdala
UE Ljubljana. gnu-18876

Klavžar Jože, Reštanj 88, Senovo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGHF, reg. št. 4064.
gnu-18726

Kljun Maša, Goriča vas 38/a, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8416,
izdala UE Ribnica. gnv-18650

Klopčič Natalija, Kališka ulica 23, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1307365, reg. št. 50782, izdala UE Kranj.
gnn-18858

Koder Pavle, Linhartova cesta 80, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
585194, reg. št. 14728, izdala UE Ljublja-
na. gnx-18948

Kodrič Marija, Preserje 87, Branik, voz-
niško dovoljenje. gns-18953
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Kolar Darijan, Selce 10/d, Voličina, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 5562, iz-
dala UE Lenart. m-239

Koletnik Simona, Gomile 4, Destrnik, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 25891, izdala UE Ptuj. gnh-18939

Komatović Erika, Hočka cesta 28, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 79161,
izdala UE Maribor. m-241

Konc Klemen, Golnik 55, Golnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1140961,
reg. št. 39699. gnj-18937

Korez Jurij, Donačka gora 50, Rogatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9633, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnq-19105

Kosi Primož, Greenwiška 10/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 86515, izdala UE Maribor. m-269

Kotnik Igor, Podgorje pri Letušu 13,
Šmartno ob Paki, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 0902081, izdala UE Žalec.
gnu-19001

Kovač Geza, Zenkovci 72/a, Bodonci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 24961.
gnk-18586

Krajnc Bogomir, Cesta XIV. divizije 5,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 14249, izdala UE Maribor. m-225

Krajnc Igor, Abramova ulica 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
974304, reg. št. 178804, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-19177

Kramar Igor, Iška vas 89, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 482604, reg.
št. 194212, izdala UE Ljubljana.
gns-18728

Kramberger Tadeja, Knafelčeva 28, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 95818. m-259

Krapež Gregor, Jerajeva ulica 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1251624, reg. št. 224253, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-18898

Kraševec Danilo, Gradiška 121, Pesni-
ca pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 1339. m-203

Kristina Gregorič, A. Valenčiča 1, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, št. 40681, izda-
la UE Nova Gorica. gnj-18816

Kromar Uroš, Lončarska ulica 18, Dole-
nja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6478, izdala UE Ribnica. gnc-19094

Kukovičič Tomaž, Ul. Pohorskega bata-
ljona 39, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, reg. št. 67811, izdala UE Maribor.
m-212

Lavrin Jože, Sava 20, Sava, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 63580, izda-
la UE Litija. gnv-18925

Lavtar Anton, Pod hribom 12, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
699500, reg. št. 28333, izdala UE Domža-
le. gnn-18883

Laznik Nevenka, C. VDV brigade 33, Dol
pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 2244, izdala UE Hrastnik.
gnr-18804

Lejić Jovan, Zatišje 6, Celje, vozniško
dovoljenje, reg. št. 21079. gno-18607

Lenassi Aleš, Pretnarjeva 2, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12049, izdala UE Postojna. gne-19167

Levičnik Tomaž, Podlipoglav 5, Ljublja-
na-Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat.

ABGH, št. S 1049417, reg. št. 171243,
izdala UE Ljubljana. gno-19007

Ljuboja Kosta, Glavarjeva ulica 47, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
90634, reg. št. 182295, izdala UE Ljublja-
na. gnn-18908

Maček Gregor, Ulica pregnancev 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 843661, reg. št. 158599, izdala UE
Ljubljana. gny-18897

Malinger Janko, Gerečja vas 79, Hajdi-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 29597, izdala UE Ptuj. gnc-19048

Mandić Jasminka, Trg mladinskih delov-
nih brigad 10, Ljubljana, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 846218, reg.
št. 197796, izdala UE Ljubljana. gnj-18962

Marn Stanislav, Bogatajeva ulica 17, Me-
dvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
890530, reg. št. 09638, izdala UE Ljublja-
na. gng-18965

Martinović Lidija, Na prehodu 13, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 94321, izdala UE Maribor. m-242

Martinović Marinko, Na prehodu 13, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 85578, izdala UE Maribor. m-243

Matis Maja, Sebeborci 45/b, Martjanci,
vozniško dovoljenje, št. 31505. gnt-18952

Mavrič Sebastjan, Benica 17, Lendava -
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 15161, izdala UE Lendava. gnb-18695

Mehle Borut, Žalna 66/A, Grosuplje, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 14767, izdala UE Grosuplje. gno-18707

Merčon Jože, Selo pri Vodicah 2, Vodi-
ce, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
90416, reg. št. 111690, izdala UE Ljublja-
na. gno-18882

Merhar Alojz, Tolminskih puntarjev 2,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
gni-18938

Mermolja Alojzij, Cesta 51, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
1280686, izdala UE Ajdovščina. gnj-19091

Mlakar Miroslava, V zavoju 54/c, Begu-
nje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. 53458. m-245

Motaln Silvo, Urh 11, Zgornja Ložnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20637. gnu-18601

Možina Nataša, Obirska ulica 27, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
893670, reg. št. 157036, izdala UE Ljub-
ljana. gns-18978

Mumelj Konrad, Dobrova 20, Zreče, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2351,
izdala UE Slovenske Konjice. gne-18817

Nikolič Bane, Pohorska ulica 6, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 42102.
gnu-19201

Novak Gregor, Šentvid pri Grobelnem
33/B, Grobelno, vozniško dovoljenje, kat.
H, reg. št. 16070, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. gnh-18964

Novak Stanislav, Goriška 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 16156, izdala UE Maribor. m-204

Oblak Urška, Žorgova ulica 68, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1189874, reg. št. 156009, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-18635

Omahna Anže, Staretov trg 25, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1198807, izdala UE Litija. gnk-18786

Omerašević Elvis, Gorkega 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 111393,
izdala UE Maribor. m-235

Pangerc Roman, Koritno 25, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, reg.
št. 14543. gno-18582

Pastirk Bojan, Čečovje 29, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11210, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnj-18587

Pavlin Tomaž, Križe 16, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34970.
gnj-18812

Pavšelj Drago, Jakhlova 7, Šmarje-SAP,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12497, izdala UE Grosuplje. gnn-18683

Pečarič Jože, Pod jezom 47, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
731233, reg. št. 3807, izdala UE Ljublja-
na. gnv-18975

Pestotnik Anita, Podgorje 75/a, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20298, izdala UE Kamnik. gni-18917

Peterčič Vlado, Podvinci 6, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 27626, iz-
dala UE Ptuj. gnv-18800

Petkovšek Robert, Maistrova ulica 2, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
219453, reg. št. 169382, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-19086

Petrič Katarina, Javornik 58, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17547, izdala UE Ravne na Koroškem -
duplikat št. I. gnx-18823

Pildek Davor, Log 8, Rogatec, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 16523,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnx-19073

Pogačar Barbi, Ulica bratov Učakar 100,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 567861, reg. št. 125865, izdala UE
Ljubljana. gnl-19060

Poklukar Jožef, Žeje 12, Duplje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BEGH, št. S 601217,
reg. št. 32015, izdala UE Kranj. gnc-19044

Polajžer Janez, Svetozarevska 4, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. 55375. m-233

Potočnik Zlatka, Ptujska 178, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 50862. m-264

Prelac Sergij, Triglavska ulica 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1252719, reg. št. 196330, izdala UE Ljub-
ljana. gno-18907

Premzl Jožica, Ul. Staneta Severja 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 11. m-248

Rački Srečko, Podgorska 10, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9032, izdala UE Kočevje. gnh-18989

Rašperger Sonja Mateja, Rašiška ulica
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 730348, reg. št. 196814, izdala UE
Ljubljana. gnh-19189

Ribič Vladka, Longarjeva 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 59571. m-267

Rikić Veselinka, Einspielerjeva ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 842702, reg. št. 180270, izdala UE
Ljubljana. gnp-19031

Rogelj Vojko, Cilenškova ulica 35, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
91661, reg. št. 6797, izdala UE Ljubljana.
gnu-18801
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Rošker Primož, Beraničeva 24, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 117778, izdala UE Maribor. m-263

Rutar Katja, Vrbovo 11, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1123006, izdala UE Ilirska Bistrica.
gng-18790

Sabolič Zlatko, Scopolijeva ulica 5, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971848, reg. št. 146918, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-18919

Samec Jan, Kvedrova cesta 32, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
42943, reg. št. 134896, izdala UE Ljublja-
na. gng-18665

Schilling Jožef, Cesta ob Soči 10, De-
skle, Anhovo, vozniško dovoljenje.
gnb-18595

Schwentner Recek Irena, Ježa 92, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
185835, reg. št. 117035, izdala UE Ljub-
ljana. gng-18765

Seljak Martina, Brežič 9, Tolmin, vozni-
ško dovoljenje, št. S 001054826.
gnm-18584

Simčič Vanja, Bilje 162, Renče, vozni-
ško dovoljenje. gnb-18795

Skaza Branimir, Kardeljeva 57, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg.
št. 69961, izdala UE Maribor. m-253

Skočaj Uroš, Kajuhova 15, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10455, izdala UE Izola. gnt-18831

Slanc Mihael, Srednjevaška ulica 13,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1137205, reg. št. 190568, izdala UE
Ljubljana. gnk-18911

Smerdelj Ervin, Pod Zavrtnice 15, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 2466, izdala UE Postojna. gnr-18808

Stegne Peter, Visole 104, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14348. gnj-19062

Steiner Aleksander Sašo, Ažmanova uli-
ca 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 324404, reg. št. 161771, izda-
la UE Ljubljana. gnc-19169

Strnad Bogdan, Tabor 4, Vipava, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 1156936, iz-
dala UE Ajdovščina. gng-18940

Strojin Aleš, Dvor 85, Dvor, vozniško do-
voljenje, kat. GH, reg. št. 35337.
gnz-18596

Subotić Milka, Prijateljeva ulica 17, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1266888, reg. št. 224972, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-18852

Šalinovič Zrinka, Lenardonova 53, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 84016. m-265

Šavara Silvo, Breg 20, Središče ob Dra-
vi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 6087, izdala UE Ormož. gno-19082

Šemrl Marijana, Luize Pesjakove ulica
8/B, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 885538, reg. št. 133848, izda-
la UE Ljubljana. gnw-18878

Škulj Danica, Iška vas 63/a, Ig, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 61959,
reg. št. 49696, izdala UE Ljubljana.
gnl-18864

Šmit Leopold, Majhnova ulica 22, Bohi-
njska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 20412, izdala UE Radovljica.
gne-18921

Šoban Slavko, Dolenjska cesta 36, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 731732, reg. št. 46156, izdala UE Ljub-
ljana. gng-19040

Španić Marija, Dovce 34, Rakek, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8352,
izdala UE Cerknica. gnq-18855

Špenko Alenka, Oražnova ulica 10, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
731554, reg. št. 160267, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-18781

Štempihar Aleksander, Tavčarjeva ulica
16, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 602322, reg. št. 12685, izdala UE
Kranj. gnr-18929

Šterlekar Anamarija, Topniška ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1191187, reg. št. 172453, izdala UE
Ljubljana. gnb-18845

Štor Matej, Palmejeva ulica 32, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
849601, reg. št. 130499, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-18787

Šuštar Marinka, Pod Bellevujem 14, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 8080, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnv-19075

Tanasić Radovan, Pinterjeva 13, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 50630, izdala UE Maribor. m-206

Todić Slavko, Brodarjev trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1367756, reg. št. 232627, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-18669

Tomažin Igor, Orehovlje 8, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 600062,
reg. št. 42593, izdala UE Kranj.
gny-19047

Tominšek Rihtar Tadeja, Ulica talcev 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1251, reg. št. 13385, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-18616

Topolovec Janez, Janežičeva ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 42865, reg. št. 12362, izdala UE Lju-
bljana. gne-18667

Tornič Franc, Hrašče 46, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2790, iz-
dala UE Postojna. gnm-18909

Tratnik Dragomira, Galicija 75/a, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
580827, izdala UE Žalec. gnm-18913

Tripar Ferruccio, Ul. II. prekomorske bri-
gade 25/a, Koper - Capodistria, vozniško
dovoljenje, kat. ABC, št. 13821, izdala UE
Koper. gne-18942

Turk Katarina, Prešernova ulica 13/a,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 1328, izdala UE Logatec. gni-18663

Turk Mitja, Prešernova ulica 13/a, Loga-
tec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 714, izdala UE Logatec. gnj-18662

Uhl Andrej, Ragovska 1/a, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 18895,
izdala UE Novo mesto. gnk-18936

Vek Vital, Pot v rudnik 8, Kamnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. 18220, iz-
dala UE Kamnik. gnt-18777

Vidovič Milena, Reševa 28, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 14599, iz-
dala UE Ptuj. gny-18797

Vodopivec Igor, Borovnikova 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21701.
m-223

Volk Peter, Vremski Britof 1/A, Vremski
Britof, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9912, izdala UE Sežana. gnv-18579

Vozel Sylvester, Rožičeva ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1365744, reg. št. 202808, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-18844

Vraničar Lidija, Ulica Milke Šobar 10,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 499969, reg. št. 3721, izdala UE Metli-
ka. gne-18592

Vucelj Karl, Šentilj 61, Šentilj v Slov.go-
ricah, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 3022, izdala UE Pesnica. m-238

Vujasinović Ivana, Streliška ulica 8/a, Lju-
bljana, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 11/20000. gnn-18833

Zajec Anton, Okiškega ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S 891616, reg. št. 48195, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-18711

Zaplotnik Edvard, Gorenjska c. 22, Na-
klo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
287767, reg. št. 30753, izdala UE Kranj.
gnt-18677

Zendeli Serdelj, Trubarjeva cesta 56,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1012738, reg. št. 204273, izdala UE
Ljubljana. gnd-18568

Zorko Franc, Lešnikova 6, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 38937,
izdala UE Maribor. m-219

Zorman Kozina Irena, Smledniška cesta
73, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 361190, reg. št. 41428, izdala UE
Kranj. gnf-19041

Zurc Andrej, Globočice 16, Kostanjevi-
ca na Krki, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 18069. gne-18842

Žel Majda, Keleminova 17, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 62345, izdala UE Maribor. m-209

Žvokelj Marjan, Koseskega 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 71742, izdala UE Maribor. m-252

Zavarovalne police

Delaš Ellen, Beblerjeva 3, Koper - Ca-
podistria, zavarovalno polico, št. 1-AO
0729222. gnw-18824

Grm Robert, Ljubljanska cesta 80, Šma-
rje-SAP, zavarovalno polico, št. 543351, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnb-19195

Hočevar Srečko, Pod vrbami 8, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 699262, izdala
zavarovalnica Tilia. gnb-19020

Hribar Bojanca, Krka 39, Krka, zavaro-
valno polico, št. 614742 in kupone AVO
696875. gno-18682

Juričinec Robert, Makucova ulica 33,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 579342,
izdala zavarovalnica Tilia. gnm-19084

Kostić Rajko, Prušnikova ulica 28, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 173711, izdala
zavarovalnica Slovenica, filiala Maribor.
gnd-18793

Levstek Borut, Poropatova 31, Maribor,
zavarovalno polico, št. AO 175243,
278991, 284975, 278983, 285812 in
0037679, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnl-18960
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Mladenov Jane, Janka Puclja 7, Kranj,
zavarovalno polico, št. 651331, izdala za-
varovalnica Tilia. gnq-18684

Polanec Janko, Kocenova ulica 11,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
101252371, izdala zavarovalnica Slove-
nica na ime Polanec elektronika.
gnu-18976

Raščan Marjan, Videm 24/b, Sveti Jurij
ob Ščavnici, zavarovalno polico, št. AO
690033 in ZK 577135, izdala zavarovalni-
ca Adriatic. gnw-18674

Starič Kristjan, Rudija Papeža 34, Kranj,
zavarovalno polico, št. 607-177 1858, iz-
dala zavarovalnica Maribor. gns-18678

Škantelj Robert, Tbilisijska 122, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 272383 in kupo-
ne, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnp-19106

Škvarič Goran, Partizanska 33, Maribor,
zavarovalno polico, št. 040721098.
gnv-18825

Tanjšek Roman, Grobelno 1, Grobelno,
zavarovalno polico, št. 206677.
gnb-19095

Tulj Miroslav, Fabianijeva ulica 41, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 661013, izda-
la zavarovalnica Tilia. gnf-18641

Spričevala

Balažic Ana, Gomilica 118, Turnišče, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Centra poklic-
nih šol, izdano leta 1977, izdano na ime
Lebar Ana. gnz-18571

Ban Hudohmet Tina, Ulica Manice Ko-
manove 15, Ljubljana, spričevalo 3. letnika
Srednje agroživilske šole, smer veterinarski
tehnik, izdano leta 1993, izdano na ime
Ban Tina. gnh-18664

Banić Ana, Ilirska ulica 32, Ljubljana, sp-
ričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 1994 in 1995. gnp-18856

Benčina Jerneja, Ilirska 3, Šentjernej,
letno spričevalo 4. letnika in zaključno spri-
čevalo Ekonomske šole Brežice, izdano leta
1993. gnl-18585

Bezjak Vladimir, Tržec 43, Videm pri Ptu-
ju, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbe-
nega šolskega centra B. Kraigher v Maribo-
ru, izdano leta 1972. m-271

Bezjak Vladimir, Tržec 43, Videm pri Ptu-
ju, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene
delovodske šole Maribor, št. 2-80, izdano
leta 1980. m-270

Bizjak Miha, Zagon 4/B, Postojna, spri-
čevalo 4. letnika ŠC Pet v Ljubljani, izdano
leta 1998. gno-18857

Bizovičar Irena, Gogalova 7, Kranj, spri-
čevalo 4. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 1977. gnw-18799

Bolko Andrej, Betnavska 46, Maribor,
spričevalo od 1 do 4. letnika Srednje tehni-
čne šole v Mariboru, izdano leta 1957 -
1961. m-208

Bratkovič Marija, Dol. Brezovica 3/a, Še-
ntjernej, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 1976, izdano na
ime Žmavčič Marija. gnc-18798

Brelih Blanka, Športna ulica 16, Ljublja-
na, indeks, izdala Srednja upravno admini-
strativna šola v Ljubljani. gnq-18784

Brežnik Rafael, Skaletova 5, Celje, za-
ključno spričevalo. gnf-18716

Bricman Vojko, Florjan 196, Šoštanj, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Srednje elekt-
rotehnične šole. gnr-19004

Bužga Aleš, Hruševska cesta 92/A, Lju-
bljana, zaključno spričevalo Centra strokov-
nih šol v Ljubljani - smer avtomehanik.
gnv-19100

Cujnik Aleš, Ob težki vodi 63, Novo me-
sto, diplomo Srednje šole tehniške in zdrav-
stvene usmeritve Boris Kidrič Novo mesto,
št. I/KS-455, izdana 24. 6. 1986.
gnj-18866

Cvijić Nenad, Andreaševa ulica 16, Lju-
bljana, spričevalo pod matično št. V/1105,
izdal izobraževalni center za voznike motor-
nih vozil Ljubljana - Ježica, izdano leta 1980.
gnu-18901

Černigoj Marjan, Pod gradom 3, Vipava,
zaključno spričevalo ŠCNG - kmetovalec, iz-
dano v šolskem letu 1989/90. gns-18653

Čop Klemen, Blejska Dobrava 74/A,
Blejska Dobrava, spričevalo 3. letnika Sre-
dnje policijske šole v Tacnu, izdano leta
1995. gnm-18934

Čuk Tjaša, Ulica Sallaumines 9, Trbov-
lje, spričevalo 3. in 4. letnika Zasavskega
srednješolskega centra, Srednje šole nara-
voslovno matematične in ekonomske usme-
ritve, izdano leta 1982/83 in 1983/84.
gnn-18583

Dogša Gorazd, Rošpoh 21/a, Maribor,
zaključno spričevalo 4. letnika SKSMŠ Ma-
ribor, izdano leta 1997. m-202

Durn Tadeja, Gradišče 34/a, Vipava, po-
trdilo o opravljenem higienskem minimumu,
izdan v šolskem letu 1994/95. gnj-19066

Erjavec Urška, Brdinje 51, Kotlje, spri-
čevalo 4. letnika SŠEK Slovenj Gradec.
gnu-18576

Faganel Anže, Trnovski pristan 10, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Ledina,
št. 863/91, izdano leta 1991. gne-18642

Filipič Darja, Luize Pesjakove ulica 2,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole, izdano leta 1970,
izdano na ime Končar Darja. gne-19192

Flajs Katarina, Lancova vas 45, Videm
pri Ptuju, spričevalo 3. in 4. letnika VAŠ,
izdano leta 1982 in 1983, izdano na ime
Bračič Katarina. gnt-19077

Frelih Miha, Cesta revolucije 16, Jeseni-
ce, spričevalo 3. letnika Strojno tehnične
šole. gnz-18796

Gerdak Miran, Zidanškova 4, Ptuj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne avto-
mehanske šole Maribor, izdano leta 1968.
m-275

Gomilšak Miroslav, Juršinci 12, Juršin-
ci, zaključno spričevalo SŠC SKMKŠ Ptuj,
izdano leta 1989. m-254

Gorenjec Marjeta, Kunaverjeva ulica 7,
Ljubljana, diplomo Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev, št. 4/8, izdana
20. 1. 1989 na ime Gabron Metka.
gnd-18643

Grijaković Miloš, Zmaj ognjenog vuka
310, Banja Luka, diplomo I/KS-1516, izda-
na 23.6.1989. gng-18915

Grimšič Emil, Kotnikova ulica 6/B, Ljub-
ljana, diplomo Srednje policijske šole v Tac-
nu, izdana leta 1985. gno-19032

Groznik Aleš, Šentjanž 2/a, Šentjanž, sp-
ričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o za-

ključnem izpitu št. IV-390/6-96 Srednje po-
licijske šole, izdano leta 1995 in 1996.
gnx-18773

Gruden Matjaž, Šempas 85/a, Šempas,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje lesarske
šole v Novi Gorici, izdano leta 1993 in
1995. gnd-18843

Gruden Milan, Koblarji 60, Stara Cer-
kev, vozniški izpit za prevoz nevarnih snovi
št. 636. m-274

Grum Samo, Vinterca 35, Ljubljana, sp-
ričevalo 4. letnika Srednješolski center PTT
v Ljubljani, izdano leta 1997. gno-19057

Guštin Maja, Arnolda Tovornika 11, Ma-
ribor, spričevalo 2. letnika Srednje ekono-
mske šole Maribor, izdano leta 1995/96.
m-207

Haber Peter, Ob vratih 10, Izola - Isola,
letno spričevalo Kovinarske šole v Kopru,
šolsko leto 93/94. gnz-18946

Holzer Franc, Bistričica 3/B, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra stro-
kovnih šol v Ljubljani - smer avtomehanik,
izdano leta 1978. gnr-19079

Holzer Franc, Bistričica 3/B, Kamnik,
zaključno spričevalo Šole za voznike motor-
nih vozil na Ježici, izdano leta 1982.
gnq-19080

Hrastnik Alenka, Arja vas 65, Petrovče,
spričevalo o zaključnem izpitu , št. 292, iz-
dano leta 1993. gnq-18805

Hvasti Damijam, Mavčiče 93, Mavčiče,
indeks, št. 41039492. gnd-18818

Jerončič Tomaž, Planina 16, Kranj, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Škofja Loka, iz-
dano leta 1993. gnl-19110

Jevič Momir, Polzela 210, Polzela, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
gostinstvo in turizem Celje, št. 866, izdano
leta 1996. gny-18697

Jezeršek Nika, Dašnica 88, Železniki,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne go-
stinske šole v Ljubljani, izdano leta 1979,
izdano na ime Benedičič Nika. gnt-19027

Kamenik Kristijan, Gabrovlje 12/A, Slo-
venske Konjice, spričevalo o zaključnem iz-
pitu. gni-18838

Kaštrun Tanja, Čufarjeva ulica 3, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tiska in papirja, izdano leta 1997. gnr-19179

Kocjan Matjaž, Adamičeva ulica 6, Ljub-
ljana, diplomo Srednje šole za elektroniko
Ljubljana, izdana leta 1985. gny-19022

Kodrič Vladimir, Novake 8/a, Poljčane,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Juga Polak Maribor, izdano leta 1982.
m-227

Kopše Ksenija, Ul. Staneta Severja 15,
Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje grad-
bene šole Maribor, smer gradbinec, izdano
leta 1996. m-244

Kosar Branko, Koroška 8/b, Velenje, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Rudarskega šo-
lskega centra Velenje, Tehniške elektro šole
- jaki tok, izdano leta 1980. gnh-18689

Kosec Damijan, Nasipna 63, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Borci za severno
mejo Maribor, izdano leta 1986. m-255

Kosec Sonja, Prerot 15, Polenšak, spri-
čevalo 8. razreda OŠ dr. Ljudevita Pivka,
izdano na ime Kosec Sonja. gno-18957

Kovačič Davorin, Primšarjeva ulica 9,
Cerknica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole, izdano leta 1994.
gnr-18854
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Kralj Bogdan, Družinska vas 4, Šmarje-
ške Toplice, diplomo Srednje gradbene
šole Novo mesto, izdana leta 1987.
gnb-19070

Kramer Robert, Svetina 9/a, Štore, spri-
čevalo 4. letnika Srednješolskega centra
Celje, elektrotehnik energetik, izdano leta
1997. gnv-19175

Krebelj Adrijana, Dornice 2, Ljubljana,
diplomo Srednje gostinske šole, izdano leta
1996. gni-18863

Kristan Irena, Omahnova 12, Ljubljana,
spričevalo o opravljeni Srednji ekonomsko
komercialni šoli, izdal Center za dopisno
izobraževanje Univerzum, izdano leta 1992.
gni-18888

Krklec Jožica, Sotelska 34, Rogaška
Slatina, spričevalo o zaključnem izpitu Go-
stinske šole Celje, št. 7, izdano leta 1976,
izdano na ime Haler Jožica. gnq-18580

Krušič Simona, Juleta Gabrovška 15,
Kranj, spričevalo o končani OŠ Helene Pu-
har, izdano leta 1988, izdano na ime Ješe
Simona. gnq-18680

Kučan Majda, Križevci 78, Križevci, sp-
ričevalo 4. letnika Pedagoške gimnazije Mu-
rska Sobota. gnm-18959

Kumer Simon, Furnelska 2, Ljutomer,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje pro-
metne šole v Mariboru, izdano leta 1994.
m-220

Kutnjak Lidija, Miklošičeva 1, Celje, in-
deks, št. 81520503, izdala EPF Maribor.
m-210

Kužnik Marjan, Chengdujska cesta 14,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje ke-
mijske šole, izdano leta 1981. gnr-18704

Lakota Darja, Dovje 99, Mojstrana, spri-
čevalo 3. letnika Srednje aranžerske šole v
Ljubljani, izdano leta 1973. gnz-19171

Lapuh Vesna, Zdolska 19/a, Krško, sp-
ričevalo 4. letnika Gimnazije Brežice, izda-
no leta 1999. gnw-19074

Lašič Jasna, Trnje 14, Brežice, diplomo
Srednje kmetijske šole, dne 24. 6. 1986
na ime Jurkas Jasna. gns-19028

Lebar Maja, Zoletova ulica 11, Ljublja-
na, indeks, izdala Srednja trgovska šola leto
izdaje 1999. gnn-19008

Leben Simona, Mihovci 5, Velika Nede-
lja, diplomo št. 44/92, izdal Srednješolski
center Ptuj - ekonomska šola, izdana leta
1992. gnm-18588

Les Nadja, Vransko 130/b, Vransko, sp-
ričevalo 4. letnika Trgovske šole Celje, smer
ekonomski tehnik, izdano leta 1999.
gnd-18693

Likar Miha, Ilirska ulica 30Ul, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Ivan Cankar, izdano leta 1984. gnz-18971

Lišanin Gorazd, Udarniška 2, Štore, za-
ključno spričevalo. gnz-19096

Lokovšek Pavel, Šolska 1, Portorož -
Portorose, spričevalo 4. letnika Srednje po-
morske šole v Piranu - smer elektrotehnika,
izdano leta 1982. gnh-18814

Mačešič Ingrid, Jadranska 64/b, Anka-
ran - Ankarano, spričevalo 3. in 4. letnika
gimnazije Koper. gnv-18575

Matičič Miroslav, Tovarniška 18, Loga-
tec, spričevalo o končani OŠ Osmih talcev
Logatec, izdano leta 1975. gno-18732

Matjaž Evelina, Trg 4. julija 27, Dravog-
rad, spričevalo 4. letnika Srednje zdravstve-
ne šole, izdano leta 1996. gns-19178

Mohorko Lidija, Uskoška ul. 24, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo 4. letnika
Srednje zdravstvene šole v Mariboru, izda-
no leta 1991. m-249

Naglič Dušan, Fara 4/a, Kočevje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole teh-
ničnih strok Šiška, izdano leta 1995.
gnq-18655

Nikolčič Niko, Cesta 6. maja 10, Vrhni-
ka, spričevalo 4. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu VII. gimnazije Ljubljana Vič,
izdano leta 1975. gnx-19173

Nikolčič Niko, Cesta 6. maja 10, Vrhni-
ka, spričevalo 3. letnika Gimnazije Bežigrad
v Ljubljani, izdano leta 1974. gnw-19174

Novačan Rihard, Zgornje Grušovlje
17/A, Šempeter v Savinjski dolini, maturite-
tno spričevalo I. gimnazije v Celju, št. 384,
izdano leta 1996. gne-18992

Novinšek Tanja, Grilcev grič 19, Vrhni-
ka, diplomo Srednje šole za družboslovje in
splošno kulturo Vide Janežič v Ljubljani, iz-
dana leta 1987. gnl-18735

Oblak Danica, Fužine 2/a, Gorenja vas,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 1980, izdano na ime Kolenc
Danica. gne-19067

Ogrizek David, Zgornji Žerjavci 14, Le-
nart v Slov.goricah, zaključno spričevalo
Srednje kmetijske šole v Mariboru , izdano
leta 1992. m-217

Pezdič Jerica, Slavka Gruma 52, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Srednje Uprav-
no administrativne šole Novo mesto, izdano
leta 1975. gnl-18810

Pilih Nina, Konjsko 5/b, Vojnik, spriče-
valo OŠ Bratje Dobrotinšek v Vojniku, izda-
no leta 1998/99. gnw-18574

Pirc Matej, Trboje 145, Kranj, indeks,
št. 26103764, izdala fakulteta za gradbeni-
štvo in geodezijo v Ljubljani. gne-18867

Plavšič Snežana, Šolska 1, Brežice, let-
no spričevalo 2. letnika Šolskega centra
Brežice, št. 1137, izdano leta 1999.
gnl-18860

Podkrižnik Stanislava, Grlice 38, Pod-
plat, maturitetno spričevalo Gimnazije - pe-
dagoške smeri v Celju, izdano leta 1976.
m-213

Polajžer Zlata, Pot k ribniku 13, Roga-
tec, spričevalo 4. letnika Srednje zdravstve-
ne šole v Celju, izdano leta 1978.
gnk-19036

Poljak Lidija, Cankarjeva ulica 14, Rado-
vljica, spričevalo 3. letnika UAŠ Kranj, izda-
no leta 1969, izdano na ime Miljavec Lidija.
gnq-18955

Potočnik Miran, Rafolče 31, Libeliče, za-
ključno spričevalo Poklicne kovinarske in
usnjarske šole v Domžalah, izdano leta
1975. gnx-18973

Puconja Marjeta, Babinci 11, Ljutomer,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole Rakičan, izdano leta 1976, izdano na
ime Stajnko Marjeta. gnc-19069

Račič Franci, Drnovo 35, Leskovec pri
Krškem, spričevalo osnovne šole.
gng-18715

Rak Nada, Stolnik 2, Kamnik, spričevalo
3. in 4. letnika Srednje zdravstvene šole v
Ljubljani - duplikat, izdano leta 1987 in
1988. gnx-18573

Reher Anton, Hočko Pohorje 32, Hoče,
spričevalo 8. razreda OŠ Dušana Flisa, iz-
dano leta 1965. m-261

Resnik Branko, Lokve 6, Brestanica, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu št. 47/83, izdal
Šolski center Brežice. gng-18794

Rojc Boris, Veljka Vlahoviča 25, Mari-
bor, zaključno spričevalo 8. razreda OŠ Vi-
dem pri Ptuju, izdano leta 1982. m-276

Rupnik Klemen, Beblerjeva 4, Idrija, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
strojništvo, izdano leta 1992. gnj-18862

Schlambeger Barbara, Kaminova ulica
6, Ljubljana, diplomo Srednje šole za druž-
boslovje in splošno kulturo Vida Janežič,
izdana leta 1989. gnu-18651

Sečkar Jožef, Ribiška 7, Odranci, diplo-
mo Šolskega centra tehniško pedagoške
usmeritve Murska Sobota, št. I.KS/112, iz-
dana 22. 6. 1984. gny-19072

Seferović Vahid, Hantrvrkare g. 1/b, Tre-
lleborg, Švedska, diplomo Srednje gradbe-
ne šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdana leta
1991. gnl-18639

Seljak Andrej, Pavšičeva ulica 30, Loga-
tec, spričevalo o končani OŠ Osmih talcev
Dolenji Logatec, izdano leta 1979.
gnl-18910

Simonič Slavojka, Partizanska 10/a, Kra-
nj, maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj.
gns-18807

Simonič Zdravko, Podgorska 49/a, Ko-
čevje, spričevalo 3. letnika in diplomo Po-
klicne grafične šole v Ljubljani, izdano leta
1975. gnd-18768

Smakaj Sabina, Bilečanska ulica 5, Lju-
bljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgov-
ske šole, izdano leta 1992. gnm-18884

Steklačič Gašper, Mala stara vas 2/b,
Grosuplje, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tehniških strok Šiška, izdano leta 1998.
gnl-18710

Sternad Vincenc, Kidričeva 6, Ruše, za-
ključno spričevalo OŠ Jakob Glazer Ruše,
izdano leta 1983. m-201

Šinkovec Andrej, Viška cesta 69/b, Lju-
bljana, diplomo Srednje šole za gostinstvo
in turizem, št. 146, izdana 1. 7. 1985.
gne-18646

Širca Vanja, Krajna vas 35/a, Dutovlje,
spričevalo 4. letnika , št. 54 - program pod-
jetniško poslovanje, izdano leta 1997.
gnu-19076

Špoljar Patriša, Okrogarjeva 5, Celje, sp-
ričevalo 5. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu STŠC Celje. gnr-19054

Štempihar Aleksander, Tavčarjeva ulica
16, Kranj, spričevalo 1. in 2. letnika Tehni-
ške strojno in elektro šole v Kranju, izdano
leta 1973 in 1974. gnp-18931

Šutulović Bogoljub, Cesta 30. avgusta
3, Ljubljana, diplomo Papirniške poklicne
šole, izdana leta 1978. gnf-18841

Ternovec Kos Alenka, Kvedrova cesta
26, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazi-
je pedagoške smeri, izdano leta 1981, iz-
dano na ime Ternovec Alenka. gnf-18991

Tomše Primož Edvard, Sinja Gorica 107,
Vrhnika, diplomo PTT srednješolskega cen-
tra Ljubljana, št. II/781, izdana 29. 6. 1987.
gnf-18666

Tomšič Neva, Bernetičeva 4, Koper -
Capodistria, spričevalo 3. letnika in maturi-
tetno spričevalo SEDŠ Koper. gni-18963

Trobec Petra, Medno 32/a, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje trgovske
šole, smer ekonomsko komercialni tehnik,
izdano leta 1999. gny-18997
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Turk Darja, Metleče 35, Šoštanj, inde-
ks, št. 82147299, izdala EPF. m-234

Turk Martina, Plintovec 10, Zgornja Ku-
ngota, zaključno spričevalo SŠPKU Mari-
bor, šolsko leto 1989/90. m-260

Uršnik Ivan, Podgorje 44/A, Slovenj Gra-
dec, zaključno spričevalo šolskega avtome-
haničnega in kovinskega centra v Mariboru,
izdano leta 1979. m-256

Varošanec Dušan, Koseskega ulica 5,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje ele-
ktrotehniške šole, izdano leta 1994.
gnp-18731

Vehovar Katarina, Ul. bratov Knapič 20,
Ljubljana, diplomo Srednje gradbene šole,
izdana leta 1991 na ime Cvetkovski Katari-
na. gnd-18668

Vindiš Jožica, Maistrova 24, Maribor, za-
ključno spričevalo Gostinske šole v Maribo-
ru, izdano leta 1980. m-251

Vrečar Vesna, Sneberska cesta 70, Lju-
bljana, spričevalo 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 1992. gnw-18974

Vučan Marko, Velesovo 56, Cerklje na
Gorenjskem, spričevalo OŠ, izdano leta
1977. gny-18672

Vujić Marko, Streliška ulica 36, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Prežihov Vora-
nc v Ljubljani, izdano leta 1983. gni-19088

Zavodnik Karmen, Rožna dolina, C. V/2,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika ter spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
medicinske sestre babice, izdano leta 1983
in 1984, izdano na ime Jankovec Karmen.
gng-19190

Zver Simona, Lendavska ulica 17/c, Mu-
rska Sobota, letno spričevalo 3. letnika Gi-
mnazije v Murski Soboti, izdano leta
1993/94. gny-18572

Železnik Nataša, Kočevarjeva 1, Maribor,
spričevalo od 1 do 4. letnika , spričevalo o
zaključnem izpitu in indeks Srednje šole pe-
dagoške in kulturne usmeritve. m-266

Železnik Petra, Prekarje 56, Škofja vas,
zaključno spričevalo Srednje šole za farma-
cijo in zdravstvo Ljubljana, smer kozmetični
tehnik, izdano v šolskem letu 1995/96.
m-229

Žibert Rebeka, Seidlova cesta 20, Novo
mesto, spričevalo 4. letnika Srednje zdrav-
stvene šole v Novem mestu, izdano leta
1997. gnh-18993

Žunković Matjaž, Marjeta 48, Marjeta na
Dravskem polju, diplomo Srednje zdravst-
vene šole Joga Polak Maribor, št. 76-1436I.
m-268

Žvikart Renata, Grizoldova 11, Ruše, sp-
ričevalo 1. 2. 3. in 4. letnika Ekonomsko
administrativne šole v Mariboru. m-221

Ostali preklici

Adamovič Matija, Gosposvetska cesta
27/B, Maribor, veteransko izkaznico,
št. 015555. m-257

AVTO CAR d.o.o., Svetčeva 1, Mengeš,
uradno potdilo za registracijo osebnega av-
tomobila Renault Laguna Concorde 1,8
16V, št. šasije VF1B5640520577496, ca-
rinjeno po ECL 6707 dne 16. 7. 1999.
gnc-18944

Babić Katarina, Trg Pavla Rušta 3, Vipa-
va, študentsko izkaznico, št. 18991173, iz-
dala Filozofska fakulteta. gnt-18877

Benedičič Jan, Cesta v Kleče 11, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 34233. gnk-18661

Bezek Igor, Rakitna 94, Preserje, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 2962.
gnb-18570

Blažič Mojca, Tržaška cesta 41, Ljublja-
na, delovno knjižico. gne-18717

Bonač Polona, Kantetova 48, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38597.
gng-19015

Borenović Biljana, Pot na Rakovo jelšo
299, Ljubljana, delovno knjižico.
gny-18622

Brezovar Simon, Martinčeva 20, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 14326.
gnz-19196

Brulc Saša, Černivčeva ulica 7, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnr-18654

Car Tomaž, Trubarjeva 9, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 93421745, izdala
Gradbena fakulteta. m-228

Cejan Petra, Poljanska 20/A, Ljubljana,
delovno knjižico. gnd-18968

Dermastja Mateja, Pot heroja Trtnika 20,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 29990. gns-19078

Dizdarević Eniz, Cesta dveh cesarjev
106/H, Ljubljana, delovno knjižico.
gnm-18859

Djošić Tamara, Linhartova 92, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 27571.
gng-19115

Drobnič Janja, Prušnikova 8, Ljubljana,
delovno knjižico, izdana na ime Mole Janja.
gnf-18670

Furlan Rok, Založnikova 33, Brezovica
pri Ljubljani, delovno knjižico. gnh-19014

Gorjup Tim, Celovška 140, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 9423.
gnk-19011

Grego Ana, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 27270.
gnv-18900

Guzej Jožica, Brecljevo 15, Šmarje pri
Jelšah, delovno knjižico, št. 17235, izdala
UE Šmarje. gnp-19006

Haliti Čerim, Ruška c. 106, Maribor, de-
lovno knjižico. m-250

Hostinger Antonela, Maistrova 13, Ilir-
ska Bistrica, delovno knjižico. gnu-18951

Hrastelj Mojca, Vače 69/b, Litija, delov-
no knjižico. gns-18778

Ilnikar Milan, Litijska cestas 132, Ljublja-
na, delovno knjižico, 1. duplikat.
gnv-19025

Irsag Danijela, Kajuhova 32, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11001.
gnw-19199

Jagrič Petra, Sketova 6, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 2551.
gnj-19187

Jezernik Andreja, Sokolska 3/a, Škofja
vas, preklic delovne knjižice, objavljen v Ur.
l. RS, št. 14/2000. gno-18615

Kermavnar Matic, Črna vas 260, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 10183.
gnh-18789

Klopčič Sandra, Ulica bratov Učakar 94,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1140204, izdano
6. 8. 1999 za vozilo Seat Ibiza 1,4, št. šasi-
je VSSZZZ6KZXR331220. gnb-18949

Kosec Damijan, Nasipna 63, Maribor,
delovno knjižico št. 1212, idano leta 1991
v Mariboru. m-240

Košenina David, Ljubljanska 76, Dom-
žale, vozno karto, št. 980756, izdal Želez-
niška postaja Domžale, letna vozovnica za
vlak in avtobus za leto 1999. gnn-18783

Kovač Petra, Rudnik 3/6, Ljubljana, di-
jaško izkaznico, izdala Gimnazija Šentvid.
gnv-18850

Kralj Petra, Na brežini 1, Ljubljana-Črnu-
če, dijaško mesečno vozovnico, št. 3630.
gnb-18820

Krebelj Adrijana, Dornice 2, Ljubljana,
delovno knjižico. gnk-18861

Majnik Ivan, Markovičeva 15, Maribor,
izkaznico vojnega veterana, št. 15523.
m-226

Makovec Gregor, Bratovševa ploščad
36, Ljubljana, delovno knjižico. gns-19053

Malinovič Radenko, Kurirska pot 2/c,
Jesenice, delovno knjižico. gnv-18950

Mavrič Danilo, Plešivo 36, Dobrovo v
Brdih, kmetijski vložek, št. 815, izdala UE
Nova Gorica. gng-18890

Meršol Tomaž, Podpeška cesta 78,
Brezovica pri Ljubljani, dijaško mesečno vo-
zovnico, št. 1840. gnc-18969

Miklavc Marjan, Cvetlična ulica 2, Naza-
rje, licenco, št. 002991/2777-ZR45/1997
za vozilo Mercedes - Benz Actros 1840 LS
reg. št. CE 38-51T. gnw-19024

Mirnik Matic, Jamova 50, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 20023, izdal
LPP. gnk-18836

Mlakar Janez, Medvedova 26, Ljublja-
na, kupon VS Galileo, št. CK 006513.
gnx-19023

Mlinac Daniela, Vrstna ulica 57, Notra-
nje Gorice, študentsko izkaznico,
št. 25620, izdala Visoka upravna šola.
gnp-18656

Mujkić Elvir, Cesta zmage 26, Zagorje
ob Savi, študentsko izkaznico,
št. 19313056, izdala Ekonomska fakulte-
ta. gne-18692

Pavlinek Božidar, Jocova 74, Maribor,
pobotnico OZ - 3, št. 131199, 131200,
izdala Adriatic d. d.. m-218

Pečoler Tomaž, Pameče 1, Slovenj Gra-
dec, delovno knjižico. gnp-18956

Pestotnik Anita, Podgorje 75/a, Kam-
nik, študentsko izkaznico, št. 31980129,
izdala Fakulteta za farmacijo. gnd-18918

Pevec Barbara, Mariborska 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 17559, iz-
dal LPP. gnu-18851

Pukšič Janez, Dolič 40, Destrnik, delov-
no knjižico, reg. št. 18235, izdana v Ptuju
leta 1971. gnt-18577

Radovič Janez, Preloka 9, Vinica, potr-
dilo o usposobljenosti in tehnični brezhib-
nosti vozila za osebni avtomobil Golf 1.9
CLD, št. šasije WVWZZZ14ZTW033827, le-
tnik 1995. gnu-18926

Rahimić Pašan, Križ 58, Komenda, de-
lovno knjižico. gnx-18998

Rebula Anton Christian, Danile Kumarje-
ve 4, Ljubljana, delovno knjižico
št. 1059195 v Sežani. gni-19188

Rihtaršič Janis, Nusdorferjeva 13, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 39021, izdal LPP. gnt-18977

Rogelj Gregor, Hotemež 11, Radeče,
delovno knjižico. gnn-18658
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Rušt Valentin, Clevelandska 47, Ljublja-
na, delovno knjižico. gns-19103

Rutar Katja, Vrbovo 11, Ilirska Bistrica,
študentsko izkaznico, št. 19323221, Eko-
nomska fakulteta. gnf-18791

Savič Dragana, Kunaverjeva 2, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Po-
ljane. gnz-18896

Sefič Nika, Svetinova 8/b, Jesenice, de-
lovno knjižico. gnd-18822

Seršen Branka, Mariborska 40, Brester-
nica, delovno knjižico, reg. št. 81010, izda-
na leta 1983 v Mariboru. m-222

Skoko Aljo, Ig 442, Ig, delovno knjižico.
gnx-18723

Srebrnič Jernej, Zagrad 3, Solkan, štu-
dentsko izkaznico, št. 63970151, izdala fa-
kulteta za računalništvo in informatiko v Lju-
bljani. gnp-18785

Stil Inženiring d.o.o., Litijska cesta 188,
Ljubljana, original licence, št. 0001269/25
za vozilo TAM 130 T 11 B , LJ - 9570A.
gnf-19016

Strojni estrihi in prevozi, Tolstojeva 20,
Domžale, overjeno kopijo licence za vozilo

Mercedez-Benz 1748, reg. oznaka LJ
56-11J, izdana pod št. 6791/7336-LM
16/1998 z dne 20. 2. 1998, ser. št. licen-
ce 7359. gns-18703

Šadl Marjan, Vrtojba, Pod lazami 74, Še-
mpeter pri Gorici, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1066342.
gnp-18806

Šircelj Franc, Šemnik 15, Zagorje ob
Savi, delovno knjižico, št. 325394.
gnm-19184

Škafer Monika, Sebenje 58, Križe, štu-
dentsko izkaznico, št. 01098132, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljublajni.
gnq-19155

Školaris Armando, Vipolže 74, Dobrovo
v Brdih, kmetijski vložek, št. 925, izdala UE
Nova Gorica. gns-18632

Šonc Marko, Narpel 21, Krško, študent-
sko izkaznico, št. 326639, izdala Ekonom-
ska fakulteta v Ljubljani. gni-18892

Štehovnik Franček, Tolsti vrh 33, Ravne
na Koroškem, delovno knjižico, ser.
št. 36397, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnn-18958

Tartara Josip, Testenova ulica 122, Me-
ngeš, delovno knjižico. gnn-18837

Tešinić Jasmin, Zarnikova ulica 4, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gne-19017

Vlašič Ester, Regentova 8, Ankaran - An-
karano, delovno knjižico, izdala UE Koper.
gng-18815

Vrhovec Maja, Dolenjska cesta 124, Lju-
bljana, investicijski kupon št. CK 004862,
št. točk 3210, izdala Kmečka družba na
ime Vrhovec Maja. gnk-18636

Zajc Mojca, Otalež 13, Cerkno, dijaško
mesečno vozovnico, št. 32183.
gne-19117

Zajc Mojca, Otalež 13, Cerkno, štude-
ntsko izkaznico, št. 14174, izdala Fakul-
teta za družbene vede v Ljubljani.
gnd-19118

Žnidarič Lavra, Pot k igrišču 3, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 25601,
izdal LPP. gnv-18775

Žvan Jaka, Ukanc 85, Bohinjsko Jeze-
ro, študentsko izkaznico, št. 19309065, iz-
dala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnm-19034
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