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Sodni register

KRANJ

Rg-2211
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/00685 z dne 31. 12. 1999
pri subjektu vpisa LOKATERM, podjetje
za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Kidri-
čeva c. 55, 4220 Škofja Loka, pod vlož-
no št. 1/00073/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pripojitev k družbi CREINA,
d.d., Kranj, s temile podatki:

Matična št.: 5067391
Osnovni kapital: 70,560.000 SIT
Vpiše se pripojitev h CREINA, d.d.,

Kranj, vl. št. 1/47/00, na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 23. 6. 1999. Pripoji-
tev začne veljati z vpisom v register po se-
dežu prevzemne družbe.

Rg-2224
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00583 z dne 10. 12. 1999 pri
subjektu vpisa LOKATERM, podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., sedež: Ki-
dričeva c. 55, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/00073/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in spremembo vložkov družbenikov s
temile podatki:

Matična št.: 5067391
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Sloven-
ski odškodninski sklad in Maksima 1, d.d.,
Ljubljana, izstopili 27. 10. 1999 in CREI-
NA, proizvodnja in trgovina kmetijskih in in-
dustrijskih strojev in naprav, d.d., Kranj, Ul.
Mirka Vadnova 8, vstop 18. 12. 1998, vlo-
žek 62,799.381,08 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

LJUBLJANA

Rg-1073
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10165 z dne 30. 11. 1999 pri subjektu
vpisa SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZ-
EJ, p.o., sedež: Metelkova 2, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/00968/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, ustanovitelja in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št. 5052653
Firma: SLOVENSKI ETNOGRAFSKI

MUZEJ
Skrajšana firma: SEM
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelja: Pokrajinska uprava za Slo-

venijo, Ljubljana, izstop 12. 12. 1996 in
Republika Slovenija, vstopila 12. 12. 1996,
odgovarja do določene višine.

Dejavnost, vpisana 30. 11. 1999: 2215
Drugo založništvo; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9231 Umetniško ustvarjanje in pous-
tvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 9252 Dejavnost muzejev,
varstvo kulturne dediščine.

Rg-2964
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15530 z dne 24. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa URADNI LIST REPUBLIKE
SLOVENIJE d.o.o., sedež: Slovenska ce-
sta 9, Ljubljana, pod vložno št.
1/01074/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5033284
Firma: JAVNO PODJETJE URADNI

LIST REPUBLIKE SLOVENIJE d.o.o.
Dejavnost, izbrisana 24. 1. 2000: 7240

Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami.
Dejavnost, vpisana 24. 1. 2000: 72400

Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512
Dejavnost arhivov.

Rg-45822
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03039 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa JASS, podjetje za trgovino in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Breg 8,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21282/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje d.o.o. v k.d., spre-
membo firme, ustanoviteljev, odgovornosti,
deležev ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št. 5700906
Firma: JASS-HODŽIČ, podjetje za tr-

govino in storitve, k.d., Ljubljana, Breg 8
Skrajšana firma: JASS-HODŽIČ, k.d.,

Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelji: Hodžić Jasmin, izstop 22.

5. 1995, Hodžič Jasmin, Ljubljana, Breg 8
in Gavrilovič Violeta, Ljubljana, Krakovska
10, oba vstopila 22. 5. 1995, vložila po
50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ho-
džič Jasmin, razrešen 22. 5. 1995 kot di-
rektor in imenovan za zastopnika – komple-
mentar zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 7. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje os-
trešij in krovska dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 453
Inštalacije pri gradnjah; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 511
Posredništvo; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 521 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 602 Drug kopenski promet;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

KRANJ

Srg 509/99 Rg-23
Družba MGK, podjetje za proizvodnjo

in promet, d.o.o., Žiri, s sedežem v Žireh,
Cesta XXXI. divizije 44, vpisana na reg. vl.
št. 1/853/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo Hu-



Stran 1570 / Št. 19 / 3. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

lusija Amna iz Rijeke, Ul. Zdravka Kaučiča
27, kateri je za poseben primer postavljena
skrbnica Ljudmila Bončina, Žiri, Pionirska
pot 8, Kavčič Jaka, Žiri, Tavčarjeva 2 in
Gruden Cveto, Žiri, Tavčarjeva 2.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 6. 1999

LJUBLJANA

Srg 14888/99 Rg-12
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

ZIP TRADE, d.o.o., Ljubljana, Vodni-
kova 127, reg. št. vl. 1/06159/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 14. 12. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.

Ustanovitelj je Zibelnik Primož, Ljublja-
na, Vodnikova 127, z ustanovitvenim kapi-
talom 1,502.000 SIT. Vse obveznosti plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe
prevzame družbenik.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se kapital družbe prenese na druž-
benika.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2000

Srg 1007/2000 Rg-13
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

ADRIA KUM DEBELIČ, Gostinstvo in
turizem, d.n.o., Trbovlje, Pod Ostrim vr-
hom 43, reg. št. vl. 1/12700/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
viteljev z dne 6. 1. 2000.

Družba nima neporavnanih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Nada Debelić, Vinko De-
belić in Dejan Debelić, vsi stanujoči v Trbov-
ljah, Pod Ostrim vrhom 43, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se na ustanovitelje v sorazmerju z njihovimi
deleži.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2000

Srg 02210/99 Rg-14
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

Družba ŠPORTNI CENTER LINDEN,
družba za šport in rekreacijo, d.o.o.,
Ljubljana, Letališka 3, reg. št. vl.
1/12842/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 17. 7.
1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Blagovno trgovinski cen-
ter, d.d., Šmartinska 152, Ljubljana in To-
nic, trgovsko podjetje, d.o.o., Letališka 3,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
34,007.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v ce-
loti na ustanovitelja v skladu z družbeno po-
godbo.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2000

Srg 03663/99 Rg-15
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

Družba FINALES, Predelava in proda-
ja lesa, d.o.o., Trbovlje, Nasipi 52,  reg.
št. vl. 1/13698/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
3. 6. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Rudnik Trbovlje - Hrast-
nik, d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12, z
ustanovitvenim kapitalom 19,642.482 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Rudnik Trbovlje - Hrastnik,
d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 1. 2000

Srg 10217/99 Rg-16
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

Družba OKLEŠČEN TEAM, Storitve, tr-
govina, k.d., Cesta v Zeleni log 21, Ljub-
ljana, reg. št. vl. 1/25389/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 7. 9. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Okelščen Lidija in Ok-
leščen Alojz, oba Cesta v Zelni log 21, Ljub-
ljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese v
celoti na ustnaovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 1. 2000

Srg 13160/99 Rg-17
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

REVERENS, VREG IN DRUGI, trgov-
sko in proizvodno podjetje, d.n.o., Eller-
jeva 41, Ljubljana, reg. št. vl.
1/11550/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 7. 12.
1999.

Poplačane so vse obveznosti družbe,
urejena so vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelja družbe sta Vreg Mark in
Vreg Saška, oba Ellerjeva 41, Ljubljana, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Vreg Marka in Vreg Saško.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2000

Srg 9606/99 Rg-18
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

LETECO, proizvodnja, trženje, stori-
tve, d.o.o., Ul. bratov Učakar 14, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 7. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji  so: Radoslav Jenko, Can-
karjeva 13, Domžale, Marinčič Stanislav,
Tržaška 5, Vrhnika, Apostolovski Sašo, Bra-
tov Učakar 14, Ljubljana in Fašun Andrej,
Mazijeva ul. 5, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzemajo ob-
veznost plačila morebitnih prostalih obvez-
nosti izbrisane družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku prejmejo celotno preostalo pre-
moženje ustanovitelji v sorazmerju z njihovi-
mi poslovnimi deleži.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 1999

Srg 9603/99 Rg-19
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

MMCAR, podjetje za avtousluge in
posredništvo, d.o.o., Ljubljana, Bizovi-
ška cesta 35, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 19. 8.
1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Vukelić Mladen, Delavska
15, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti izbri-
sane družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se celotno preostalo premoženje
družbe prenese na družbenika.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 1999

Srg 10772/99 Rg-20
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

SSANGYONG MOTOR IMPORT, pod-
jetje za uvoz in izvoz blaga vseh vrst,
storitve in zastopanje, d.o.o., Ljubljana,
Robbova 2, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 4. 10.
1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je AVTOMOTIV
HANDELS-UND BETEILIGUNGAGESELS-
CHAFT, m.b.H., 1110 Wein, Fabianistras-
se 8, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti izbrisane družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se celotno preostalo premoženje
družbe prenese na družbenika.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 1999

Srg 12789/99 Rg-21
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

AUTOMOTIV, d.o.o., Ljubljana, Robo-
va 2, podjetje za izvoz in uvoz blaga
vseh vrst storitev, trgovino ter zastopa-
nje tujih firm, preneha po skrajšanem po-

stopku po sklepu skupščine z dne 4. 10.
1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je AVTOMOTIV HANDELSG-
ES. m.b.H, Fabianistrasse 8, Dunaj, z usta-
novitvenim kapitalom 31,826.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti izbrisane družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se celotno preostalo premoženje
družbe prenese na družbenika.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 12. 1999

Srg 2355/99 Rg-25
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Yinli, podjetje za gostinstvo in trgovi-
no, d.o.o., Dunajska c. 15, Ljubljana, št.
reg. vl. 1/28891/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
5. 5. 1999.

Družba je poplačala vse obveznosti, ure-
jena so vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelja in družbenika sta Jiang
Dunyin, Shanghai, Kitajska in Lu Jian Mei,
Shanghai, Kitajska, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,500.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku vse ostalo premoženje prevzame-
ta Jiang Dunyin in Lu Jian Mei.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 7. 1999

Srg 4759/98 Rg-26
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

LAMBIĆ & NIMAR CO., storitve in tr-
govina, d.n.o., Celovška 12, Ljubljana,
št. reg. vl. 1/25313/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
12. 8. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.

Družbenika Lambić Nikola in Lambić Bar-
bara, oba Celovška c. 99, Ljubljana, prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku vse ostalo premoženje prenese
na vsakega družbenika do polovice.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od

dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 1998

Srg 10582/99 Rg-27
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

TEDYCO, KLEVA IN OSTALI, grafično
podjetje, d.n.o., Grosuplje, Prešernova
2, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 4. 10. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Kleva Brane in Kleva
Ljubica, oba Prešernova 2, Grosuplje, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2000

Rg-398
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11692 z dne 24. 11. 1999 pod št.
vložka 1/13023/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa zaradi za-
ključka redne likvidacije s temile podatki:

Matična št.: 5516897
Firma: ISKRA TELON, d.o.o., Podjet-

je za proizvodnjo elementov, orodij in
naprav, Ljubljana, Savska c. 3 – v likvi-
daciji

Skrajšana firma: ISKRA TELON, d.o.o.,
Ljubljana, Savska c. 3 – v likvidaciji

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Savska c. 3
Osnovni kapital: 5,424.000 SIT
Ustanovitelji: Iskra Holding, d.d., Hudej

Franc, Mavsar Janez, Bračič Milan, Strle
Marjan, Ciuha Avguštin, Birk Franc, Arnolj
Florjan, Mihoci Nada, Mišić Nedeljko, Škr-
janc Ivan, Nadižar Marko, Petrovčič Silvo,
Kovačič Dušan, Slabajna Jožef, Prišel
Franc, Pengal Herman, Breznik Jožef, Bi-
der Franc, Plestenjak Franc, Gostinčar An-
drej, Cankar Franc, Razoršek Matija, Smre-
kar Danica, Herman Anđela, Šega Darinka,
Herman Franjo, Mežnarič Slavka, Poje Ja-
sna, Zgonik Boris, Iskra Andrej, Reberšak
Milan, Alič Nikolaj, Šircelj Tonček, Selan
Vinko, Zupančič Vladimir in Ziljkić Hasim,
vsi izstopili 9. 11. 1999.

Člani nadzornega sveta: Milčinski Ma-
tevž, Pukl Jože in Alič Nikolaj, izstopili 9. 1.
1999.

Izbris družbe zaradi zaključka likvidacije.
Arhivska dokumentacija o likvidacijskem po-
stopku je shranjena pri družbi Iskra Hol-
ding, d.d.
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MARIBOR

Srg 2819/99 Rg-10
Družba TETA PEHTA, proizvodno tr-

govska dejavnost, naravna domača hra-
na, d.o.o., Greenwiška 6, Maribor, reg.
št. vl. 1/8044-00, katere družbenica je Po-
štrak Zinka, Kodričeva ulica 22, Maribor,
po sklepu družbenice z dne 22. 9. 1999,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Poštrak Zin-
ka, Kodričeva ulica 22, Maribor.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 1. 2000

Srg 2904/99 Rg-22
Družba TEPPERNEGG-MARČIČ, pod-

jetje za uvoz in izvoz, d.o.o., Rošnja 65,
Starše, reg. št. vl. 1/5427-00, katere druž-
benica je Marčič Kristina, Rošnja 65, Star-
še, po sklepu družbenice z dne 7. 10. 1999
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Marčič Kri-
stina.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 2. 2000

Srg 3029/99 Rg-24
Družba TDR VENTILI, proizvodnja

opreme za tehnične pline, d.o.o., Mari-
borska cesta 46/a, Selnica ob Dravi, reg.
št. vl. 1/9119-00, katere družbenica je To-
varna plinske in investicijske opreme Selni-
ca ob Dravi, proizvodnja in prodaja opreme
za uporabo tehničnih plinov ter kovinske in
investicijske opreme, d.o.o., Mariborska ce-
sta 46/a, Selnica ob Dravi, po sklepu druž-
benice z dne 21. 10. 1999 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Tovarna
plinske in investicijske opreme Selnica ob
Dravi.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 2. 2000

MURSKA SOBOTA

Srg 99/00161 Rg-408658
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00161 z dne 21. 10.
1999 pod št. vložka 1/01611/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5668239
Firma: KROMEKS, podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve,
Gornja Radgona, d.o.o.

Skrajšana firma: KROMEKS, Gornja
Radgona, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 9250 Gornja Radgona, Kocljeva
ul. 13

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kegljević Kazimir, Majcen

Ivan in Tisel Ida, izstopili 21. 10. 1999.
Sklep družbenikov z dne 26. 3. 1999 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Dne 21. 10. 1999 je bila družba izbri-
sana iz sodnega registra zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku. Obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti iz-
brisane družbe so prevzeli Kegljević Kazi-
mir, Franje Seljana 24, Varaždin, Hrva-
ška, Majcen Ivan, Prebukovje 1, Ivanec,
Hrvaška in Tisel Ida, Podgrad 35, Gornja
Radgona.

NOVO MESTO

Srg 251/99 Rg-403052
Okrožno sodišče v Novem mestu kot reg-

istrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba ELEKTRONIK – trgovina in ser-

vis, Novo mesto, d.o.o., Novo mesto, Ket-
tejev drevored 7, vpisana na reg. vl. št.
1-1401/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 18. 5.
1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Dušan Zupančič, Straža,
Potok 21, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
1,500.000 SIT v celoti prenese na Dušana
Zupančiča.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 1. 6. 1999

PTUJ

Srg 2690/94 Rg-28
Družba ADAMČIČ, trgovsko in stori-

tveno podjetje, d.o.o., Jurčičeva ulica
11, Ptuj, reg. št. vl. 1/7113-00, katere
ustanovitelj je Samoel Adamčič, Jurčičeva
11, Ptuj, po sklepu ustanovitelja družbe z
dne 27. 5. 1994 preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Samoel Ada-
mčič.

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

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 17. 5. 1995

SLOVENJ GRADEC

Srg 148/99 Rg-11
Družba ERIK, digitalne komunikacije,

d.o.o., Poljana 6, Prevalje, reg. št. vl.
1/3220-00, katere družbeniki so Aleksan-
der Štular, Roman Posod, Anton Čepin in
Zoran Mladenovič, po sklepu skupščine z
dne 11. 2. 1999 preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzamejo Aleksander
Štular, Javornik 31, Ravne na Koroškem,
Roman Posod, Weitendorf 30, St. Kanzian,
Avstrija, Anton Čepin, Glavarstvo 3, Prevalje
in Zoran Mladenovič, Koroška cesta 20,
Radlje ob Dravi.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 6. 1999

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 021-1/00 Ob-22270
Pravila Sindikata Industrije otroške

konfekcije “Jutranjka” PE Dol pri Hrast-
niku, s sedežem Planinska cesta 11, Dol
pri Hrastniku, vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Hrastnik, dne 8.
11. 1995, pod zap. št. 17, ki odslej nosijo
naziv Pravila sindikata Jutranjka 3 Dol,
d.o.o., so bila usklajena z novo organizira-
nostjo družbe ter sprejeta na zboru sindika-
ta dne 12. 11. 1999.

Sprememba je vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pri Upravni enoti Hrastnik pod
zap. št. 25 z dne 14. 2. 2000. Spremenje-
na pravila se hranijo v Upravni enoti Hrast-
nik.

Št. 013-3/00 Ob-22406
Pravila o organiziranju in delovanju SKEI,

Sindikalne podružnice Eko, d.d., Vele-
nje, sprejeta na ustanovni skupščini dne 13.
2. 2000, se shranijo pri RS – Upravni enoti
Velenje.

Pravila so vpisana v evidenci statutov sin-
dikatov pod št. 86, dne 24. 2. 2000.
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Št. 013-2/00 Ob-22407
Pravila organizacije Sindikata davčne-

ga urada Velenje, sprejeta na članskem
sestanku dne 16. 11. 1999, se shranijo
pri RS – Upravni enoti Velenje.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod št. 87, dne 24. 2. 2000.

Oklici dedičem

D 98/99 OD-2397
To sodišče je v zapuščinski zadevi po

pok. Lah Ljudmili, roj. Lah, hčeri Mihaela,
socialni podpiranki, roj. 23. 8. 1918, drž.
Republike Slovenije, vdovi, nazadnje stal-
no stan. Preloge pri Šmarju 26, umrli dne
21. 2. 1999, v skladu s prvim in drugim
odstavkom 130. člena in prvim odstavkom
131. člena zakona o dedovanju, dne 17.
1. 2000, sklenilo:

tisti, ki imajo pravico do dediščine po
pok. Lah Ljudmili, naj se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica. Po pre-
teku enega leta od objave oklica se bo
zapuščina izročila pristojni občini oziroma
Kmetijski zemljiški skupnosti, če se po pre-
teku enega leta od objave tega oklica ne
zglasi noben dedič.

Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pok. Lah Ljudmili, se objavi za čas enega
leta po pravnomočnosti tega sklepa tudi z
nabitjem na oglasno desko tuk. sodišča.

Za začasnega skrbnika neznanim dedi-
čem pok. Lah Ljudmili se postavi Trkmič
Damir, delavec tuk. sodišča.

Začasni skrbnik bo zastopal neznane
dediče v zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 17. 1. 2000

Razglasi sodišč

Oklici o skrbnikih in razpravah

P 425/99 SR-2807
Okrajno sodišče v Piranu je po sodnici

Ireni Šik-Zabukovec v pravdni zadevi tožeče
stranke 1. Rošival Etelka, Grajska 20, Pi-
ran, in 2. Kralj Ester, Vojkova 2, Piran, ki ju
zastopa odvetnik Hranislav S. Đurkovič iz
Kopra, zoper toženo stranko Lukež Ljude-
vit, neznanega bivališča v tujini, zaradi ugo-
tovitve lastninske pravice (pcto. 1,000.000
SIT), na podlagi petega odstavka 82. člena
zakona o pravdnem postopku sklenilo:

toženi stranki Lukež Ljudevitu se kot za-
časni zastopnik postavi odvetnik Renato
Dukič iz Portoroža.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v postopku vse do takrat, dokler
tožena stranka oziroma njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 11. 2. 2000

Amortizacije

N 331/99-4 AM-2808

Na predlog Andreja Dolinšek, Linhartova
60, Ljubljana, se uvaja amortizacija 75 del-
nic LEK, tovarne farmacevtskih in kemičnih
izdelkov, d.d., razreda B, naslednjih serij-
skih številk in apoenov: BS003016 – 100
DEM, BS003017 – 100 DEM, BS003018
– 100 DEM, BS 003019 – 100 DEM,
BS003020 – 100 DEM, BP019481 – 500
DEM, BP019486 – 500 DEM, BP019491
– 500 DEM, BP019496 – 500 DEM,
BP019501 – 500 DEM, BP019506 – 500
DEM, BP019511 – 500 DEM, BP019516
– 500 DEM, BP019521 – 500 DEM,
BP019526 – 500 DEM, BT007071 –
1000 DEM, BT007081 – 1000 DEM.

Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 14. 12. 1999

II P 136/99 SR-2393

Okrožno sodišče v Kranju je po 4. točki
84. člena ZPP v zvezi s 4. členom ustav-
nega zakona za izvedbo temeljne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije, tožencu Redjepu Čuriču, kate-
rega prebivališče je neznano in nima svo-
jega pooblaščenca, v pravdni zadevi tože-
če stranke ml. Emil Dautovič, zastopan
po materi Medini Dautovič, stanujoč Gol-
nik 46, 4204 Golnik, zaradi ugotovitve
očetovstva in plačevanja preživnine, (pct
250. točka), postavilo začasnega zastop-
nika odv. mag. Janeza Jocifa iz Kranj, Tav-
čarjeva 22, ki bo zastopal korist toženca,
dokler le-ta ne nastopi pred sodiščem ali
njegov pooblaščenec oziroma do imeno-
vanega skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 31. 1. 2000

VI P 64/92 SR-1645

To sodišče je po sodnici Ireni Rozman,
v pravdni zadevi tožeče stranke Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Ljublja-
na, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo
Ljubljana, Trdinova 4/IV, Ljubljana, zoper
toženo stranko Stojanovič Petar, Osenja-
kova 10, Ljubljana, sedaj neznanega pre-
bivališča, zaradi izpraznitve stanovanja, dne
13. 1. 2000 sklenilo:

začasno zastopnico Alenko Kočevar se
razreši dolžnosti začasne zastopnice v
obravnavani pravdni zadevi.

Toženi stranki Petar Stojanovič, nezna-
nega prebivališča, se postavlja začasna za-
stopnica, odvetnica Zakonjšek Rupnik Mar-
gareta, Čufarjeva 1, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala tože-
no stranko v pravdni zadevi opr. št. VI P
64/92, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiš-
čem oziroma dokler ji organ, pristojen za
socialne zadeve, ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 1. 2000

Stečajni postopki
in likvidacije

St 25/99 S-22210

To sodišče je s sklepom opr. št. St
25/99 z dne 14. 12. 1999 potrdilo prisil-
no poravnavo med dolžnikom Nikita Engi-
neering & trading, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 21 in njegovimi upniki.

Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom plačati njihove
terjatve v roku 5 let od pravnomočnosti
sklepa o potrditvi prisilne poravnave v viši-
ni 100% z obrestno mero TOM za čas od
začetka postopka prisilne poravnave do iz-
teka 5-letnega roka za izpolnitev obvezno-
sti iz prisilne poravnave. Obresti se plaču-
jejo na naslednji način:

– obresti od začetka postopka prisilne
poravnave do 31. 12. 1999 se plačajo do
31. 3. 2000,

– obresti od 1. 1. 2000 do 3. 12. 2000
se plačajo 31. 1. 2001,

– obresti od 1. 1. 2001 do 31. 12.
2001 se plačajo 31. 1. 2002,

– obresti od 1. 1. 2002 do 31. 12.
2002 se plačajo 31. 1. 2003,

– obresti od 1. 1. 2003 do 31. 12.
2003 se plačajo 31. 1. 2004,

– obresti od 1. 1. 2004 do poplačila se
plačajo skupaj s terjatvijo ob izteku roka za
izplačilo na podlagi pravnomočno potrje-
nega sklepa sodišča.

Seznam teh upnikov z njihovimi terja-
tvami ugotovljenih zneskih je sestavni del
sklepa (Priloga 2).

Ugotovi se, da je skupščina dolžnika
dne 15. 7. 1999 in 27. 8. 1999, pod
odložnim pogojem, da bo prisilna poravna-
va pravnomočno potrjena sprejela sklep o
povečanju osnovnega kapitala družba v vi-
šini 17,090.452 SIT pri tem stvarne vložke
predstavljajo terjatve upnikov:

– Franc Herle s.p. prevozništvo Sr. Jar-
še, Wolfova 3, v višini 1,510.693 SIT,

– Kompas Art, galerijsko in trgovsko
podjetje, d.o.o., Slovenska 36, Ljubljana,
v višini 15.079,37 SIT,

– ČZ Nektar Čebelarska zadruga z ome-
jeno odgovornostjo, Ljubljana, Avsečeva 5,
v višini 500.000 SIT, ki se spremenijo v
lastniške deleže v dolžniku. Dolžnik je dol-
žan opraviti dejanja potrebna za vpis skle-
pa o povečanju kapitala v sodni register.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
14. 12. 1999. Sklep o potrditvi prisilne
poravnave je postal pravnomočen dne
15. 1. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 2. 2000

St 1/2000-12 S-22203

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 1/2000 sklep z dne 21. 2.
2000:

Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom: Eurostik, Proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Kompole 13,
Štore.
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Odslej se firma dolžnika glasi: Euro-
stik, Proizvodno, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Kompole 13, Štore – v
stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Bra-
ne Ternovšek, Jurčičeva 5, Velenje.

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

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

Upnike pozivamo naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica. Vlogo mora-
jo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili
o utemeljenosti prijavljene terjatve in z na-
vedbo žiro računa ali drugega računa up-
nika. Za terjatve, v katerih je pravdni po-
stopek v teku, se v prijavi navede sodiš-
če, pred katerim teče postopek in označ-
ba spisa.

Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do
katerega njihova terjatev ne bo krita z loči-
tveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo
navesti v prijavi del premoženja (predmet),
na katerega se nanaša njihov zahtevek. Up-
niki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki
v višini 5% vrednosti prijavljene terjatve ali
poslati original dokazila o plačilu sodne tak-
se na žiro račun 50700-840-011-3390,
vendar največ 30.000 SIT.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
24. maja 2000 ob 15. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 21. 2. 2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 2. 2000

St 24/99-9 S-22204
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 24/99 sklep z dne 21. 2. 2000:
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom: Albert, Trgovina na debelo in drob-
no, d.o.o., Cesta na Dobrovo 1, Celje.

Odslej se firma dolžnika glasi: Albert,
Trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Ce-
sta na Dobrovo 1, Celje – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Mirt
Zvonimir Kristijan, Praprotnikova 1, Mozirje.

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

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

Upnike pozivamo naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti pri-
javljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih
je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v
prijavi del dolžnikovega premoženja, na kate-
rega se nanaša njihova terjatev in znesek, do
katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitve-
no pravico. Izločitveni upniki pa morajo nave-
sti v prijavi del premoženja (predmet), na kate-
rega se nanaša njihov zahtevek. Upniki mora-

jo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 5%
vrednosti prijavljene terjatve ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
24. maja 2000 ob 13. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 21. 2. 2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 2. 2000

St 7/2000 S-22205
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 7/2000 sklep z dne 21. 2. 2000:
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom: Zarja oblačila, d.o.o., Petrovče
115, Petrovče.

Odslej se firma dolžnika glasi: Zarja ob-
lačila, d.o.o., Petrovče 115, Petrovče – v
stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Mirt
Zvonimir Kristijan, Galicija 43/a, Žalec.

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

Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti pri-
javljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih
je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v
prijavi del dolžnikovega premoženja, na kate-
rega se nanaša njihova terjatev in znesek, do
katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitve-
no pravico. Izločitveni upniki pa morajo nave-
sti v prijavi del premoženja (predmet), na kate-
rega se nanaša njihov zahtevek. Upniki mora-
jo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 5%
vrednosti prijavljene terjatve ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
24. maja 2000 ob 14. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 21. 2. 2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 2. 2000

St 11/00 S-22206
To sodišče je s sklepom opr. št. St

11/00 z dne 21. 2. 2000 odločilo:
Stečajni postopek nad družbo Cimos,

Mednarodna špedicija, d.o.o., Špediter-
sko podjetje Koper, C. Marežganskega
upora 2, Koper, matična št. 5648661, ši-
fra dejavnosti 63.400, se začne in se takoj
zaključi, ker dolžnik nima premoženja, ki bi
prišlo v stečajno maso.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 2. 2000

St 7/2000-16 S-22207

To sodišče je s sklepom opr. št. St
7/2000 z dne 22. 2. 2000 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Go-
renjc, splošno gradbeno podjetje, d.o.o.,
Radovljica, Ljubljanska cesta 11, matič-
na številka družbe: 5075459, šifra dejavno-
sti družbe: 45210.

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 po objavi tega oklica.

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

Imenuje se upniški odbor v sestavi:
– Merkur, trgovina in storitve, d.d., Ce-

sta na Okroglo 7, Naklo,
– SKB Banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljub-

ljana,
– Kujtin Hajdaraj, s.p., gradbena dela,

Cankarjeva cesta 13, Bled,
– Dolnov, proizvodnja, inženiring, trgovi-

na, d.o.o., Šuceva 23, Kranj,
– Gaber Ferjan, delavski zaupnik.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča dne 22. 2. 2000.
Okrožno sodišče v Kranju

dne 22. 2. 2000

St 16/00 S-22208

To sodišče je s sklepom St 16/00 dne
23. 2. 2000 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Delo-G, grafične storitve,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 5, matična št.
5534542, šifra dejavnosti 110302.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Mat-
jaž Bukovac iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike po-
zivamo, da prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica. Prijave je treba vložiti
v dveh izvodih, dokumentirane z ustrezni-
mi listinami in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 23. 5. 2000 ob 10.15, soba 352 tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 23.
2. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2000

St 59/99 S-22209

To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
59/99 z dne 30. 12. 1999 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom SŽ, Podjetje za
financiranje jeklarstva, d.o.o., Gerbiče-
va 98, Ljubljana, matična številka
5434513, šifra dejavnosti 110620 in ga z
istim sklepom takoj zaključilo.

Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
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Upniki se zoper sklep pritožijo v roku 15
dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2000

St 34/2000 S-22211
To sodišče je s sklepom z dne 21. 2.

2000 pod opr. št. St 34/2000 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Univerzale, industrija oblačil, d.d., Slam-
nikarska 4, Domžale, matična številka
5036941, šifra dejavnosti 18.220.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve, kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Prijava mora obsegati firmo in sedež up-
nika, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (21.
2. 2000).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

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

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

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo,
4202 Naklo,

– Inplet, industrija pletenin, Dolnje Bre-
zovo 34, 8290 Sevnica,

– Svila, tekstilna tovarna, d.d., Ob Dravi
6, Maribor,

– Napredek Domžale, trgovina, d.d.,
Ljubljanska 64, Domžale,

– Marija Rupert, kot predstavnica delav-
cev.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 21. 2. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 2. 2000

St 51/97 S-22212
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Belline kozmetika, d.o.o.,
Ljubljana, Verovškova 66 – v stečaju, za
dne 19. 4. 2000 ob 9. uri, v sobi 307/III
tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313,
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek, od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 2. 2000

St 22/99-12 S-22213

Z dnem 23. 2. 2000 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Elgre-
go, d.o.o., Vučja Gomila 75.

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

Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in dokazih prija-
vijo svoje terjatve stečajnemu senatu v ro-
ku dveh mesecev od dneva te objave. Vsa-
ki prijavi je potrebno priložiti sodno takso
v višini 5% tolarske protivrednosti od vso-
te prijavljenih terjatev posameznih upni-
kov, vendar največ do vrednosti 2000
točk. Vsi dokazi morajo biti priloženi v
dveh izvodih. Ne plača se taksa za prijavo
terjatve delavcev iz II. odstavka 160. čle-
na zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji.

Dolžnike stečajnega postopka pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 15. 5. 2000 ob 14. uri pri tem sodišču
v sobi št. 12.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil 23. 2. 2000 nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 2. 2000

St 18/95-99 S-22214

To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Tesnila Engineering, export,
import, d.o.o. – v stečaju, Slovenska vas
5, Šentrupert, vabi vse upnike na narok za
obravnavanje osnutka glavne razdelitve dne
17. 4. 2000 ob 9. uri, v sobi 108 tega
sodišča.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v pisarni gospodarskega
oddelka sodišča v sobi št. 14, vsak delovni
dan med uradnimi urami od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 22. 2. 2000

St 1/2000-7 S-22215

To sodišče je na seji senata dne 17. 2.
2000 pod opr. št. St 1/2000 sprejelo na-
slednji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom Evro-
bil, Export-import, Trgovina in storitve
Novo mesto, d.o.o., Ločna 31, Novo me-
sto, matična št. 5549469, šifra dejavnosti
11.002, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Evrobil, Export-import, Trgovina in storitve
Novo mesto, d.o.o., Ločna 31, Novo me-
sto, izbriše iz sodnega registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 17. 2. 2000

St 5/2000-5 S-22216

To sodišče je na seji senata dne 17. 2.
2000 pod opr. št. St 5/2000 sprejelo na-
slednji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom Vi-
deo-radio servis Novo mesto, d.o.o., Pod
Trško goro 45, Novo mesto, matična št.

5479673, šifra dejavnosti 52.730, se zač-
ne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Vi-
deo-radio servis Novo mesto, d.o.o., Pod
Trško goro 45, Novo mesto, izbriše iz sod-
nega registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 17. 2. 2000

St 8/2000-5 S-22217

To sodišče je na seji senata dne 17. 2.
2000 pod opr. št. St 8/2000 sprejelo na-
slednji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom Stin-
grad, Strojništvo, inštalacije, gradbeniš-
tvo, Novo mesto, d.o.o., Runkova 2, No-
vo mesto, matična št. 5474825, šifra de-
javnosti 50.100, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Sti-
ngrad, Strojništvo, inštalacije, gradbeništvo,
Novo mesto, d.o.o., Runkova 2, Novo me-
sto, izbriše iz sodnega registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 17. 2. 2000

St 19/95-202 S-22218

To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Keko, Tovarna keramičnih
kondenzatorjev, d.d., Žužemberk – v
stečaju, vabi vse upnike na narok za obrav-
navanje osnutka glavne razdelitve dne 7.
4. 2000 ob 13. uri, v sobi 118 tega sodiš-
ča.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v stečajni pisarni v sobi
15, vsak delovni dan med uradnimi urami
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 21. 2. 2000

St 2/2000 S-22219

To sodišče je s sklepom opr. št. St
2/2000 z dne 23. 2. 2000 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Gaš-
per, proizvodnja stavbnega pohištva in
žagarstvo, d.o.o., Radlje ob Dravi, Do-
brava 42, matična številka dolžnika
5355796, šifra dejavnosti dolžnika 20.300,
ter odredilo imenovanje upniškega odbora
v sestavi:

– Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec,
Bančna skupina Nove Ljubljanske banke,
Glavni trg 30, Slovenj Gradec,

– Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljub-
ljana,

– Kovinoplastika Lož, Industrija kovinskih
in plastičnih izdelkov, d.d., Lož,

– Probanka, d.d., Gosposka 23, Mari-
bor,

– Glaser Zdenka, Vuhred 51, Vuhred,
kot delavski zaupnik.

Za upraviteljico prisilne poravnave se do-
loči Nada Pogorelčnik, odvetnica iz Slovenj
Gradca, Šolska 9.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku
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postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča, poravnalnemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in prilo-
ženimi dokazi v 30 dneh po objavi tega
izvlečka oklica o pozivu za sklenitev prisil-
ne poravnave.

Upniki lahko v roku 30 dni, po izteku
tridesetdnevnega roka za prijavo terjatev,
z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zo-
per terjatve drugih upnikov.

Oklic upnikom je nabit na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča dne 23. 2. 2000.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 2. 2000

St 16/91-291 S-22289

To sodišče obvešča vse upnike, da bo
v stečajni zadevi TIPPO, Tovarna indu-
strijske, pralne in procesne opreme,
p.o. – v stečaju, Maribor, Turnerjeva
17, dne 24. 3. 2000 ob 9. uri, v sobi št.
253:

– zadnji narok za preizkus terjatev in
– narok za obravnavanje osnutka za

glavno razdelitev.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za

glavno razdelitev v pisarni gospodarskega
oddelka tukajšnjega sodišča (soba št.
217) vsak ponedeljek, sredo in petek od
9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 2. 2000

St 62/99-39 S-22291

To sodišče obvešča vse upnike, da bo
drugi narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi Splošna stavbena družba, Stori-
tve in trgovina, d.d. – v stečaju, Mari-
bor, Zagrebška 20, dne 20. 3. 2000 ob
9. uri, v sobi št. 240.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 2. 2000

St 1/2000-10 S-22293

To sodišče je s sklepom št. St 1/2000
z dne 23. 2. 2000 začelo in takoj zaklju-
čilo stečajni postopek proti dolžniku CIT,
trgovina, d.o.o., Krško, Ul. 11. novem-
bra 41, Leskovec, matična številka
5545927, šifra dejavnosti 070229, ker
premoženje dolžnika ne zadošča niti za
poplačilo stroškov stečajnega postopka.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 23. 2. 2000

St 67/99-24 S-22412

To sodišče preklicuje I. narok za preiz-
kus upniških terjatev v stečajni zadevi All
Produkt, d.o.o. – v stečaju, Na Gaj 19,
Kamnica, ki je razpisan za dne 6. 3. 2000
ob 9. uri, soba 253 tukajšnjega sodišča.

I. narok za preizkus upniških terjatev v
zgoraj navedeni stečajni zadevi bo dne
20. 3. 2000 ob 9. uri, soba 253 tukajš-
njega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 2. 2000

St 12/95-628 S-22413
To sodišče razpisuje v stečajnem po-

stopku nad stečajnim dolžnikom IKOS, In-
dustrija kovinske opreme in strojev,
Kranj, d.o.o. – v stečaju, Savska c. 22,
Kranj, drugi narok za preizkus terjatev ste-
čajnega dolžnika, ki bo dne 13. 4. 2000 ob
14. uri, v sobi 014/klet tega sodišča.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 2. 2000

Izvršbe in zavarovanja

II R 171/99 IZ-2385
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. II R 171/99 z dne 3. 9.
1999, je bilo dvosobno stanovanje v pritlič-
ju stanovanjske hiše na naslovu Trg Rivoli 4,
Kranj, stoječe na parc. št. 212/1, 213 in
214/1 k.o. Kranj, ki obsega kuhinjo z jedil-
nico, dve sobi, stranišče, kopalnico in klet,
vse v skupni izmeri 94,50 m2 in še ni vpisa-
no v zemljiški knjigi, zastavna dolžnika Miha
Bidar, Adergas 24, Cerklje na Gorenjskem
in Anica Bidar, Trg Rivoli 4, Kranj, pa sta ga
pridobila na podlagi kupoprodajne pogod-
be, sklenjene z Milanom Drolcem in Branko
Drolec dne 29. 4. 1998, zarubljeno za za-
varovanje denarne terjatve po pogodbi o
kratkoročnem kreditu, reg. št. 3883/78 z
dne 28. 6. 1999, v višini 23,000.000 SIT,
v korist upnice SKB banka, d.d., Ljubljana,
Ajdovščina 4, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 3. 1. 2000

II R 753/99-10 IZ-2377
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 753/99 z dne 7. 9. 1999, je
bilo stanovanje št. 14, ki se nahaja v 2.
nadstropju stanovanjskega bloka na Vodni-
kovi 96a v Ljubljani, ki je last dolžnika Đoro-
vič Milana, Prušnikova ul. 12, Ljubljana in
zastaviteljice Bajc Marije, Prušnikova ul. 12,
Ljubljana, vsakega do 1/2, z dnem 17. 11.
1999 zarubljeno v korist upnika Nova Ljub-
ljanska banka, d.d., Trg republike 2, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 6,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2000

II R 877/99-11 IZ-2378
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 877/99 z dne 1. 9. 1999, je
bilo stanovanje št. 8, ki se nahaja v pritličju
stanovanjskega objekta na naslovu Lavriče-
va 3, Ljubljana, ki je last dolžnika Godnič
Ivana, Sveto 31, Komen, z dnem 16. 11.
1999 zarubljeno v korist upnika Nova Ljub-
ljanska banka, d.d., Trg republike 2, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 5,367.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2000

Z 99/01264-9 IZ-2379
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, Z 99/01264 z dne 19. 11. 1999,
je bilo enosobno stanovanje št. 17, v I. nad-

stropju stanovanjske zgradbe na naslovu Ul.
Franca Mlakarja 28 v Ljubljani, ki je last
dolžnika Bogdanić Zlatka, Stantetova ul. 12,
Maribor, z dnem 7. 1. 2000 zarubljeno v
korist upnika Nova Ljubljanska banka, d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 6,500.000 SIT s
pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2000

II R 569/99-10 IZ-2380
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 569/99 z dne 21. 7. 1999, je
bilo stanovanje št. 14, v III. nadstropju zgrad-
be na naslovu Glinškova ploščad 29 v Ljub-
ljani, ki je last dolžnika Lešničar Hotomir,
Glinškova ploščad 29, Ljubljana, z dnem
19. 11. 1999 zarubljeno v korist upnika
Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg republike
2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2000

Z 99/01121-9 IZ-2382
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, Z 99/01121/99 z dne 23. 11.
1999, so bili poslovni prostori v pritličju
zgradbe v Ljubljani na naslovu Brilejeva 12,
lokal št. 4, v izmeri 47,70 m2, ki je last
zastaviteljev Zupančič Damijana in Katarine,
oba Cesta v Šmartno 29, Ljubljana, vsake-
ga do 1/2, z dnem 5. 1. 2000 zarubljeno v
korist upnika LB Leasing, d.o.o., Trg repub-
like 3, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 228.808,80 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2000

Z 99/01077-9 IZ-2383
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, Z 99/01077 z dne 25. 10. 1999,
je bilo stanovanje v objektu B 63, št. 9, v II.
nadstropju stanovanjskega bloka na naslo-
vu Chengdujska 18 v Ljubljani, ki je last
dolžnikov Miladinovič Predraga in Rade, oba
Chengdujska 18, Ljubljana, z dnem 4. 1.
2000 zarubljeno v korist upnika Nova Ljub-
ljanska banka, d.d., Trg republike 2, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 8,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2000

Z 99/01036-10 IZ-2389
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, Z 99/01036 z dne 22. 10. 1999,
je bilo dvosobno stanovanje št. 5, ki leži v
pritličju na JV strani stanovanjskega objekta
SŠ-8/1, ki je last zastaviteljice Pavačič Moj-
ce, Celovška 269, Ljubljana, z dnem 7. 1.
2000 zarubljeno v korist upnika Banka Dom-
žale, d.d., Ljubljanska 62, Domžale, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
3,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2000

R 311/99 IZ-2384
Opravi se popis nepremičnine in rubež v

dobro upnika Die Kerntner Sparkasse AG,
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Celovec, ki ga zastopa Roman Praznik, ki
predloži pooblastilo, za zavarovanje denar-
ne terjatve do dolžnika Omahen Nataše in
Omahen Mirana, oba Klavčičeva 10, Kam-
nik, v višini 420.000 ATS s pripadki, pod
pogoji iz neposredno izvršljivega notarske-
ga zapisa opr. št. SV 1547/99 z dne 25.
11. 1999 in kreditne pogodbe št.
9808-000369 z dne 22. 11. 1999, in sicer
stanovanje št. 17, ki se nahaja v 2. nad-
stropju stanovanjske hiše v Kamniku, na na-
slovu Klavčičeva 10, v skupni izmeri 59,58
m2, ki obsega kuhinjo v izmeri 16,69 m2,
sobo v izmeri 15,48 m2, sobo v izmeri
15,40 m2, hodnik v izmeri 3,29 m2, kopal-
nico z WC-jem v izmeri 4,33 m2, ter druge
prostore v izmeri 4,39 m2. Stanovanjska
stavba, v kateri se nahaja navedeno stano-
vanje, stoji na parc. št. 451/1 oziroma
453/2 k.o. Podgorje. Stanovanju pripada
tudi sorazmeren solastniški delež na skup-
nih prostorih, objektih in napravah ter na
funkcionalnem zemljišču te večstanovanjske
stavbe.

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

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 27. 1. 2000

IV I 25/98 IZ-1635
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. IV I 25/98 z dne 9. 12.
1999, je bila nepremičnina – enosobno sta-
novanje s kabinetom št. 33, ki se nahaja v
M. nadstropju stanovanjske zgradbe v Ru-
šah, Ul. ruške čete 7, pripisano pri z. k. vl.
št. 1019, k.o. Ruše, parc. št. 607/0, v
skupni izmeri 54,03 m2, ki je last Rečnik
Ksenije do celote, dne 18. 1. 2000 na na-
roku zarubljeno v korist upnika, zaradi izter-
jave denarne terjatve v znesku 20.998,74
SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 1. 2000

RIG 513/99 IZ-2370
Okrajno sodišče v Mariboru je v skladu s

sporazumom strank v obliki neposredno iz-
vršljivega notarskega zapisa št. SV 865/99
z dne 17. 9. 1999, notarke Brede Horvat iz
Maribora, s sklepom opr. št. RIG 513/99 z
dne 12. 10. 1999 odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo –
poslovnih prostorov v izmeri 158 m2, ki se
nahajajo v lameli A2 stanovanjsko poslovne-
ga objekta “S-5” na Gregorčičevi 25 v Mari-
boru, stoječem na parc. št. 1480/2,
1486/1, 1485, 1482, 1381, 1382, 1384,
1484, 1379, 1483, 1492, 1383, 1280/2,
1289, 1288/2, 1281, 1378/2, 1481 in
1291/2, vse v k.o. Maribor, last zastavitelja
Študentska organizacija Univerze v Maribo-
ru, na podlagi prodajne pogodbe z dne 7.
5. 1998, sklenjeno s prodajalcem Snežič
Radom, Turnerjeva 37, Maribor, v zavaro-
vanje denarnih terjatev upnika Nova Ljub-
ljanska banka, d.d., Ljubljana, do dolžnika
Gaudeamus, d.o.o., Maribor, v višini
15,000.000 SIT in 20,000.000 SIT s pp.
Stranke so dogovorile tudi prepoved obre-
menitve in odtujitve nepremičnine v korist
upnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 10. 1999

RIG 593/99 IZ-2371
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Dušice Kalinger iz Maribora, št. SV
919/99 z dne 6. 10. 1999, s sklepom o
zavarovanju opr. št. RIG 593/99 z dne 2.
11. 1999, odredilo rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo – poslovnega
prostora v izmeri 175,85 m2, ki se nahaja v
pritličju poslovne stavbe “Tima”, Svetoza-
revska 10, Maribor, stoječe na parc. št.
1703/3 k.o. Maribor-grad, last dolžnice
Hernet Zdenke, Ljubljanska 7/b, Maribor in
zastavitelja Davidovski Blaža, Roberta Ku-
kovca 20, Maribor, na podlagi pogodbe o
nakupu poslovnega prostora z dne 20. 9.
1999, sklenjene med Markovič Zoranom
kot prodajalcem ter dolžnico in zastavite-
ljem kot kupcema, v zavarovanje denarne
terjatve upnika Krekova banka, d.d., Mari-
bor, v višini 56,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 11. 1999

RIG 629/99 IZ-2372
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Antona Rojeca iz Celja, št. SV
610/99 z dne 26. 10. 1999, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. RIG 629/99
z dne 30. 11. 1999, odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo –
desne polovice poslovnega prostora št.
K.1.17, v izmeri 109,90 m2, v kleti, s pripa-
dajočim prostorom pred lokalom (polovica
vrta), v izmeri 4,7555 m2, izložbe št. 33 v
izmeri 10,695 m2, v objektu trgovsko po-
slovnega centra “City” v Mariboru, zgraje-
nega na parc. št. 1171 v k.o. Maribor Grad,
last zastavitelja Aleša Stiplovška, Nuševa ul.
4, Celje, na podlagi prodajne pogodbe št.
135-139-67/99 z dne 28. 6. 1999, skle-
njene med SKB, investicijsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, kot prodajalcem ter kup-
cema Oprešnik Željkom in Stiplovšek Ale-
šem in razdelilne pogodbe z dne 14. 10.
1999, sklenjene med kupcema, v zavaro-
vanje denarne terjatve upnika A banka, d.d.,
Ljubljana, v višini 18,000.000 SIT s pp, do
dolžnika S, proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
Nuševa 4, Celje.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 11. 1999

Z 00/00124 IZ-2776
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 00/00124 z dne 2. 2.
2000 je bilo v izvršilni zadevi upnika Nova
kreditna banka Maribor, d.d., Vita Kraigher-
ja 4, 2505 Maribor, ki ga zastopa pooblaš-
čenka Sonja Javernik, proti dolžniku Zver
Vinku, stan. Dupleška c. 59, Maribor in za-
stavitelju Dugi Danielu, stan. Župančičeva
ul. 4, Maribor, zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnika v višini 4,500.000 SIT s pri-
padki, zarubljeno na naroku dne 2. 2. 2000
v korist upnika, in sicer: dvosobno stanova-
nje št. 19, s pripadajočim kletnim prosto-
rom (shrambo) v skupni izmeri 51,50 m2, ki
se nahaj v IV. nadstropju stanovanjske stav-
be v Mariboru, Župančičeva 4, ki je last

zastavitelja Dugi Daniela na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 5. 12. 1991, skle-
njene med družbo TAM Maribor, d.d., kot
prodajalcem in zastaviteljem kot kupcem in
dodatka k tej pogodbi z dne 25. 11. 1999,
vse v korist upnika Nova kreditna banka
Maribor, d.d., Vita Kraigherja 4, 2505 Mari-
bor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 2. 2000

Z 00/00122 IZ-2777
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 00/00122 z dne 2. 2.
2000 je bilo v izvršilni zadevi upnika Nova
kreditna banka Maribor, d.d., Vita Kraigher-
ja 4, 2505 Maribor, ki ga zastopa pooblaš-
čenka Sonja Javernik, proti dolžniku Zem-
ljarič Gorazdu, stan. Krekova ul. 8, Maribor,
ter zastaviteljici Zemljarič Viktoriji, stan. Kre-
kova ul. 8, Maribor, zaradi zavarovanja de-
narne terjatve upnika v višini 4,500.000 SIT
s pripadki, zarubljeno na naroku dne 2. 2.
2000 v korist upnika, in sicer: stanovanje
št. 6 v izmeri 133,92 m2, ki se nahaja v
pritličju stanovanjske hiše v Mariboru, Kre-
kova ul. 8, zgrajeno na parc. št. 902 k.o.
Maribor-grad, ki je last zastaviteljice Viktori-
je Zemljarič na podlagi prodajne pogodbe
št. 487/94 z dne 20. 9. 1994 in aneksa z
dne 6. 10. 1999, oboje sklenjeno med pro-
dajalcem Stanovanjskim skladom občine
Maribor, Slovenska 40, Maribor in kupoval-
ko Zemljarič Viktorijo, stanujočo Krekova 8,
Maribor, vse v korist upnika Nova kreditna
banka Maribor, d.d., Vita Kraigherja 4,
2505 Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 2. 2000

Z 2000/00172 IZ-2793
To sodišče je v zadevi zavarovanja de-

narne terjatve upnika Nova kreditna banka,
d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor in dolžnika
Market & Bar Katka, Horvat Anka, s.p., Can-
karjeva 23a, Maribor, ter zastavitelja 01.
Mercator-SVS, trgovina, storitve, d.d., Ro-
gozniška c. 8, Ptuj, zaradi ustanovitve za-
stavne pravice sklenilo:

na podlagi izvršljivega notarskega zapisa
opr. št. SV 79/2000 z dne 25. 1. 2000
notarja Bohinc Stanislava iz Maribora, se za
zavarovanje upnikove denarne terjatve v
znesku 22,000.000 SIT s pp, dovoli zava-
rovanje z rubežem na poslovnih prostorih v
pritličju v skupni izmeri 261,70 m2 in skla-
diščnih prostorih v kleti v skupni izmeri
92,65 m2, kar se vse nahaja v poslovno
stanovanjski stavbi v Mariboru, Cankarjeva
ul. 23a, zgrajeni na parc. št. 974/3, pripi-
sani pri vl. št. 351 k.o. Maribor-grad, ki je
last dolžnika na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene dne 12. 10. 1972 s prodajalcem
SGP Stavbar – Podjetje za visoke gradnje –
v stečaju.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 2. 2000

Z 2000/00168 IZ-2795
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
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SV 69/2000 z dne 26. 1. 2000, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2000/00168, opravilo rubež nepremični-
ne, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – trisob-
nega stanovanja v skupni izmeri 81,89 m2,
ki sedaj v naravi predstavlja prostore odvet-
niške pisarne in se nahaja v pritličju stano-
vanjskega bloka v Mariboru, Vošnjakova ul.
29, zgrajenem na parc. št. 1850 k.o. Mari-
bor-grad, katerega lastnik je Daniel Planin-
šec, stanujoč Vizoviškova 4, Maribor, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 9. 5.
1994, sklenjene s prodajalcem Albina La-
koše, Zrinjskega 25, Maribor in kupcem
Daniel Planinšec, Vizoviškova 4, Maribor, v
zavarovanje denarne terjatve upnika Nova
kreditna banka Maribor, d.d., v višini
20,500.000 SIT s pp.

Rubež nepremičnine je bil opravljen dne
28. 1. 2000 in ima pomen vknjižbe zastav-
ne pravice v zemljiško knjigo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 2. 2000

RIG 591/99 IZ-2801
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, št.
SV 880/99 z dne 15. 10. 1999, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. RIG 591/99,
dne 3. 12. 1999 opravilo rubež nepremič-
nine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – loka-
la št. 3a, ki se nahaja v medetaži I. nad-
stropja poslovno stanovanjskega objekta
Gambrinus, stoječega na parc. št. 1475
k.o. Maribor Grad, last zastaviteljice Neve-
ne Tee Gorjup, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene s prodajalcem Pahor
Arturjem in Dušico, v višini 10,000.000 SIT
s pp. Zastaviteljici je v skladu z dogovorom
strank zastavljeno nepremičnino prepove-
dano odsvojiti in obremeniti brez soglasja
upnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 12. 1999

Z 00/00008 IZ-2780
Okrajno sodišče v Lenartu je v izvršilni

zadevi upnika Nova kreditna banka Mari-
bor, d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, proti
dolžniku Interalarm, alarmni sistemi, d.o.o.,
Kraigherjeva 19/a, Lenart in zastavitelja In-
teralarm Lenart, Banič Marko, s.p., Kraig-
herjeva 19/a, Lenart, zaradi zavarovanja de-
narne terjatve upnika v znesku 5,000.000
SIT s pripadki, na nepremičnini dolžnika, ki
ni vknjižena v zemljiško knjigo, na podlagi
sklepa z opr. št. Z 00/00008 z dne 28. 1.
2000 in na podlagi četrtega odstavka 254.
člena zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ
razglaša zapisnik o rubežu nepremičnine za-
staviteljev, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo
tukajšnjega sodišča, in sicer:

– pisarni št. 35 in 36 v skupni izmeri 22
m2, ki se nahajata v poslovni zgradbi Kraig-
herjeva 19/a, Lenart, stoječi na parc. št.
78/3, pripisani vl. št. 296 k.o. Lenart, ki je
last dolžnika na podlagi kupoprodajne po-
godbe, sklenjene dne 26. 7. 1999 s proda-
jalcem Servostan, d.o.o., Kraigherjeva
19/a, Lenart;

– pisarna št. 33 v skupni izmeri 42 m2,
ki se nahaja v poslovni stavbi Kraigherjeva

19/a, Lenart, pripisane vl. št. 296 k.o. Le-
nart, ki je last zastavitelja na podlagi prodaj-
ne pogodbe, sklenjene dne 29. 10. 1993 s
prodajalcem SKB banka, d.d., Ljubljana, Aj-
dovščina 4, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 31. 1. 2000

Z 1999/00012 IZ-2368
Na podlagi sklepa opr. št. Z

1999/00012, ki ga je dne 12. 1. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na stanovanju, ki še ni vpisano
v zemljiški knjigi in se nahaja v stavbi na
naslovu Ul. 25. maja 5, Rožna dolina, stoje-
či na parc. št. 166/3 k.o. Rožna dolina, ter
meri skupaj 60,84 m2 in obsega kuhinjo
10,91 m2, sobo 17,55 m2, sobo 12,15 m2,
hodnik 7,66 m2, kopalnico 4,70 m2, balkon
4,43 m2 in klet 4,43 m2, ter je označeno s
številko 8/1 ter šifro 5577, ki je last dolžni-
ka in zastavitelja na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 362-328/91-12, sklenjene z
Občino Nova Gorica, dne 8. 11. 1991, za-
stavna pravica v korist upnika Banka Vipa,
d.d., Kidričeva 7, Nova Gorica, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 3,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 1. 2000

Z 1999/00009 IZ-2369
Na podlagi sklepa opr. št. Z

1999/00009, ki ga je dne 12. 1. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 1, ki še ni
vpisano v zemljiški knjigi, v pritličju stano-
vanjske stavbe v Šempetru, Nikole Tesle
33, stoječe na parc. št. 3268/1 in 3268/4
k.o. Šempeter, s pripadajočo solastninsko
pravico na zemljišču, na katerem stavba stoji
in funkcionalnem zemljišču ter v skupnih
delih objekta in napravah, ki je last dolžnice
in zastavitelja Šorli Dimitrija, vsakega do ene
polovice, na podlagi kupoprodajne pogod-
be št. 075799 z dne 12. 10. 1999, skle-
njene z Vez, d.o.o., Šempeter, zastavna pra-
vica v korist upnika Nova Ljubljanska banka,
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 13,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 1. 2000

IV R 73/99 IZ-1631
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marte Malič iz No-
vega mesta, opr. št. SV 160/99 z dne 1. 4.
1999 in sklepa tega sodišča opr. št. IV R
73/99 z dne 14. 5. 1999, zaradi zavarova-
nja upnikove denarne terjatve v višini
24,500.000 SIT in 4,000.000 SIT s pp, z
zastavno pravico na nepremičnini, ki ni vpi-
sana v zemljiški knjigi, se zarubi poslovni
prostor – lokal št. 7.1 v izmeri 109,50 m2, v
pritličju objekta Trgovsko poslovni center
Notranji trg Bršljin v Novem mestu, stoje-
čem na zemljišču s parc. št. 191, parc. št.
189/1, parc. št. 190, parc. št. 196/5, vse
vpisano v vl. št. 1264 k.o. Novo mesto, s
pripadajočim deležem na skupnih prosto-
rih, delih in napravah zgradbe in pripadajo-
čim stavbnim zemljiščem, ki je last Okleš-

čen Ingrid, Košenice 97, Novo mesto, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 40/10,
z dne 10. 3. 1999, sklenjene med Real,
d.o.o., Storitve financiranja, svetovanja in
trženja, Kočevarjeva 2, Novo mesto in Be-
grad, d.d., Gradbeništvo, trgovina in inženi-
ring, Zadružna cesta 14, Črnomelj, kot pro-
dajalcema in Medis, s.p., Ingrid Okleščen,
Kastelčeva 5, Novo mesto, kot kupcem,
overjene pri notarju Andreju Tiranu dne
26. 3. 1999.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 21. 5. 1999

Z 11/2000 IZ-2390
Okrajno sodišče na Ptuju je po okrajnem

sodniku posamezniku Benjaminu Auer, na
podlagi sporazuma o zavarovanju denarne
terjatve po 250. členu ZIZ, sklenjenega z
notarskim zapisom notarja Stanislava Bo-
hinca iz Maribora, opr. št. SV 1123/99 z
dne 28. 12. 1999, v izvršilni zadevi predla-
gateljev upnika Steiermarkische Bank und
Sparkassen, A.G., Sparkassenplaz 4,
A-8011 Graz Avstrija, ki ga zastopa odv.
Dušan Logar iz Maribora, dolžnik, ki je hkra-
ti zastavitelj Stolp, d.o.o., Potrčeva 2, Ptuj,
ki ga zastopa direktor Miran Kovačič, roj.
1955, stanujoč Reševa ul. 22, Ptuj in zasta-
viteljica Tanja Skok, roj. 1962, stanujoča
Reševa 2, Ptuj, v postopku za zavarovanje
denarne terjatve z zastavno pravico na pre-
mičnih stvareh, na podlagi sporazuma
strank, dne 14. 1. 2000 sklenilo:

I. na podlagi navedenega notarskega za-
pisa se za zavarovanje denarne terjatve up-
nika Steirmarkische Bank und Sparkassen,
A.G., Sparkassenplatz 4, A-8011 Graz iz
Avstrije, do dolžnika Stolp, d.o.o., Potrčeva
2, Ptuj, v višini 1,400.000 ATS oziroma
101.741,97 EUR s pp, oziroma v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, na podlagi kredit-
ne pogodbe, sklenjene med upnikom in
dolžnikom, št. 1808-323966 z dne 21. 12.
1999 dovoli in odreja popis stvari v korist
upnika, ki so last dolžnika in zastaviteljice,
in sicer:

– del poslovno stanovanjske stavbe na
Potrčevi cesti 2 na Ptuju, ki stoji na parc. št.
1436/1, 1436/4, 1436/5 in 1436/6, vse
pripisane k vl. št. 2529 k.o. Ptuj in ki je v
etažnem načrtu št. EP2/1999, izdelanem v
avgustu 1999 pri Iusing, d.o.o., Ptuj, ozna-
čen z oznakami “Klet – K5” (3 kletni prostori
v severovzhodnem delu stavbe Potrčeva 2,
Ptuj, v izmeri 113 m2), “Poslovni prostor P2”
(2 prostora v pritličju v severovzhodnem delu
stavbe Potrčeva 2, Ptuj, v izmeri 39,66 m2)
in “Poslovni prostor P3” (3 sobe s hodnikom
in sanitarijami, v pritličju severovzhodnega
dela stavbe Potrčeva 2, Ptuj, z vhodom iz
Potrčeve ulice in vhodom iz dvorišča po stop-
nišču, v izmeri 62,81 m2). Ta del stavbe meri
skupaj 215,47 m2 in je bil kupljen od proda-
jalcev Ljerke Zupanič, Gregorja Zupanič,
Svetlane Klinger in Igorja Zupanič, po po-
godbi, sklenjeni med navedenimi osebami
kot prodajalci in dolžnikom kot kupcem, s
kupoprodajno pogodbo z dne 20. 10. 1999
in katerega lastnik po tej pogodbi je dolžnik
Stolp, d.o.o., Potrčeva 2, Ptuj,

– enosobno stanovanje v izmeri 34,45
m2, št. 16, na naslovu Ul. 25. maja 4, Ptuj,
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ki se nahaja v III. nadstropju v stanovanjski
stavbi blok, stoječ na parc. št. 571/1, 572,
574, 579 in 583 k.o. Krčevina pri Ptuju,
blok A – 3 lamela 4/a, Rabelčja vas –
zahod Ptuj, ki je bilo kupljeno s strani kup-
cev Franca in Angele Terbuc od prodajalca
Samoupravna stanovanjska skupnost obči-
ne Ptuj, po kupoprodajni pogodbi št.
192/1-84-AS z dne 15. 6. 1984, navede-
no stanovanje pa je po darilni pogodbi z
dne 23. 5. 1995 sklenjeno med Angelo in
Francem Terbuc kot darovalcema in zasta-
viteljico Tanjo Skok, roj. Terbuc, roj. 6. 5.
1962, stanujoča Reševa 2, Ptuj, last za-
staviteljice Tanje Skok.

II. S popisom pridobi upnik zastavno
pravico na poslovnem prostoru in stanova-
nju navedenih v I. točki tega sklepa.

Na navedeni kupoprodajni in darilni po-
godbi se označi, da so te nepremičnine
pod hipoteko za zavarovanje denarne ter-
jatve, navedene v I. točki tega sklepa.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 14. 1. 2000

In 1999/142 IZ-1614
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Katje Terčelj-Ve-
rovšek, št. SV 28/99 z dne 21. 1. 1999,
se opravi v korist upnika Posojilnica Bank
Borovlje, r.z.z.o.j., Poslovalnica Celovec,
Bahnhofstrasse 1, Celovec (Klagenfurt),
Austria, ki ga zastopa odv. Janez Zajc iz
Ljubljane in v breme dolžnikov Murko Fra-
nja, Meškova 8, Slovenj Gradec in Jese-
ničnik Rudolfa, Stari trg 26, Slovenj Gra-
dec, rubež s popisom nepremičnine, ki ni
vknjižena v zemljiško knjigo, in sicer: po-
slovni prostor v kletu št. K1 – lokal v izmeri
292,6 m2, v poslovni stavbi v Slovenj Grad-
cu, Ronkova 4, na parc. št. 790/9, last
zastavnih dolžnikov Murko Franja, Meško-
va 8, Slovenj Gradec in Jeseničnik Rudol-
fa, Stari trg 26, Slovenj Gradec, za vsake-
ga do 1/2, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 21. 8. 1998, sklenjene med
prodajalcema Ažnoh Janezom, Trg 18,
Prevalje in Kos Lojzetom, Libeliče 22, Li-
beliče, ter kupcema Marko Franjem, Meš-
kova 8, Slovenj Gradec in Jeseničnik Ru-
dolfom, Stari trg 26, Slovenj Gradec, ku-
poprodajne pogodbe z dne 12. 10. 1993,
aneksa št. 1 z dne 17. 11. 1993, aneksa
št. 2 z dne 25. 1. 1994, aneksa št. 3 z dne
14. 9. 1994 in aneksa št. 4 z dne 28. 5.
1996.

Zapisnik o rubežu s popisom nepremič-
nine z dne 10. 1. 2000 ima pomen zaz-
nambe izvršbe v zemljiški knjigi.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 1. 2000

In 99/00124 IZ-2376
Na podlagi 211. člena zakona o izvršbi

in zavarovanju se sprejme sklep:
na podlagi izvršljivega sklepa Okrajne-

ga sodišča v Slovenj Gradcu z dne 14. 10.
1998, opr. št. R 197/98 se opravi v korist
upnika Koroška banka, d.d., Slovenj Gra-
dec, Bančna skupina Nove Ljubljanske
banke in v breme dolžnikov Murko Franca,
Meškova 8, Slovenj Gradec in Jeseničnik
Rudolfa, Stari trg 26, Slovenj Gradec, ru-

bež s popisom nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo, in sicer: poslovnega pro-
stora, last dolžnikov Murko Franca, Meš-
kova 8, Slovenj Gradec in Jeseničnik Ru-
dolfa, Stari trg 26, Slovenj Gradec, to je
Klub Atlantida, ki se nahaja v Koroškem
trgovskem centru Katica v Slovenj Gradcu,
v kleti št. K1, stoječ na parcelni št. 790/9
k.o. Slovenj Gradec, v izmeri izmeri
272,83 m2 in skladišča v izmeri 19,80 m2,
pridobljenega na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 21. 9. 1998, sklenjene med
kupcema Murko Francem, Meškova 8, Slo-
venj Gradec in Jeseničnik Rudolfa, Stari
trg 26, Slovenj Gradec, ter prodajalcema
Ažnoh Janezom, Trg 18, Prevalje in Kos
Lojzetom, Libeliče 22, Libeliče.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznam-
be izvršbe v zemljiški knjigi in je razglašen
tudi na sodni deski sodišča.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 31. 1. 2000

Razpisi
 delovnih mest

Št. 111-2/00-0515 Ob-22257
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 72. člena zakona o držav-

nem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94 in
59/99):

a) 1 prosto mesto okrožnega držav-
nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Mariboru.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu zakona o sodniški službi
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena zakona o držav-
nem tožilstvu.

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

Ministrstvo za pravosodje

Ob-22258
Razpisna komisija pri upravnem odboru

Zadružne hranilnice in posojilnice, p.o., Lo-
gatec, Tovarniška 3, v skladu z določili sta-
tuta Hranilno-kreditne službe Logatec, raz-
pisuje prosta dela in naloge:

vodje hranilno-kreditne službe.
Pogoji:
– visoka, višja ali srednja izobrazba eko-

nomske ali pravne smeri,
– najmanj dve, štiri ali šest let delovnih

izkušenj.
Za dobo enega leta.
Pisne prijave s priloženimi dokazili o iz-

polnjevanju pogojev sprejemamo 8 dni po
objavljenem razpisu, na naslov: Zadružna
hranilnica in posojilnica Logatec, p.o., Lo-
gatec, Tovarniška 3.

Kandidate bomo pisno obvestili v 15
dneh.

Zadružna hranilnica in posojilnica,
p.o.,

Logatec

Št. 01-254/2000 Ob-22316

Na podlagi 28. člena statuta svet štu-
dentskih domov razpisuje delovno mesto

direktorja zavoda.
Kandidat mora poleg splošnih zakon-

skih pogojev izpolnjevati še posebne po-
goje, ki so:

– da ima VI. ali VII. stopnjo pedagoške
smeri in 5 let delovnih izkušenj na podob-
nih delovnih mestih,

– da ima organizacijske sposobnosti za
vodenje in usmerjanje zavoda, kar doka-
zuje s svojim minulim delom,

– znanje slovenskega jezika.
Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev pošljite v 8 dneh na naslov: Študentski
domovi Maribor, Gosposvetska 83, z oz-
nako “za razpisno komisijo”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po objavi.

Univerza v Mariboru
Študentski domovi Maribor

Ob-22486

Mestna občina Novo mesto, občinski
svet, komisija za mandatna vprašanja, vo-
litve in imenovanja na podlagi 20. člena
statuta Mestne občine Novo mesto (Ur. l.
RS, št. 47/99) ter 5. člena odloka o
preoblikovanju javnega zavoda Gasilsko
reševalnega centra Novo mesto (Ur. l. RS,
št. 15/00) razpisuje delovno mesto

direktorja Gasilsko reševalnega
centra Novo mesto.

Kandidati za delovno mesto direktorja
Gasilsko reševalnega centra morajo po-
leg pogojev določenih z zakonom o javnih
zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91) in zakonom
o delavcih v državnih organih (Ur. l. RS,
15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91 in
4/93) izpolnjevati še naslednje pogoje:

– imeti morajo končano VII. stopnjo
izobrazbe tehnične, ekonomske ali druž-
boslovne usmeritve,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj na
vodilnih mestih ali vodstvenih delih pod
pogojem, da so te naloge uspešno oprav-
ljali,

– ustrezne organizacijske sposobnosti.
Direktor bo imenovan za štiri leta.
Kandidati morajo predložiti svoj program

dela in optimalno organiziranost centra.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev s kratkim življenjepisom ter programom
dela naj kandidati pošljejo v 8 dneh od
dneva razpisa na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Občinski svet, Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja, Seidlova cesta 1, Novo mesto, s pri-
pisom »Ne odpiraj – razpis za direktorja
GRC«.

O izidu razpisa bodo kandidati obveš-
čeni v 30 dneh po opravljeni izbiri.

Mestna občina Novo mesto
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Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

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. 107 Ob-22252
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenska filharmonija, Kongresni trg
10, 1000 Ljubljana (telefaks 24-10-900).

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: gradbena,
sanacijska, obrtniška, restavratorska in
instalacijska dela za obnovo in razširi-
tev stavbe Slovenske filharmonije na
Kongresnem trgu 10 v Ljubljani.

Ocenjena vrednost del: 204,000.000
SIT.

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Kongre-
sni trg 10.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila gradbenih del, če je znan: predvideni
pričetek del je 1. 5. 2000, predvideni za-
ključek del je 31. 10. 2000.

5. Morebitne druge informacije: nadalj-
nje informacije pri Slovenski filharmoniji (Jel-
ka Ladiha, tel. 24-10-806).

Slovenska filharmonija, Ljubljana

Št. 14-256/2000 Ob-22312
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, 4000 Kranj, faks 064/373-107.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: rekonstruk-
cija Jezerske ceste v Kranju v dolžini
1,460 km, ki obsega rekonstrukcijo vo-
zišča, izgradnjo pločnikov, avtobusnih
postajališč, odvodnjavanja in javne raz-
svetljave. Ocenjena vrednost del:
240,000.000 SIT.

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

ročila gradbenih del, če je znan: 10. 6.
2000.

5.
Mestna občina Kranj

Ob-22487
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v RS – DARS,
d.d., Ulica 14. divizije 4, 3000 Celje, izpo-
stava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
061/309-43-93.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: namera o

javnem naročilu za: Celje–Magistrala se-
ver–Rekonstrukcija Mariborske ceste:
rekonstrukcija in ureditev G1 odsek
5/328 Celje–Šmarjeta od km 0 + 000
do km 0 + 568 – to je od križišča z
magistralo zahod–vzhod do križišča z
Levstikovo ulico z izvedbo podvoza pod
železniško progo – III. etapa

Ocenjena vrednost: 1.600,000.000
SIT.

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

ročila gradbenih del, če je znan: september
2000.

5. Morebitne druge informacije: predvi-
deni rok začetka del: december 2000;
predvideni rok dokončanja del: 16 mese-
cev.

Financiranje: NPIA in spremembe in do-
polnitve nacionalnega programa izgradnje
avtoceste v RS (Ur. l. RS, št. 41/98): proto-
kol o ureditvi medsebojnih razmerij pri ure-
ditvi navezovalnih cest R2 in G1 skozi me-
sto Celje (sofinanciranje MO Celje in Slo-
venske železnice).

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

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

Št. 796-08-2/00-3223 Ob-21576
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. (a) Kraj dobave: Zavodi za prestajanje
kazni zapora: Dob pri Mirni na Dolenjskem,
Ig, Celje, Koper, Nova Gorica, Ljubljana,
Novo mesto, Radovljica, Maribor, Murska
Sobota, Rogoza in Prevzgojni dom Radeče
pri Zidanem mostu.

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

– oprema pooblaščenih uradnih
oseb: uniforme, obutev, srajce, puloverji,
dežni plašči, nogavice, šapke, klobučki,
kombinezoni, pasovi, kravate, kimone, epo-
lete;

– oprema za obsojence: nogavice
moške in ženske, spodnje perilo moško in
žensko, hlače jeans, športne superge, čev-
lji, natikači, brisače, rjuhe, vzglavniki, pre-
vleke za vzglavnike in odeje,

– kuharska oprema: kape, hlače, jopi-
či, halje, predpasniki, brisače, čevlji, noga-
vice, natikači in majice.

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

bavitelji se lahko potegujejo za celotno na-
ročilo ali samo za dele naročila.

(č) Ocenjena vrednost naročila: okvirna
vrednost naročila je 67,800.000 SIT.

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

– oprema za pooblaščene uradne ose-
be 31,000.000 SIT,

– oprema za obsojence 25,000.000
SIT,

– kuharska oprema 11,800.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
– uniforme za pooblaščene uradne ose-

be sukcesivno 45 dni od posameznega na-
ročila,

– moški puloverji in ženske jope, bunde,
dežni plašči za pooblaščene uradne osebe
najkasneje do 1. 9. 2000,

– moške srajce in ženske bluze, kimone
za pooblaščene uradne osebe najkasneje
do 30. 5. 2000,

– moška in ženska obutev, nogavice za
pooblaščene uradne osebe najkasneje do
30. 6. 2000,

– kravate, pasovi, klobučki, šapke, če-
pice najkasneje do 20. 7. 2000,

– oprema za obsojence in kuharska
oprema, sukcesivno, 45 dni od posamez-
nega naročila.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
pogodba velja do realizacije, največ do 1.
4. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se dobi na naslovu:
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
– tajništvo, Tivolska 50, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dvig je možen sa-
mo osebno s pisnim pooblastilom vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure. Razpisno doku-
mentacijo je mogoče dvigniti do 5. 4. 2000.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 10. 4. 2000 (pošt-
ni žig), v vložišče naročnika.

(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

javno odpiranje ponudb bo 12. 4. 2000 ob
10. uri, v sejni sobi na naslovu naročnika.

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

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi po-
nudniki bo sklenjena pogodba o dobavi arti-
klov, za katere bodo bili izbrani.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik. Ponudnik ne sme biti
v stečaju, imeti mora poravnane vse davčne
in druge z zakonom določene obveznosti.
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Podrobnejše zahteve so podane v razpisni
dokumentaciji.

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

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): osnov-
no merilo za izbor je cena ob pogoju, da
ponujeno blago izpolnjuje tehnične zahte-
ve. Ob enaki ceni pa se kot merilo uporabi-
jo ugodnejši plačilni pogoji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Andreju Kožuhu,
na tel. 061/17-85-297, vsak dan med 8. in
11. uro.

16., 17.
Ministrstvo za pravosodje

Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij

Ob-22241
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica, z
enotami DU Sevnica in DU Brežice, tel.
0608/461-400, faks 0608/41-643.

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

3. (a) Kraj dobave:
– Dom upokojencev in oskrbovancev Im-

poljca, Arto 13, 8290 Sevnica, z enotami:
· Dom upokojencev Sevnica, Trg svobo-

de 17, 8290 Sevnica,
· Dom upokojencev Brežice, Prešerno-

va cesta 13, 8250 Brežice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za naročila po
skupinah oziroma podskupinah:

I. živila in material za prehrano:
– skupina A: sadje in zelenjava:
· podskupina 1: južno sadje,
· podskupina 2: sveža zelenjava,
· podskupina 3: zmrznjeno sadje in zele-

njava ter ostala zmrznjena živila;
– skupina B: kruh in pekovsko pecivo;
– skupina C: splošno prehrambeno bla-

go:
· podskupina 1: konzervirana zelenjava

in prehrambeni izdelki, čaji,
· podskupina 2: začimbe in sorodna živila,
· podskupina 3: splošno prehrambeno

blago in živila,
· podskupina 4: jajca;
– skupina D: meso, mesni izdelki in ribe:
· podskupina 1: sveže meso,
· podskupina 2: perutnina,
· podskupina 3: sveže in zmrznjene ribe,
· podskupina 4: mesni izdelki,
· podskupina 5: zajčje meso;
– skupina E: mleko in mlečni izdelki;
– skupina F: testenine;
– skupina G: živila in ostali materiali za

bife Impoljca.
(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-

cijska vrednost naročila: 110,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave blaga v obdobju enega leta.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
12 mesecev.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Ar-
to 13, 8290 Sevnica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 29. 3. 2000
po predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 51610-603-30554, ali v gotovini na bla-
gajni na sedežu naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 4. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom upokojencev in oskr-
bovancev Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica.

Ponudbe je potrebno poslati v zapečate-
ni kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba
za izbiro ponudnika za dobavo živil in mate-
riala za prehrano” in številko te objave. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja. Ponudbe se lahko oddajo tudi oseb-
no v splošni službi ali v tajništvu zavoda na
Impoljci, do roka, ki je določen v javnem
razpisu.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 4. 2000 ob 11. uri, v Domu upokojencev
in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, v pro-
storih restavracije Dvorec.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 10% ocenjene vrednosti naročila, z
veljavnostjo do 18. 5. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: skladno z vzorcem pogod-
be, ki je priloga k razpisni 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:
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe do 18. 5. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena 60%, plačilni pogoji 30%, refe-
rence ponudnika 10%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zainteresirani jih dobijo v Domu upoko-
jencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13,
8290 Sevnica, kontaktna oseba Mešiček
Vlado, tel. 0608/461-400 ali faks
0608/41-643.

16., 17.
Dom upokojencev in oskrbovancev

Impoljca, Sevnica

Št. 21/2000 Ob-22243
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Idrija, Prelovčeva 11, 5280 Idri-
ja.

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

3. (a) Kraj dobave: Vrtec Idrija, Prelov-
čeva 11, 5280 Idrija.

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

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

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

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
letna vrednost 15,281.585 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki –
2,040.721 SIT,

2. meso in mesni izdelki – 4,189.600
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe –
652.505 SIT,

4. jajca – 263.340 SIT,
5. olja in izdelki – 681.169 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –

3,031.115 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje – 425.864 SIT,
8. sadni sokovi – 494.406 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –

490.469 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa –

121.275 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi – 2,035.065 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –

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

cesivne dobave blaga od 1. 4. 2000 do
31. 12. 2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vr-
tec Idrija, Prelovčeva 11, 5280 Idrija – v
tajništvu vrtca vsak dan od 9. do 12. ure, od
3. 3. 2000 dalje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 3. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT (v ceno je
vključen 19% DDV) na žiro račun šole, št.
52020-603-30895.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 3. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vrtec Idrija, Prelovčeva 11,
5280 Idrija.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 3. 2000 ob 10. uri, v prostorih Vrtca
Idrija, Prelovčeva 11, 5280 Idrija.
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9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

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

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

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

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

tale strokovne delavce.
13. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 22. 3. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

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

čilu: dobijo ponudniki pri naročniku Vrtec
Idrija, Prelovčeva 11, 5280 Idrija, pri ravna-
teljici Silvi Križič, tel. 065/71-491, faks
065/71-491.

16., 17.
Vrtec Idrija

Št. 57/2000 Ob-22246
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61,
3326 Topolšica, tel. 063/892-154.

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

3. (a) Kraj dobave: Topolšica, Topolšica
61.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano po skupinah:

1. meso in mesni izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. kruh in pekovski izdelki,
4. sadje in zelenjava (sveža),
5. splošno prehrambeno blago:
a) krompir,
b) jajca,
c) olje,
d) ostalo prehrambeno blago.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje za dobavo posa-
mezne skupine blaga, v 5. točki pa tudi za
podskupine (a., b., c. in d.).

(č) Ocenjena vrednost naročila:
34,000.000 SIT:

1. skupina – skupna ocenjena vrednost:
13,000.000 SIT,

2. skupina – skupna ocenjena vrednost:
6,000.000 SIT,

3. skupina – skupna ocenjena vrednost:
4,000.000 SIT,

4. skupina – skupna ocenjena vrednost:
5,000.000 SIT,

5. skupina – skupna ocenjena vrednost:
6,000.000 SIT:

podskupina a) 1,400.000 SIT,
podskupina b) 1,200.000 SIT,
podskupina c) 800.000 SIT,
podskupina d) 2,600.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

bava je sukcesivna celo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bol-
nišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 To-
polšica, Marjeta Špec.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT plača ponudnik
z virmanom na žiro račun št.
52800-603-39063, pri APP Podružnici Ve-
lenje ali na blagajni zavoda.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 22. 3. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Bolnišnica Topolšica, Topol-
šica 61, 3326 Topolšica.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 3. 2000 ob 11. uri, v prostorih jedilnice
Bolnišnice Topolšica (pri kuhinji).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot finančno zavarovanje za res-
nost ponudbe mora ponudnik predložiti
bančno garancijo v višini 5% vrednosti po-
nudbe (tudi za posamezno skupino). Banč-
na garancija za resnost ponudbe mora ve-
ljati 45 dni od datuma odpiranja ponudb.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: navodila po-
nudnikom in parafirana 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:
opredeljeno v navodilih ponudnikom.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 22. 3. 2000
do 11. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena ob izpolnjenih izločitvenih kriterijih iz
razpisne dokumentacije.

15., 16., 17.
Bolnišnica Topolšica

Ob-22247
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska 11, 1506 Ljubljana, 061/2912-921.

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

3. (a) Kraj dobave:
a) osi za potniške vagone – CD PC Ptuj,

Osojnikova 6,
b) kolesni obroči – TVT Nova, Preradovi-

čeva 21.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
a) 24 kom osi za potniške vagone,
b) 405 kom kolesni obroči – razni.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: mož-
na dobava po posameznih točkah v razpisni
dokumentaciji.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
24,400.000 SIT.

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

a) 2,400.000 SIT,
b) 22,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno po kvartalih.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, Materialno poslovanje,
Trg OF 6/I, 1506 Ljubljana, soba št. 21,
Petra Tratnik Dobnikar (ali soba št. 20, To-
maž Kosmač).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure, do 17. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, virman na žiro
račun št. 50100-601-14744 (domači po-
nudniki), 100 EUR na devizni račun št.
50100—620-133-900-7100-59383/4 (tu-
ji ponudniki).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 3. 2000 do 12. ure,
tajništvo Materialnega poslovanja, Pavlič
Melita.

(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

30. 3. 2000 ob 11. uri, Kolodvorska 11 –
Steklena dvorana, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% po-
nujene vrednosti, z veljavnostjo do 30. 6.
2000.

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 5. 2000.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– tehnična vprašanja Drago Jejčič, tel.
29-12-102,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 19 / 3. 3. 2000 / Stran 1583

– komercialna vprašanja Petra Tratnik
Dobnikar, tel. 29-12-689 (ali Tomaž Ko-
smač, tel. 29-13-226).

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

Št. 49/2000 Ob-22229
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Komunala Laško, d.o.o., Celjska
cesta 52, 3270 Laško, faks 063/73-44-420.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira najugodnejšega
ponudnika za dobavo blaga brez omejitev.

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

trebno dobaviti:
– gramoz vzdrževanje cest, bankin in

izdelavo drenaž,
– sol za izvajanje zimske službe (po-

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

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj lahko ponuja tudi samo za dele na-
ročila, po posameznih postavkah.

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

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

– gramozi 4 mio SIT,
– sol 5 mio SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
– za gramoze dobava sukcesivno do

konca leta 2000,
– za sol dobava sukcesivno od 1. 11.

2000 do 15. 3. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

konec leta 2000 za gramoz in 15. 3. 2001
za sol.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Laško, d.o.o., Celjska cesta 52,
3270 Laško, služba javnih naročil.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 10. marec 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): plačilo
za razpisno dokumentacijo znaša 10.000
SIT in se poravna na žiro račun št.
50710-601-16497 ali na blagajni na sede-
žu podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. marec 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JP Komunala Laško, d.o.o.,
Celjska cesta 52, 3270 Laško, tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. marec 2000 bo 12.30 na sedežu pod-
jetja.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: akceptni nalog v višini 10% vred-
nosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: skladno z raz-
pisno 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:
skladno z razpisno dokumentacijo.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. marec 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na sedežu podjetja pri Romani Deželak
ali na tel. 063/73-44-412.

16., 17.
JP Komunala Laško, d.o.o.

Št. 1/2000  Ob-22275
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Mariboru, Ekonomsko-po-
slovna fakulteta, Razlagova 14, 2000 Mari-
bor, 062/227-056.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.

3. (a) Kraj dobave: Maribor, Razlagova
14.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti (za obsežnejše opise priloži-
ti poseben list!): pisarniški material po
mesečnih naročilnicah.

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

1. skupina: pisarniški material – papir,
2. skupina: pisarniški material – razno.
(č) Ocenjena vrednost naročila

12,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
1. skupna: pisarniški material – papir

5,000.000 SIT,
2. skupina: pisarniški material razno

7,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakul-
teta, dekanat, Razlagova 14, 2000 Maribor.

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

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

predložiti ponudbe: 23. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Univerza v Mariboru, Eko-
nomsko-poslovna fakulteta, dekanat, Razla-
gova 14, 2000 Maribor.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 3. 2000 ob 9. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: bančna garancija v znesku 1,000.000
SIT, veljavna 30 dni po opravljeni izbiri.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS.

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

morejo umakniti ponudbe: 23. 3. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena.
15., 16., 17.

Ekonomsko-poslovna fakulteta,
Maribor

Št. 1/4/2000 Ob-22280
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona, številka faksa: Zdravstveni dom Ljub-
ljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel.:
061/300-39-24, faks 061/300-39-12.

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

3. (a) Kraj dobave: naročnik (laboratorij
oziroma ordinacija).

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: laboratorijski potrošni
material, laboratorijski testi, biokemični
reagenti in reagenti za analizatorje.

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

1. podskupina: laboratorijski potrošni
material (100% razpisanih vrst blaga),

2. podskupina: laboratorijski testi (naj-
manj 50% razpisanih vrst blaga),

3. podskupina: biokemični reagenti
(najmanj 50% razpisanih vrst blaga),

4. podskupina: reagenti za analizator-
je (najmanj 30% razpisanih vrst blaga).

(č) Ocenjena vrednost naročila:
87,500.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost naročila, ki se bo-
do morda oddajali posamično

1. podskupina 31,000.000 SIT,
2. podskupina 22,000.000 SIT,
3. podskupina 10,500.000 SIT,
4. podskupina 24,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivna dobava od 1. 5. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 4. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, Nabavna služba
(soba št. 33), Kotnikova 28, 1000 Ljublja-
na.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko s
potrdilom o vplačilu dvignejo razpisno do-
kumentacijo do 21. 3. 2000 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 10.000 SIT (DDV vključen) na
bančni račun številka: 50101-603-48587,
sklicna številka 10-280-86.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 3. 4. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljubljana,
Vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj – ponudba”, za JR-1/4/2000.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 4. 2000 ob 12. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, ve-
lika sejna soba v kleti.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od letne vrednosti po-
nudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najmanj 60 dnevni pla-
čilni rok.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 4. 3. 2000
po 10. uri.

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

– cena 42%,
– kvaliteta 42%,
– reference ponudnika 11%,
– boniteta ponudnika 5%.
– 15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: kontaktna oseba: mag. Marjana Se-
ver Bračun, univ. dipl. ekon.

16., 17.
Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 400 Ob-22285
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nigrad, javno komunalno podjetje,
d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor
(faks 062/45-00-360).

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.

3. (a) Kraj dobave: Zagrebška cesta 30,
Maribor.

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

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
120,000.000 SIT.

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

četek dobave 15. 4. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

zaključek dobave predvidoma 31. 12.
2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na voljo vsak delov-
ni dan med 8. in 9. uro na sedežu Javnega
komunalnega podjetja Nigrad, d.d., na Za-
grebški cesti 30 v Mariboru, pri Majdi Do-
lenc (soba št. 114/I).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 31. 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 podjetja ali na
ŽR naročnika št. 51800-601-47072 (APP
Maribor).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najpozneje do 3. 4. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti v tajništvo Javnega komunalnega pod-
jetja Nigrad, d.d., Zagrebška cesta 30, Ma-
ribor (Marija Bračko).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje zbranih ponudb bo 3. 4.
2000 ob 10. uri v prostorih Javnega komu-
nalnega podjetja Nigrad, d.d., na Zagrebški
cesti 30, Maribor (soba št. 118/I).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot garancijo za resnost ponudbe
mora ponudnik predložiti bančno garancijo
v višini 6,000.000 SIT z veljavnostjo do 4. 5.
2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: dobavljeno blago bo
plačano z virmanskim nalogom v 60 dneh
po dobavi materiala in izstavitvi računa.

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: v
skladu z razpisno dokumentacijo.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 3. 5. 2000.

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

– ponudbena cena 50%,
– reference 30%,
– ostale ugodnosti (plačilni pogoji, mož-

nost kompenzacije...) 20%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Josipu Grudnu, inž. (tel.
062/45-00-300) na sedežu Javnega ko-
munalnega podjetja Nigrad, d.d., na Za-
grebški cesti 30, Maribor.

16., 17.
Nigrad, d.d., Maribor

Št. 459/1-2000 Ob-22286
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,
Gosposvetska ul. 12, 4000 Kranj, faks
064/226-702.

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

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

trebno dobaviti: pisarniški material; točna
specifikacija je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj mora zagotoviti 100% razpisane vr-
ste materiala.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
5,500.000 SIT.

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

rec 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno varstvo Kranj, Gospos-
vetska ul. 12, 4000 Kranj, tajništvo, tel.
064/282-623, faks 064/226-702.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 3. 2000
med 8. in 12. uro po enodnevni predhodni
najavi po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na ŽR 51500-603-30393.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 23. 3. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno vars-
tvo Kranj, Gosposvetska ul. 12, 4000 Kranj.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “ponudba – ne odpiraj”
in s številko javnega razpisa objavljenega v
Uradnem listu RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 3. 2000 ob
11. uri na naslovu: Zavod za zdravstveno
varstvo Kranj, Gosposvetska ul 12, 4000
Kranj, pritličje sejna soba.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 3. 2000 po
9. uri.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije povezane s tem javnim
naročilom se sprejemajo do 14. 3. 2000
po faksu 064/229-702. Kontaktna oseba
Lidija Vidmar.

16., 17.
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Ob-22287
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vlada Republike Slovenije, Urad za
priseljevanje in begunce, Riharjeva 38,
1115 Ljubljana, telefaks 061/333-647.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. (a) Kraj dobave: zbirni center za ose-
be z začasnim zatočiščem Črnomelj, Ilirska
Bistrica, Kozina, Ljubljana-Vič, Postojna.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: kurilno olje 526.000 litrov.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

35,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 10.

4. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

9. 4. 2001 z možnostjo enoletnega po-
daljšanja pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vla-
da Republike Slovenije, Urad za priseljeva-
nje in begunce, Riharjeva 38, 1115 Ljublja-
na, tajništvo, 061/333-643.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 3. 3. 2000 do
15. 3. 2000.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.996 SIT na ŽR št.
50100-630-10014 in obveznim sklicem 18
181514 – UPB-JR-1/2000 in obvezno na-
vedbo namena: “Plačilo razpisne dokumen-
tacije JR-1/2000 – kurilno olje – ponovljeni
razpis”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. marec 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vlada Republike Slovenije,
Urad za priseljevanje in begunce (v tajniš-
tvo) Riharjeva 38, 1115 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. marec 2000 ob 14. uri v sejni sobi Ura-
da Vlade RS za priseljevanje in begunce.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: nepreklicna bančna garancija,
vnovčljiva na prvi poziv, v višini 2% od razpi-
sane vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: rok plačila je 30 dni po urad-
nem prejemu računa in opravljeni dobavi.

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

morejo umakniti ponudbe: od 23. marca
2000 od 12. ure dalje.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
100%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: določeno v razpisni dokumentaciji.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
9-10 z dne 4. 2. 2000 pod št. 19990.

Vlada Republike Slovenije
Urad za priseljevanje in begunce

Št. 80,00 Ob-22323
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: UL Fakulteta za strojništvo, Ašker-
čeva 6, 1000 Ljubljana, številka telefaksa,
061/218-567.

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

3. (a) Kraj dobave: UL Fakulteta za
strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana,
(dobava na lokacijo Bogišičeva 8).

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: oprema za merjenje
zelo tankih mazalnih filmov.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevane-
ga blaga, za katere dele oziroma skupine:
kot v razpisni dokumentaciji.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
35,500.000 SIT.

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

se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6,
Ljubljana, Silva Zitta, soba VP/1, telefon št.
061/177-11-22.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
Fakultete za strojništvo št.
50100-603-40456, ali pri blagajni fakultete.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbe: 3. 4. 2000, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: UL Fakulteta za stroj-
ništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, z oz-
nako – ne odpiraj – ponudba “Oprema za
merjenje zelo tankih mazalnih filmov”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 4. 4.
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. Glavni pogoji financiranja in plači-
la in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih:

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa

ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: kot v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po preteku roka
za oddajo ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila: meri-
la so navedena v razpisni dokumentaciji.

15., 16., 17.
Fakulteta za strojništvo

Št. 0048-308/5-99 Ob-22327
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-
nje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet ponovnega delne-
ga javnega razpisa je dobava prevoznih
sredstev za potrebe MNZ, in sicer:

1. sklop: intervencijsko vozilo večje
(5+4),

2. sklop: intervencijsko vozilo manjše
(4+2),

3. sklop: tovorni avto nosilnost 3.500
kg (skupna dovoljena masa je ca. 7.500 kg),

4. sklop: tovorno vozilo za prevoz 6
službenih konj,

5. sklop: priklopnik za prevoz službe-
nih konj,

6. sklop: specialna zaprta vozila za
prevoz službenih psov (3+3+6) do 2.500
ccm.

Vrsta, tehnične značilnosti in opis prevoz-
nih sredstev, ki so predmet javnega naročila,
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Orientacijska količina prevoznih sred-
stev:

1. sklop: 5 kosov,
2. sklop: 5 kosov,
3. sklop: 1 kos,
4. sklop: 1 kos,
5. sklop: 2 kosa,
6. sklop: 1 kos.
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

membe zgoraj navedenih količin po posa-
meznih sklopih, glede na prioriteto, ceno in
razpoložljiva finančna sredstva.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki se lahko prijavijo za dobavo vseh
prevoznih  sredstev v celoti (sklopi od 1 do
6), za posamezne sklope ali za posamezno
prevozno sredstvo.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost javnega naročila je za vse sklo-
pe v celoti (od 1 do 6) 77,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: pred-
met oddaje so posamezna prevozna sreds-
tva v vrednosti od 2,000.000 SIT do
10,000.000 SIT za posamezno sredstvo.

4. Datum dobave, če je predvideno: naj-
kasnejši rok za dobavo prevoznih sredstev
je 6 mesecev, vendar ne daljši kot do
10. 11. 2000.

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

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokum-
netacijo je možno zahtevati od dneva obja-
ve javnega razpisa v Uradnem listu RS do
roka za oddajo ponudb, in sicer od 12. do
14. ure, razen dnevov, ko državni organi ne
delajo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve) sklicna številka: 308-5-99.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 4. 4. 2000, najkasneje do
14. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 4. 2000 ob
10. uri na naslovu: Visoka policijska var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 8% ponudbene vrednosti z
vključenim davkom izdano s strani banke,
vendar le v primeru, da ponudbena vred-
nost (z vključenim DDV) presega znesek
25,000.000 SIT.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega preje-
ma računa, ki je izstavljen po dobavi.
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11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o do-
bavi prevoznih sredstev, v skladu z razpisno
dokumentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, sa-
mostojni podjetniki posamezniki in samo-
stojni obrtniki.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
odstopiti od ponudbe od zadnjega roka za
oddajo ponudb do roka veljavnosti ponudbe.
Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši
od 160 dni od dneva odpiranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
ustreznost operativnim potrebam, čas ga-
rancije, servisiranje in dobava rezervnih de-
lov, servisna pokritost po regijah, dobavni
rok ter finančno stanje ponudnika.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za ceno je 44 točk, za ustrez-
nost operativnim potrebam 15 točk, za čas
garancije 15 točk, za servisiranje in dobavo
rezervnih delov 10 točk, za servisno pokri-
tost po regijah 8 točk, za dobavni rok 4 toč-
ke ter za finančno stanje ponudnika 4 točke.

Naročnik bo izbral najugodnejše ponud-
be za posamezno prevozno sredstvo.

15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: Uradni list RS,
št. 6, z dne 29. 1. 1999, objava št. 567.

17.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 8120/343/2000 Ob-22340
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, telefaks
061/174-24-42.

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

3. (a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: RTP Divača.

(b) Količina blaga, ki ga je potrebno do-
baviti: dobava elektromotornih pogonov
ločilnikov 110 kV v RTP 400-220/110
kV Divača. Vse ostale podrobnosti so raz-
vidne iz razpisne dokumentacije.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila
10,000.000 SIT.

d)
4. Datum dobave: julij 2000.
5.
6. (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: 5.950 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z ozna-
ko naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 3. 2000 do 9.30.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 3. 2000 ob 10. uri, v dvorani D IV.
nadstropje, Hajdrihova 2.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 500.000 SIT, do 12. 5. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, goto-
vinsko plačilo, obračun po situacijah, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika, finančno poslovne in tehnične spo-
sobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
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 dobav in
kadrov,

– izjava ponudnika o sposobnosti in us-
posobljenosti izvedbe predmeta naročila,

– potrdili Okrožnega sodišča, da ponud-
nik ni plačilno nezmožen, ni v postopku pri-
silne uprave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku, da njegovo poslovanje ni pred-
met obravnave pred sodiščem, ali predmet
sodne preiskave, da ni s sodno ali drugo
odločbo ustavljeno (datum potrdil ne sme
biti starejši od 90 dni),

– 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.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 12. 5. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skupna
ponudbena cena (85%), plačilni pogoji (5%),
potrjene pozitivne reference ponudnika za
dobavo identične opreme (10%).

15. Druge informacije o naročilu: poda-
ja jih kontaktna oseba naročnika Marjan Kav-
čič.

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

Ob-22343
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Frana Erjavca Nova
Gorica, Kidričeva 36, 5000 Nova Gorica,
tel./faks 065/240-46.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Frana
Erjavca Nova Gorica, Kidričeva 36, 5000
Nova Gorica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: sukcesivna dobava prehram-
benega blaga po naslednjih skupinah:

1. mesni izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. kruh, pekovsko pecivo, slaščice,
4. sveže sadje,
5. konzervirana hrana,
6. naravni sadni sokovi,
7. ostalo prehrambeno blago.

Količine posameznih živil so opredelje-
ne v razpisni dokumentaciji.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
memb količine nabave, glede na spremem-
be obsega dela in dejanskih potreb.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelji lahko predložijo ponudbo za celot-
no javno naročilo ali samo za posamezno
skupino blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 8,250.000 SIT.

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

1. mesni izdelki: 520.000 SIT,
2. mleko in mlečni izdelki: 2,400.000

SIT,
3. kruh, pekovsko pecivo, slaščice:

1,800.000 SIT,
4. sveže sadje: 1,500.000 SIT,
5. konzervirana hrana: 350.000 SIT,
6. naravni sadni sokovi: 380.000 SIT,
7. ostalo prehrambeno blago:

1,300.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: zače-

tek dobave blaga predvidoma 15. 4. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago na na-
slovu naročnika: Osnovna šola Frana Erjav-
ca Nova Gorica, Kidričeva 36, 5000 Nova
Gorica – tajništvo šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče zahtevati do 22. 3. 2000,
vsak dan od ponedeljka do petka, do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT (v ceno je vključen 19%
DDV). Plačilo z virmanom na ŽR št.
52000-603-31546.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 27. 3. 2000 do 12. ure, ne glede na
način prenosa pošiljke.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Osnovna šola Frana
Erjavca Nova Gorica, Kidričeva 36, 5000
Nova Gorica.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 3. 2000 ob
15. uri, v prostorih naročnika, na naslovu:
Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica,
Kidričeva 36, 5000 Nova Gorica.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot je navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo se financira
v skladu z zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu s pogoji iz razpisne dokumen-
tacije.

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:
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do dneva oziroma ure,
ki je opredeljena za javno odpiranje ponudb.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki dobijo pri naročniku – tajništvo,
tel. 065/240-46.

16., 17.
Osnovna šola Frana Erjavca

Nova Gorica

Št. 9/2000 Ob-22368
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, 1420 Trbovlje, faks
0601/26-090.

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

3. (a) Kraj dobave: TE Trbovlje, d.o.o.,
Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: črna metalurgija, navar-
jena pločevina, barvne kovine in vezni
material.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
55,000.000 SIT.

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

– črna metalurgija, varilni material:
24,000.000 SIT,

– navarjena pločevina 16,000.000 SIT,
– barvne kovine: 3,000.000 SIT,
– material za vodno inštalacijo, central-

no ogrevanje, pritrdilni material, okovje:
12,000.000 SIT.

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

5. Predvideni datum zaključka dobave:
april 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Trbovlje, d.o.o., Nabavna služ-

ba (Anita Žučko), Ob železnici 27, 1420
Trbovlje (od 10. do 12. ure).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 27. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT; znesek je potrebno na-
kazati na ŽR št. 52700-601-11513.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 28. 3. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe se predložijo v TET,
d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 28. 3. 2000, v pro-
storih TET, d.o.o., ob 10.30.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% vrednosti ponudbe, z ve-
ljavnostjo 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo po pogojih po-
nudbe.

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:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

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

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

– cena s plačilnimi pogoji,
– boniteta ponudnika (donosnost, sol-

ventnost, likvidnost, certificiranost),
– dobavni rok.
15., 16., 17.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 21-6/2000 Ob-22370
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno podjetje Hydrovod Ko-
čevje-Ribnica, Ljubljanska cesta 38, 1330
Kočevje, tel. 061/851-430, faks
061/853-182.

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

3. (a) Kraj dobave: gradbišče vodovoda
Kočarji–Mačkovec ter prostori naročnika
(Kočevje, Ljubljanska cesta 38).

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: vodovodni material za iz-
gradnjo vodovoda Kočarji–Mačkovec.
Količina in specifikacija blaga sta razvidni v
razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne –
dobavitelj mora ponuditi dobavo vsega raz-
pisanega vodovodnega materiala.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
11,500.000 SIT.

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

dobje od 17. 4. 2000 do 15. 6. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 6. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo – Jožica Lavrač, tel. 061/851-430
(ob dvigu predložiti kopijo nakazila na žiro
račun).

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
naročnika, št. 51300-601-10308, z naved-
bo predmeta naročila.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene (ne glede na
vrsto prenosa) najkasneje do 16. 3. 2000
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Komunalno podjetje Hydro-
vod Kočevje-Ribnica, Ljubljanska cesta 38,
1330 Kočevje, tajništvo (zapečatene kuver-
te morajo biti jasno označene kot to predvi-
deva zakon o javnih naročilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 3. 2000 ob 8. uri, v tajništvu Komunal-
nega podjetja Hydrovod Kočevje-Ribnica,
Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni rok plačila je
60 dni po sprejemu posamezne fakture, ki
je sestavljena na podlagi določil zakona o
davku na dodano vrednost.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, ki je
sklenjena za čas od podpisa pogodbe do
izteka zadnjega garancijskega roka.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti in izpolniti vse dokumente in obraz-
ce, zahtevane v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbe morajo
veljati vsaj 90 dni od predvidenega datuma
za odpiranje ponudb. V času pred odpira-
njem ponudb velja določilo 28. člena zako-
na o javnih naročilih.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot me-
rilo za dodelitev javnega naročila (teža in
način uporabe meril) bo uporabljena:

– najnižja ponudbena cena ob upošte-
vanju fiksnih cen v času pogodbenega ro-
ka, ne glede na inflacijska gibanja (40%
delež),

– plačilni pogoji, daljši za 30 in več dni
od predvidenih v razpisni dokumentaciji
(10% delež),

– možnost kompenzacije, cesije (5% de-
lež),

– dobavni roki in garancija za razpisani
material (15% delež),

– boniteta ponudnika (10% delež),
– reference ponudnika v obdobju 1995–

1999, vključujoč dosedanje dobre izkušnje
naročnika s ponudnikom (20% delež).

Za posamezno merilo se za najugodnej-
šo ponudbo upošteva toliko točk, kolikor je
popolnih ponudb, za vsako naslednjo manj
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ugodno ponudbo pa po točko manj. Točke
po posameznem merilu se ponderirajo s
prej navedenimi deleži.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kont. osebi Matija Klarič, Ivan Klepac,
tel. 061/851-430, faks 061/853-182.

Naročnik si pridržuje pravico do even-
tualno manjše ali večje nabave vodovodne-
ga materiala od razpisane količine glede na
obseg del, ki ga bo določil investitor Občina
Kočevje, oziroma na razpoložljiva finančna
sredstva. V obeh primerih izbrani ponudnik
nima pravice do uveljavljanja odškodnine.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo
ponudniki utrpeli, ker njihova ponudba ni
bila sprejetja.

Predstavniki ponudnikov morajo pri od-
piranju ponudb imeti pisna pooblastila za
zastopanje.

16., 17.
Komunalno podjetje

Hydrovod Kočevje-Ribnica

Št. 141/2000 Ob-22392
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dijaški dom Maribor, Gosposvetska
89, 2000 Maribor, telefaks: 062/212-014.

2. Način izbire najugodnejših ponudni-
kov: 3. člen ZJN – javni razpis za izbiro
izvajalcev s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. (a) Kraj dobave: Dijaški dom Maribor,
Gosposvetska 89, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je treba
dobaviti: živila:

– skupina 1 – meso in mesni izdelki,
– skupina 2 – mleko in mlečni izdelki,
– skupina 3 – kruh in pekovska peciva.
(c) Ocenjena vrednost delov naročila , ki

se bodo oddajala posamično:
– skupina 1 – 17, 000. 000 SIT,
– skupina 2 – 7, 500. 000 SIT,
– skupina 3 – 5, 500. 000 SIT.
(č) Skupna ocenjena vrednost naročila:

30,000.000 SIT.
4. Predviden datum pričetka dobave:

1. 5. 2000.
5. Predviden datum zaključka dobave:

30. 4. 2001, z možnostjo 1 letnega podalj-
šanja pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe , od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Di-
jaški dom Maribor, Gosposvetska 89, Mari-
bor; kontaktna oseba: Željko Gumzi, tele-
fon 062/222-485; 041/538-002.

Dvig dokumentacije je možen po enod-
nevni predhodni najavi.

(b) Datum, do kdaj je možno dvigniti raz-
pisno dokumentacijo: od 3. 3. 2000 do
14. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT na žiro račun:
51800-603-31359, Dijaški dom Maribor,
sklicna številka 00 78901 in obvezno na-
vedbo namena plačila: »Plačilo razpisne do-
kumentacije – JR 3/2000 – živila«.

7. (a) Datum do kdaj je potrebno predlo-
žiti ponudbe: 24. 3. 2000, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je treba predložiti
ponudbe: Dijaški dom Maribor, Gosposvet-
ska 89, 2000 Maribor. Ponudbe morajo biti
oddane v zapečateni pisemski ovojnici in oz-
načene z napisom »Ponudba – ne odpiraj«,
ter navedbo številke objave v Uradnemu listu
RS z navedbo predmeta naročila.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 3. 2000 ob 12. uri, na naslovu: Dijaški
dom Maribor, Gosposvetska 89, Maribor, v
zbornici doma.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% razpisne vrednosti za po-
samezno skupino. Trajanje bančne garanci-
je: do 15. 5. 2000.

10. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: plači-
la v roku 45 dni od dneva dobave blaga.

11. Pravna oblika ki jo morajo prevzeti
ponudniki, katerim bodo dodeljena naroči-
la: naročnik bo z izbranimi dobavitelji sklenil
kupoprodajno pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov blaga, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti ki jih morajo izpolnjevati po-
nudniki, da jim bo naročnik priznal sposob-
nost: določene v razpisni dokumentaciji.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril: kot v razpisni doku-
mentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba: Željko Gumzi, tele-
fon: 062/222-485; 041/538-002.

16., 17.
Dijaški dom Maribor

Št. 2000/3 Ob-22396
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Koper, Dellavalleje-
va 3, 6000 Koper, faks 066/273-118.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 50. členu ZJN.

3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Ko-
per, Dellavallejeva 3 in ostale enote zavoda
v Občini Koper.

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

1. skupina – zdravila,
2. skupina – material za nego ran in

ostali sanitetni material, razkužila, de-
zinficiensi, RTG material in zobozdravs-
tveni material,

3. skupina – laboratorijski material in
diagnostična sredstva,

4. skupina – pisarniški in potrošni ma-
terial ter obrazci.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj lahko ponudi blago posamezne sku-
pine ali za več skupin.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
54,500.000 SIT.

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

pod 1) 6,000.000 SIT,
pod 2) 45,000.000 SIT,
pod 3) 17,000.000 SIT,
pod 4) 12,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno za čas enega leta od podpisa po-
godbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto od podpisa pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:

Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva 3,
6000 Koper, uprava – tajništvo, III. nad-
stropje; kontaktna oseba Nadja Buzečan,
faks 066/273-118, po enodnevni predhod-
ni najavi po faksu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 22. 3.
2000 do 14. ure, ob predložitvi dokazila o
plačilu zneska iz 6.(c) točke tega razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV je vklju-
čen) na žiro račun št. 51400-603-31408, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: vključno do 24. 3. 2000
do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Koper, Del-
lavallejeva 3, 6000 Koper, uprava – tajniš-
tvo, III. nadstropje, prevzemnica Nadja Bu-
zečan.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 3. 2000 ob
12. uri, v pisarni direktorja Zdravstvenega
doma Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper,
III. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
od razpisane vrednosti blaga.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najmanj 30 dnevni pla-
čilni rok.

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

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

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): merilo
je cena:

– za 1., 2. in 3. skupino blaga bodo
izbrani prvi trije najugodnejši ponudniki,

– za 4. skupino blaga bosta izbrana prva
dva najugodnejša ponudnika.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije o naročilu lah-
ko ponudniki zahtevajo samo v pisni obliki
na naslovu naročnika, navedenim pod
1. točko.

16., 17.
Zdravstveni dom Koper

Št. 3359-17/00 Ob-22397
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava RS za geofiziko, Kersnikova
3, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefaks:
++ 386 61 13 27 067.

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

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

trebno dobaviti: seizmološka strojna in
programska merilna oprema za moder-
nizacijo in izgradnjo seizmološke mreže
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v Republiki Sloveniji (modernizacija 7 in
izgradnja 18 potresnih opazovalnic).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
niki morajo podati ponudbo za celoten pred-
met javnega naročila.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
250,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 25.

11. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

dela bodo zaključena marca 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uprava RS za geofiziko, Kersnikova 3, 1000
Ljubljana, tajništvo (Saša Dumbovič), tele-
fon: ++ 386 61 131 92 67.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 15. 3. 2000, in
sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Naročnik bo interesentom, ki imajo sedež v
Republiki Sloveniji, poslal razpisno dokumen-
tacijo po pošti, ostalim interesentom pa s
hitro pošto. Naročnik bo poslal razpisno do-
kumentacijo po prejemu dokazila o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: interesenti s sedežem v Re-
publiki Sloveniji plačajo za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT in znesek nakažejo na
žiro račun št.: 50100-630-10014 s sklicem
18-25178-4021098-00000100; ostali inte-
resenti plačajo za razpisno dokumentacijo:

– 100 EUR v dobro Uprave RS za geofi-
ziko z računom pri Banki Sloveniji, Ljublja-
na, preko Banque Bruxelles Lambert S.A.,
Bruxelles, S.W.I.F.T. koda: BBRUBEBB, s
sklicem na št. 78000-978 ali

– 100 USD v dobro Uprave RS za geofi-
ziko z računom pri Banki Sloveniji, Ljublja-
na, preko Bankers Trust Company, New
York, S.W.I.F.T. koda: BKTRUS33, s skli-
cem na št. 78000-840.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 3. 4. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Uprava RS za geofiziko, Ker-
snikova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 4. 2000 ob 12. uri; Uprava RS za geofi-
ziko, Kersnikova 3, Ljubljana, Slovenija.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: brezpogojna bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti, plačljiva na prvi poziv v višini in z
veljavnostjo, določeno v razpisnih pogojih
naročnika.

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

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

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

– predpisana dovoljenja za opravljanje de-
javnosti s področja izvedbe javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

ničnih pogojev, ustrezna pooblastila in de-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 8. 2000.

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

14.1 celovitost ponudbe (0 točk),
14.2 dobavni rok (0 točk),
14.3 garancijski rok (0–20 točk),
14.4 tehnična podpora (0–9 točk),
14.5 rok za popravilo oziroma dostavo

nadomestne programske in strojne opreme
središča za obdelavo podatkov po prejetju
obvestila o okvari fco carinska pošta oziro-
ma skladišče Ljubljana oziroma rok za za-
menjavo z novo opremo ob ponovitvi iste
napake (0–9 točk),

14.6 rok za popravilo oziroma dostavo
nadomestne opreme potresnih opazovalnic
po prejetju obvestila o okvari fco carinska
pošta oziroma skladišče Ljubljana oziroma
rok za zamenjavo z novo opremo ob pono-
vitvi iste napake (0–9 točk),

14.7 življenjska doba mreže s podaljše-
vanjem z nadgradnjo oziroma s posodablja-
njem (0–20 točk),

14.8 število v zadnjih treh letih prodanih
digitalnih potresnih opazovalnic ter proda-
nih in delujočih digitalnih seizmoloških mrež
s sprotnim prenosom podatkov in obdelavo
v realnem času (0–20 točk),

14.9 izpolnjevanje pogojev iz razpisne
dokumentacije »Osnovne tehnične lastnosti
mreže digitalnih potresnih opazovalnic« (0–
13 točk),

14.10 cena ponujene opreme (C), pre-
računana na primerljiv nivo z upoštevanjem
sedanje vrednosti vseh stroškov naročnika
z uporabo 8% diskontne stopnje.

Najugodnejša bo tista ponudba, ki bo
dala najmanjšo vrednost količine M po na-
slednji enačbi:
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M=100 C/(100+ΣN
i
)

i=t

pri čemer posamezne količine pomenijo:
M – ocena ponujene opreme,
C – cena ponujene opreme, preračuna-

na na primerljiv nivo z upoštevanjem seda-
nje vrednosti vseh stroškov naročnika z upo-
rabo 8% diskontne stopnje,

N – število točk za posamezni element
(točke od 14.1 do 14.9),

i – zaporedna številka elementa v gor-
njem opisu razpisanih meril (točke od 14.1
do 14.9),

Izpolnjevanje meril pod točkama 14.1 in
14.2 je pogoj za nadaljnje vrednotenje po-
nudbe.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve, ki bodo na-
ročniku posredovane po telefaksu št.
++386 61 13 27 067, do vključno 24. 3.
2000.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: 3. 12. 1999.

17.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za geofiziko

Št. 3359-17/00 Ob-22398
1. Client, postal address, fax number:

Administration of the RS for Geophysics,
Kersnikova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, fax
number: ++ 386 61 13 27 067.

2. Mode of selection of the most favour-
able Tenderer (Law on Public Procure-
ments, Art. 3): public Invitation for Tenders
for selection of the most favourable Tender-
er without limits.

3. (a) Place of Delivery: Ljubljana.
(b) Type and quantity of goods to be

delivered: seismological equipment, soft-
ware and hardware, for refurbishment
and construction of a seismological grid
in the Republic of Slovenia (refurbish-
ment of 7 earthquake monitoring points
and construction of 18 new earthquake
monitoring points).

(c) Statement whether the Supplier is
permitted to place in a Tender for only a
part of tendered works, for which part of
works or group of works: the Tenderers
shall place in Tenders covering complete
scope of Public Invitation.

(č) Estimated value of works:
250,000.000 SIT.

(d)
4. Delivery date, if foreseen: 25. 11.

2000.
5. Final delivery date foreseen: the works

shall be accomplished in March 2001.
6. (a) Tender Documents are available

at the following address (full address of
the organisation): Administration of the RS
for Geophysics, Kersnikova 3, 1000
Ljubljana, Slovenia, secretary general
(Mrs. Saša Dumbovič), phone number:
++ 386 61 131 92 67.

(b) Date up to when the Tender Docu-
ments can be required: 15. 3. 2000, name-
ly each working day from 9.00 to 12.00
hrs. The Client shall send the Tender Docu-
ments to all concerned having their seat in
the Republic of Slovenia by post, and to the
others by DHL. The Client shall send the
Tender Documents immediately after a re-
ceipt of a voucher.

(c) Amount and mode of payment
(number of bank account and where the
amount shall be remitted): all the concerned
having their seat in the Republic of Slovenia
shall pay 10.000 SIT to the bank account
no.: 50100-630-10014 and referring to
18-25178-4021098-00000100; the oth-
ers concerned shall pay:

– 100 EUR to the credit of Administra-
tion of the RS for Geophysics having the
account opened with the Bank of Slovenia,
Ljubljana, via Banque Bruxelles Lambert
S.A., Bruxelles, S.W.I.F.T. code: BBRU-
BEBB, referring to No. 78000-978 or

– 100 USD to the credit of Administra-
tion of the RS for Geophysics having the
account opened with the Bank of Slovenia,
Ljubljana, via Bankers Trust Company, New
York, S.W.I.F.T. code: BKTRUS33, refer-
ring to No. 78000-840.

7. (a) Deadline for submission of Tenders
(date and hour): 3. 4. 2000 by 10.00 hrs.

(b) Full address for submission of Ten-
ders: Administration of the RS for Geo-
physics, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana, Slov-
enija.
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8. Tender opening date, time and place:
3. 4. 2000 at 12.00 hrs; Administration of
the RS for Geophysics, Kersnikova 3,
Ljubljana, Slovenija.

9. Amount, type and validity of accepta-
ble Tender Securities: unreserved bank
guarantee in form of Tender Security in the
height of 10% of Tender value, payable at
first demand in the height and validity as
stipulated in the Tender Documents.

10. Main conditions of financing and pay-
ment and/or reference to decisive stipula-
tions given in other documents: in compli-
ance with Tender Documents.

11. Required legal form to be respected
by a group of Tenderers in case of contract
award: no requirements.

12. Requirements regarding legal status
of the Tenderer, financial, business and
technical abilities to be fulfilled by the Ten-
derer in order to achieve suitability

– Obligatory permits to carry out activi-
ties in the field of public procurement,

– Financial state,
– Fulfilment of formal working and tech-

nical conditions, adequate authorisations
and working capacities as well as suffi-
cient technical abilities, adequate equip-
ment and other instruments, management
abilities, reliability, experiences and repu-
tation.

13. Date up to which the Tenderers can
not withdraw their Tenders: 1. 8. 2000.

14. Selection criteria for contract award
(importance and mode of criteria applica-
tion – Law on Public Procurement, Art. 21.):

14.1 Tender completeness (0 points),
14.2 Delivery term (0 points),
14.3 Warranty term (0–20 points),
14.4 Technical support (0–9 points),
14.5 Term of repair or supply of substi-

tutional software and hardware for Data
Processing Center after notice on break-
down, ex customs office or ex warehouse
Ljubljana, or term of replacement with the
new equipment at re-appearance of the
same defect (0–9 points),

14.6 Term of repair or supply of substi-
tutional equipment for earthquake monitor-
ing points after notice on breakdown, ex
customs office or ex warehouse Ljubljana,
or term of replacement with the new equip-
ment at re-appearance of the same defect
(0–9 points),

14.7 Life period of the grid with prolon-
gation of the same by upgrading or refur-
bishment (0–20 points),

14.8 Number of digital earthquake mon-
itoring points sold in the last three years and
number of sold digital seismological grids
with on-line data transfer and real time
processing being still in operation (0–20
points),

14.9 Fulfilment of Tender Documents
conditions »Basic technical characteristics
of digital earthquake monitoring points grid«
(0–13 points),

14.10 Price of tendered equipment (C)
calculated to a comparable level by consid-
ering the present value of all Client’s expen-
ditures at 8% discount rate.

The most favourable Tender shall be the
one giving the lowest value of quantity M as
per the following equation:

9

M=100 C/(100+ΣN
i
)

i=t

where individual characters mean the fol-
lowing:

M – estimation of Tendered equipment,
C – price of Tendered equipment calcu-

lated to a comparable level by considering
the present value of all Client’s expendi-
tures at 8% discount rate,

N – number of points per individual ele-
ment (items 14.1 to 14.9),

i – running number of the element in the
above description of selection criteria (items
14.1 to 14.9).

Fulfilment of criteria under items 14.1
and 14.2 represents a mandatory condition
for further evaluation of Tender.

15. Eventual other information on ten-
dering: eventual explanations shall be given
by the Client only on written demand which
shall be forwarded to the Client by fax (fax
no. ++386 61 13 27 067) till 24. 3. 2000
inclusive.

16. Date of preliminary publication of
procurement intent, in case of publication:
3. 12. 1999.

17.
Administration of the RS

for Geophysics

Št. 01-2/2000 Ob-22404
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gos-
posvetska c. 9, 4000 Kranj, faks
064/226-718.

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

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

trebno dobaviti:
I. reševalno vozilo povišane izvedbe,

podaljšan model za ZD Škofja Loka – 2
kom:

– zmogljiv bencinski motor ali turbodi-
zelski motor,

– višina vozila do 2600 mm,
a) eno vozilo z osnovno opremo ambu-

lantnega prostora;
b) drugo vozilo z zahtevano medicinsko

opremo po razpisni dokumentaciji;
II. reševalno vozilo povišane izvedbe

za ZD Jesenice:
– zmogljiv bencinski motor,
– višina vozila do 2600 mm;
III. reševalno vozilo povišane izvedbe

za ZD Kranj:
– zmogljiv bencinski motor ali turbodi-

zelski motor,
– višina vozila do 2400 mm.
Točna specifikacija blaga je sestavni del

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

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj mora zagotoviti reševalno vozilo vsaj
za en zdravstveni dom.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
I.a) 11,000.000 SIT,
I.b) 15,000.000 SIT,
II. 11,000.000 SIT,
III. 13,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
I. maj–junij 2000,
II. junij 2000,
III. september 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska
c. 9, 4000 Kranj, fakturni oddelek: Milana
Vinter-Šambar, tel. 064/282-518, faks
064/226-718.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 3. 2000,
med 8. in 13. uro, po enodnevni predhodni
najavi po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na ŽR št. 51500-603-32725.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 3. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske, Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”
in s številko javnega razpisa, objavljenega v
Uradnem listu RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 3. 2000 ob
12. uri, na naslovu: Osnovno zdravstvo Go-
renjske, Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj, II.
nadstropje, knjižnica.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ocenjene vrednosti na-
ročila, veljavnost do 31. 7. 2000.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mo-
ra prevzeti skupina ponudnikov storitev,
če ji bo dodeljeno javno naročilo: pogod-
ba z enim dobaviteljem za posamezno vo-
zilo.

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 – po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 3. 2000 po
10. uri.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije, povezane s tem javnim
naročilom, se sprejemajo do 22. 3. 2000
po faksu 064/226-718. Kontaktna oseba:
Stane Vidmar.

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

17.
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj

Ob-22485
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Antona Aškerca, Aš-
kerčeva 1, 3272 Rimske Toplice.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Antona
Aškerca, Aškerčeva 1, 3272 Rimske Toplice.

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

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

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

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik se lahko poteguje tudi samo za del zah-
tevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
letna vrednost 6,527.615 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki: 1,166.080
SIT,

2. meso in mesni izdelki: 2,412.000
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe: 127.000
SIT,

4. jajca: 38.400 SIT,
5. olja in izdelki: 108.400 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje: 535.080

SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zele-

njava in sadje: 243.260 SIT,
8. sadni sokovi: 333.800 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine:

75.780 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa:

120.000 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi: 1,141.950 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago:

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

cesivne dobave blaga od 1. 4. 2000 do
31. 12. 2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Antona Aškerca, Aškerčeva 1,
3272 Rimske Toplice – v tajništvu šole vsak
dan od 9. do 12. ure, od 3. 3. 2000 dalje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 3. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT (v ceno je
vključen 19% DDV) na žiro račun šole št.:
50710-603-33374.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 24. 3. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Antona Ašker-
ca, Aškerčeva 1, 3272 Rimske Toplice.

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

Preklic

Št. 3283 Ob-22439
Preklicujemo objavo javnega razpisa za

izbiro izvajalca brez omejitev za Prenovo
poslovnega objekta v vrednosti 25,000.000
SIT, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 16-17 z dne 25. 2. 2000, Ob-21969.

Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Krško

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 3. 2000 ob 10.uri, v prostorih Osnovne
šole Antona Aškerca, Aškerčeva 1, 3272
Rimske Toplice.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

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

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

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

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

tale strokovne delavce.
13. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 23. 3. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila. (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

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

lu: dobijo potencialni ponudniki pri naročniku
Osnovna šola Antona Aškerca, Aškerčeva 1,
3272 Rimske Toplice, pri Zdenki Sluga na
tel./faks 063/736-038 ali 063/737-003.

16., 17.
OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice

Št. 353-1/97 Ob-22222
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312
Videm-Dobrepolje, faks 061/787-923.

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

3. Kraj izvedbe del: Videm v Občini Do-
brepolje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: razpis
se nanaša na izbiro najugodnejšega izvajal-
ca pri izgradnji kanalizacije Videm–Bru-
hanja vas; S kanal na odseku od P37 do
P45; gradnji kanala V2 in V3 v skupni
dolžini ca. 600 m. Ocenjena vrednost del
je 20,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala v mesecu maju in juniju 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: in-
formacije za izdelavo ponudbe so na voljo
vsak dan od 8. do 10. ure, v prostorih Obči-
ne Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Do-
brepolje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati 5 delovnih dni od
objave v Uradnem listu RS.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o pla-
čilu 10.000 SIT + DDV na ŽR št.
50130-630-810288.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: zadnji rok za oddajo po-
nudb, katere je treba dostaviti v zapečatenih
ovojih, žigosanih s štampiljko ponudnika na
naslov naročnika, je 20. koledarski dan od
objave razpisa v Uradnem listu RS, do 8.30.
Če dan oddaje pade na dela prost dan, je
treba ponudbe oddati prvi naslednji delovni
dan do 8.30. Sprednja stran ovoja mora biti
opremljena z naslednjim naslovom in ozna-
ko: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Vi-
dem-Dobrepolje, Kanalizacija Videm–Bruha-
nja vas, “Ne odpiraj – ponudba”.

(b)
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

odpiranje ponudb bo v prostorih Občine Do-
brepolje, o datumu odpiranja pa bodo po-
nudniki obveščeni naknadno.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki so v ponudbi dolžni priložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v vredno-
sti 3,000.000 SIT, z veljavnostjo do datuma
sklenitve pogodbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se bodo vršila na podlagi pogojev
navodila o izvrševanju proračuna.

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

morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od datuma, ko
preteče tri dni od oddaje ponudb.
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15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– reference s področja razpisanih del –
30,

– popolnost ponudbe – 10,
– način plačila in fiksnost cen – 10,
– opcija ponudbe – 5,
– ponudbena cena na enoto – 30,
– garancijski rok za izvedena dela – 10,
– dodatne ugodnosti – 5:

· popusti,
· krediti.

Komisija bo pri izbiri upoštevala vsa me-
rila, zato ni nujno, da je najnižja cena pogoj
za izbiro najugodnejšega ponudnika.

16., 17., 18.
Občina Dobrepolje

Št. 34401-001/2000 Ob-22223
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Sveta Ana, Sv. Ana 17, 2233
Sv. Ana v Slov. goricah, telefaks
062/70-330-21.

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

3. Kraj izvedbe del: občinske ceste na
območju Občine Sveta Ana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: as-
faltiranje in modernizacija občinskih
cest v Občini Sveta Ana. Ocenjena skup-
na vrednost vseh del znaša 53,469.000
SIT. Vrednost del po posameznih sklopih
znaša:

– cesta LC št. 203-500 Žice - Kremberk
- Ledinek, 2235 m, širina
3,0 m + 2 × 0,5 m – 29,196.973 SIT,

– cesta JP št. 704-660 Rožengrunt
-Grabe, 1201 m, širina 3,0 m + 2 × 0,5 m
– 15,689.291 SIT,

– cesta JP št. 704-270 Zg. Ročica -
Žice, 577 m, širina 3,0 m + 2 × 0,5 m –
7,537.652 SIT,

– cesta LC št. 203-110 Zg. Porčič - Zg.
Ročica, 80 m, širina 3,0 m + 2 × 0,5 m –
1,045.081 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov posebej, obseg sklopov in možno-
sti potegovanja za en sklop, več sklopov ali
vse skupaj: dela se bodo oddajala bodisi po
posameznih sklopih ali v celoti glede na
prispele ponudbe.

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

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

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek del
predvidoma 1. 5. 2000, dokončanje del
15. 8. 2000 oziroma v skladu z sklenjeno
pogodbo.

7. (a) Poln naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Sveta Ana, Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana v
Slov. goricah, tel. 062/732-007.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 31. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, plačljivo na ŽR
Občine Sveta Ana, št. 51850-630-26042 s
pripisom razpisna dokumentacija – moder-
nizacija cest.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Sveta Ana, Sveta
Ana 17, 2233 Sveta Ana v Slov. gor. Po-
nudbe morajo biti predložene v zapečateni
kuverti in označene v skladu z navodili iz
razpisne dokumentacije. Ostale podrobno-
sti bodo razvidne iz razpisne dokumenta-
cije.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 5. 4. 2000 ob 13. uri
v prostorih Občine Sv. Ana, Sv. Ana 17,
2233 Sv. Ana v Slov. goricah, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: kot je navedeno v razpisni dokumenta-
ciji.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba z naročnikom,
sklenjena za čas od podpisa pogodbe do
končanja del po pogodbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudnik mora predložiti k ponudbi ustrezna
dokazila in izjave, ki jih zahteva razpisna
dokumentacija.

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudb: ponudniki svoje po-
nudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

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

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

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedbe, če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni bila
objavljena.

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

Občina Sveta Ana

Št. 50-2000 Ob-22230
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Komunala Laško, d.o.o., Celjska
cesta 52, 3270 Laško, faks
063/734-44-20.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca gradbe-
nih del brez omejitev.

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

– asfaltiranja cest v približni količini
25.000 m2 in ca. 200 t, v skupni vrednosti
približno 55 mio SIT,

– kamnoseška dela – izdelave na-
grobnih spomenikov, v skupni vrednosti
ca. 5 mio 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: dela bodo oddana za vsak
sklop del posebej. Ponudnik se lahko pote-
guje samo za posamezen sklop del (pod 1
ali pod 2).

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

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
takoj po izvedbi javnega naročila, zaključek
pa do konca leta 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Laško, d.o.o., Celjska cesta 52,
3270 Laško.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. marec 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo za razpisno doku-
mentacijo znaša 10.000 SIT in se poravna
na žiro račun št.: 50710-601-16497, ali na
blagajni na sedežu podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. marec 2000, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JP Komunala Laško, d.o.o.,
Celjska cesta 52, 3270 Laško, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. marec 2000, ob 13. uri, na sedežu
podjetja.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: ak-
ceptni nalog v višini 10% vrednosti ponudbe.

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

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

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 razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. marec 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na sedežu podjetja pri Romani Deželak
ali na tel. 063/734-44-12.

17., 18.
JP Komunala Laško, d.o.o.

Št. 352-05-4/2000-0801-03 Ob-22265
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 M. Blassin,
udi. ek., inž. grad., Slovenska 40, 2000
Maribor, tel. 220-14-14, faks 226-551, so-
ba št. 110/I.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Kraj izvedbe del: MČ Studenci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va vodovodnega cevovoda na potezi
Studenci–Marles (Damiševo naselje),
ocenjena vrednost del 18 mio SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek april
2000; dokončanje avgust 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalna direkcija, Slovenska 40, soba 110,
Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, sreda
in petek od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 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: 20 dni od te objave.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slo-
venska 40, 2000 Maribor, soba 210/II do
10. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
prvi delovni dan po poteku roka za oddajo
ponudb ob 10. uri, Komunalna direkcija,
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
(Uradni list 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: po roku odpira-
nja ponudb.

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

– ponudbena cena 45 točk,
– reference ponudnika 40 točk,
– garancijski rok za izvedbo 15 točk.
16., 17., 18.

Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija

Št. 247/9000 Ob-22268
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zveza društev upokojencev Sloveni-
je, Kebetova 9, 1000 Ljubljana,
061/159-50-86.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija počitniškega doma v Rogaški
Slatini (gradbeno-obrtniška dela) v ocenje-
ni vrednosti 60,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: začetek april
2000, dokončanje v 60 dneh.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pro-
jekta inženiring Ptuj, d.o.o., Trstenjakova 2,
2250 Ptuj.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, ki jo zainteresirani ponud-
niki plačajo na ŽR Projekte inženiring Ptuj,
d.o.o., št. 52400-601-10173.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
22. 3. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Projekta inženiring Ptuj,
d.o.o., Trstenjakova 2, 2250 Ptuj – tajniš-
tvo, I. nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 3. 2000 ob
12.15 uri, na naslovu: Projekta inženiring
Ptuj, d.o.o., Trsenjakova 2, 2250 Ptuj –
sejna soba I. nadstropje.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilno v 60 dneh po izstavljeni situaciji.

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:
navedene bodo v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 3. 2000.

15.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podrobnejše informacije ponudniki do-
bijo na Projekta inženiring Ptuj, d.o.o., kon-
taktna oseba Anka Medved, inž. gradb., tel.
062/786-550.

17., 18.
Zveza društev upokojencev Slovenije

Št. 25/00 Ob-22271
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Muzeji radovljiške občine, Linhartov
trg 1, 4240 Radovljica, faks
št. 064/71-50-49.

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

3. Kraj izvedbe del: Muzeji radovljiške
občine, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica.

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

lov, ki se bodo oddajali posamično: preno-
va razstavne zbirke Čebelarskega mu-
zeja. Ocenjena vrednost celotnega naroči-
la je 11 milijonov. Delo se oddaja kot celota
in ne po delih.

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

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

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: niso možne va-
riante.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: delo se začne
lahko opravljati takoj po podpisu pogodbe,
čas montaže je od 1. do 15. avgusta 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mu-
zeji radovljiške občine, Linhartov trg 1,
4240 Radovljica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokume-
natacijo lahko kandidati za ponudnike dvig-
nejo do 29. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu Muzejev
radovljiške občine s potrdilom o vplačilu
zneska 20.000 SIT na žiro račun Muzejev
radovljiške občine št. 51540-603-31476.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti ne glede na način pošiljanja vlog
do 31. 3. 2000 do 12. ure. Predstavnki
ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem
odpiranju ponudb, morajo predložiti na od-
piranju pisna pooblastila.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pred-
ložiti na naslov: Muzeji radovljiške občine,
Linhartov trg 1, 4240 Radovljica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale v ponedeljek,
3. 4. 2000 ob 9. uri v prostorih uprave Mu-
zejev radovljiške občine, Linhartov trg 1,
4240 Radovljica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe morajo ponudniki pred-
ložiti bančno garancijo v višini 10% od razpi-
sane vrednosti naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila opravljenih del je po opravljenem
in prevzetem delu v 60 dneh od dneva izsta-
vitve računa. Podrobnosti glede plačila bo-
do opredeljene v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
mora obvezno navesti v ponudbi. Ponudniki
morajo predložiti tudi reference podizvajal-
cev.

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

– izpolnjujejo formalne delovne in teh-
nične pogoje in imajo ustrezna pooblastila,
profesionalne in tehnične zmožnosti, finanč-
ne vire, opremo in druge pripomočke, spo-
sobnosti upravljanja, zanesljivost, izkušnje
in ugled ter zadostno število zaposlenih, ki
bodo sposobni v določenih rokih izvesti po-
godbo,

– so plačilno zmožni, niso pod prisilno
upravo, v stečaju ali v likvidaciji,

– njihovo poslovanje ni predmet obrav-
nave pred sodiščem ali predmet sodne prei-
skave, njihovo poslovanje ne sme biti s sod-
no ali drugo odločbo ustavljeno,

– so poravnali davke in prispevke, dolo-
čene z zakonom,

– njihovi vodstveni delavci niso bili v pre-
teklih treh letih pred pričetkom naročila ob-
sojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslo-
vanjem,

– če ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelo-
vanja, mora predložiti pogodbo s podizva-
jalci oziroma pogodbo o skupnem nastopa-
nju,

 – so že opravljali enake storitve, kot so
predmet naročila (predložiti morajo refe-
renčno listo).

Drugi pogoji so razvidni iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti vložene ponudbe po 31. 3.
2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika in ka-
kršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri
ocenjevanju ponudb, so navedene v razpi-
sni dokumentaciji.

 Glavna merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika so:

– cena (čeprav najcenejša ponudba ni
nujno najugodnejša) – 30%,

– kvaliteta – reference – 40%,
– roki izvedbe – 20%,
– dodatne ugodnosti ponudnika – 10%.
16., 17., 18.
Muzeji radovljiške občine, Radovljica

Št. 569-0025/99-540-2000 Ob-22272
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Velenje, Urad za ne-
gospodarske javne službe, Titov trg 1, 3320
Velenje, tel. 063/871-339, faks 871-295.

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

3. Kraj izvedbe del: podružnična osnov-
na šola Gustav Šilih v Šentilju pri Velenju.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
gradbeno-obrtniška dela za prizidek k
podružnični osnovni šoli za potrebe
vrtca.

Orientacijska vrednost gradbeneno-obrt-
niških del: 16,000.000 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: pričetek
20. 6., konec 20. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Velenje, Urad za negospo-
darske javne službe, Titov trg 1, IV. nad-
stropje, soba št. 59, kontaktna oseba: Cvet-
ka Ažman, tel. 063/871-339.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 3. 2000.

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

predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 3. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Velenje, klet-
na etaža, pisarna št. 6 – glavna pisarna,
Titov trg 1, Velenje.

 Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: »Ne odpiraj – ponud-
ba Prizidek k podružnični šoli v Šentilju za
vrtec z navedeno številko Uradnega lista RS
in datumom objave tega javnega razpisa.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 4. 2000 ob 9. uri v sejni sobi Mestne
občine Velenje, IV. 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 10% od ponujene vrednosti, veljavnost
30 dni po roku za sprejem sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: način plačevanja z roki bo določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do izteka roka za pred-
ložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference izvajalca, garancijski
roki ter druga merila, ki bodo navedena v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: bodo navedene v razpisni dokumenta-
ciji.

17., 18.
Mestna občina Velenje

Št. 0048-308/13-00 Ob-22328
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično:  adaptacija
prostorov Policijske postaje Koper – II.
faza, in sicer po naslednjih sklopih:

– sklop 1 – gradbeno-obrtniška dela,
– sklop 2 – strojne instalacije,
– sklop 3 – električne instalacije.
Skupna ocenjena vrednost naročila zna-

ša: 26,520.000 SIT, po posameznih sklo-
pih pa:

– sklop 1: 13,430.000 SIT,
– sklop 2: 6,069.000 SIT,
– sklop 3: 7,021.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki lahko ponu-
dijo vsa dela, ki so predmet javnega naroči-
la, v celoti, torej vse sklope (1, 2 in 3) v
kompletu, ali pa le posamezne sklope del
(1, 2 in 3). Ponudniki se ne morejo prijaviti
za izvajanje posameznih del iz posamezne-
ga sklopa.

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

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka izvedbe vseh del je 8. 5. 2000,
dokončanja pa 7. 7. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mini-
strstvo za notranje zadeve, Sektor za finan-
ce, plan in investicije, Oddelek za investicije
in javna naročila, Cankarjeva ul. 4, Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade.

Kontaktna oseba: Darko Kuntarič, tel.
061/172-4896, 172-4383.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-13-00.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 3. 2000 do 14. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 3. 2000 ob 10. uri Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančno garancijo za resnost pondube v viši-
ni 8% ponudbene vrednosti z vključenim
davkom, izdano s strani banke, vendar le v
primeru, da ponudbena vrednost (z vključe-
nim DDV) presega znesek 30,000.000 SIT.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva,
ko naročnik uradno prejme situacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o izvedbi
gradbeno-obrtniških, elektro oziroma stroj-
no instalacijskih del, v skladu z razpisno
dokumentacijo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, sa-
mostojni podjetniki posamezniki in samo-
stojni obrtniki.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od zadnjega ro-
ka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 130 dni od dneva odpiranja
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
finančno stanje ponudnika, reference ka-
drov ter reference ponudnika in morebitne-
ga podizvajalca, kooperanta oziroma poslov-
nega partnerja, certifikat ISO 9001.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be dosežejo za ceno je 35 točk, za finanč-
no stanje ponudnika je 8 točk, za reference
kadrov je 8 točk ter za reference ponudnika
in morebitnega podizvajalca, kooperanta
oziroma poslovnega partnerja je 4 točke, za
certifikat ISO 9001 pa 4 točke.

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

Ob-22333
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: nado-
mestna gradnja objekta Počitniški dom
Strunjan.

 Orientacijska vrednost naročila znaša:
355,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: zainteresirani ponud-
nik se lahko poteguje za naročilo v celoti.

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

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso dovoljene.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: končni rok za
pridobitev uporabnega dovoljenja je 15. 4.
2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v tajništvu Sektorja za investicije, 3.
nadstropje poslovne stavbe Telekom Slove-
nije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 300.

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

 (c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
40.000 SIT in posreduje matično in davčno
številko ponudnika.

 Plačilo se izvrši na žiro račun št.:
50100-601-35407.

 Razpisni del dokumentacije bodo lahko
interesenti dvignili takoj, prav tako tudi prilo-
go projekt za razpis, oziroma najkasneje v
roku 3 dni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 10. 4. 2000 do vključno 12. ure.

 (b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe pošljite na na-
slov: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana ali oddajte osebno v tajništvu Sek-
torja za investicije, 3. nadstropje poslovne
stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, soba 300.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 11. 4. 2000 ob
12. uri v prostorih naročnika, v poslovni
zgradbi Telekom Slovenije d.d., Stegne 19,
v sobi 4A-12, v 4. nadstropju.

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

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbam, če so v tem postopku zahteva-
na: zahtevana je bančna garancija za re-
snost ponudbe, v katero mora biti vpisan
znesek 1% orientacijske vrednosti javnega
naročila, to je 3,550.000 SIT in mora veljati
do 11. 8. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo pogodbeno vrednost plačeval
na podlagi potrjenih mesečnih situacij po
izvedbi del v 90 dneh od datuma izstavitve
situacije.

 Zadnjih 10% pogodbene vrednosti bo
naročnik plačal po uspešni primopredaji ob-
jekta v zgoraj navedenem roku.

12. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pisne po-
godbe.

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

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

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): za oce-
njevanje ponudb se bo uporabil točkovni
sistem po naslednjih kriterijih in metodolo-
giji:

1. vrednost ponudbe z morebitnim po-
pustom:

– ponudnik z najnižjo ceno dobi:
80 točk,

– ponudniki z višjo ceno dobijo za vsak
odstotek (%) nad to najnižjo ceno: 0,8 toč-
ke odbitka;

2. ocena izpolnjevanja zahtev po kvaliteti
Kriteriji ocenjevanja bodo:
– ponudniki s ponujeno daljšo splošno

garancijsko dobo od minimalne zahtevane
(2 leti) dobijo:

– za eno leto daljši garancijski rok:
dodatno 2 točki,

– za dve leti daljši garancijski rok: do-
datno 4 točke,

– za tri ali več let daljši garancijski
rok: dodatno 6 točk,

– ponudnik, ki lahko kvaliteto svojih del
dokaže z ISO certifikatom dobi: dodatno 1
točko,

– ustreznost in kvaliteta ponujenih vgra-
jenih materialov in opreme, dokazana s teh-
nično dokumentacijo zbrano po obrazcu
OB-4.11, se oceni: 1 do 5 točk;

3. ocena predloženih referenc
Kriteriji ocenjevanja bodo:
– število že zgrajenih ali rekonstruiranih

objektov primerljivih z razpisanim v obdob-
ju od vključno leta 1991 dalje, za katere
ponudnik predloži pisno izjavo investitorja
ali uporabnika referenčnega objekta o kva-
liteti gradnje in s katero le-ta zagotovi, da
na izvedeno gradnjo ni imel večjih rekla-
macij:

– za do 5 takšnih objektov dobi: dodat-
no 3 točke,

– za več kot 6 takšnih objektov dobi:
dodatno 6 točk;

4. roki za izvedbo:
– ponudnik, ki nudi krajši rok od zahte-

vanega skrajnega roka dokončanja del, za
kar se šteje rok pridobitve uporabnega do-
voljenja (15. april 2001):

– dobi za 15 do 30 dni krajši rok:
2 točki,

– dobi za 45 do 60 dni krajši rok:
4 točki.

16.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
namera o javnem naročilu je bila objavljena
v Uradnem listu RS, št. 80/99 z dne 1. 10.
1999, Ob-12373.

18.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Št. 41405/00014/2000 0400 01 Ob-22359

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Mestna občina Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, tel. 22010, faks
2201-293.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

– OŠ Draga Kobala, Tolstojeva 3, Mari-
bor: dobava in montaža PVC oken – oce-
njena vrednost je 3,100.000 SIT,

– OŠ Franca Rozmana Staneta, Kersni-
kova 10, Maribor: dobava in montaža PVC
oken ali ALU oken – ocenjena vrednost je
6,100.000 SIT,



Stran 1596 / Št. 19 / 3. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

– OŠ Ivana Cankarja, Cankarjeva 5, Ma-
ribor: dobava in montaža PVC oken –
ocenjena vrednost je 2,700.000 SIT,

– OŠ Borisa Kidriča, Žolgarjeva 4, Mari-
bor: dobava in montaža PVC oken – oce-
njena vrednost je 3,200.000 SIT,

– OŠ Franceta Prešerna, Žolgarjeva 2,
Maribor: dobava in montaža PVC oken –
ocenjena vrednost je 2,500.000 SIT,

– OŠ Ludvika Pliberška, Lackova 4, Ma-
ribor: dobava in montaža PVC oken –
ocenjena vrednost je 2,700.000 SIT,

– ZPM – Dom ustvarjalnosti mladih, Raz-
lagova 16, Maribor: dobava in montaža
PVC oken – ocenjena vrednost je
1,600.000 SIT,

– Vrtec Studenci, enota Limbuš, Šolska
ul. 25, Maribor: dobava in montaža PVC
oken – ocenjena vrednost je 3,200.000 SIT.

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

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

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
sprejemljive v okviru določil razpisne doku-
mentacije.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del –
montaža na objektih od 26. 6. 2000, za-
ključek do 15. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Oddelek za druž-
bene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor, kontaktna oseba je Adela Erker, tel.
062/2201-315.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
ponudb (vsak dan od 8. do 12. ure, razen
ob sobotah, nedeljah in praznikih).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine na ŽR št.
51800-630-25505, v višini 5.000 SIT, z
namenom nakazila “Pristojbina za javni raz-
pis – PVC okna”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 3. 4. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Od-
delek za družbene dejavnosti, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, soba 343/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 4. 2000 ob 12. uri, kletna sejna soba
Mestne občine Maribor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 5% ocenjene razpisne vrednosti. 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:
skladno z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

ljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
se bo sklenila pogodba v skladu z 61. čle-
nom zakona o javnih naročilih.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 3. 4. 2000
po 12. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (opredeljeno v razpisni dokumen-
taciji).

16., 17., 18.
Mestna občina Maribor

Št. 05001 Ob-22360
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.

2.
3. Kraj izvedbe del: Gračišče PE Koper.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja objekta pošte Gračišče, v predvideni
vrednosti 22,000.000 SIT.

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

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

končanja del ali čas izvedbe: takoj po pod-
pisu pogodbe, zaključek 3 mesece po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 3. 2000.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 4. 2000 ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
5% od ponudbene vrednosti višje od
30,000.000 SIT.

11.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: pogodba.

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

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

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-

ne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,

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

teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

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

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

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

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

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbe-
nih obveznosti iz prejšnjih pogodb ali ni do-
stavil originalnih dokumentov, ki niso starej-
ši kot 30 dni oziroma notarsko overjene
fotokopije.

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

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: sestanek 24. 3. 2000 ob 10. uri, na
sedežu družbe.

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

Št. 468/00 Ob-22365
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Trebnje, Goliev trg 9, 8210
Trebnje, tel. 068/44-150, faks
068/44-159, kontaktna oseba Tone Gričar.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za oddajo gradbenih del.

3. Kraj izvedbe del:
A) KS Dolenja Nemška vas,
B) KS Veliki Gaber.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

A) izgradnja vodovoda Grm–Rihpo-
vec,

– vrednost naročila je:
· cevovodi: 45,000.000 SIT,
· objekti (Č + R): 29,000.000 SIT;
B) izgradnja vodovoda visoka cona za

Veliki Gaber–Mali Gaber in Žubino, II.
faza Medvedjek–Veliki Gaber in III. faza
Veliki Gaber–Mali Gaber,

– vrednost naročila je:
· II. faza: 8,600.000 SIT,
· III. faza: 7,100.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

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

A)
– sklop samo dobave vodovodnega ma-

teriala in montaže,
– sklop izgradnje objektov (Č + R),
– sklop zemeljskih del (izkop, zasip...);
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B)
– sklop samo dobave vodovodnega ma-

teriala in montaže,
– sklop zemeljskih del (izkop, zasip).
(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 oziro-
ma sukcesivno od dotoka sredstev,

B) 60 dni po podpisu pogodbe oziroma
sukcesivno od dotoka sredstev.

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 25. 3. 2000,
vsak delovnik med 7. in 9. uro. Pred obi-
skom telefonska najava.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila APP
RS o plačilu materialnih stroškov, na račun
št. 52120-601-12414 – Komunala Treb-
nje, s pripisom:

A) ”Razpis – Vodovod Rihpovec”,
B ”Razpis – Vodovod Veliki Gaber”,
ali na blagajni podjetja, v višini 30.000

SIT za posamezen razpis.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
4. 4. 2000 do 7. ure, na naslov: Komunala
Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Treb-
nje, tel. 068/44-062, faks 068/44-159,
soba št. 13.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom:

A) ”Ponudba Vodovod Rihpovec – ne od-
piraj”,

B) ”Ponudba Vodovod Veliki Gaber – ne
odpiraj”

in številko objave v Uradnem listu RS ter
oznako ponudnika.

(b)
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

javno odpiranje ponudb bo 4. 4. 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 bančno garan-
cijo v višini 10% od razpisane vrednosti za
posamezno točko.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: glav-
ni pogoji glede financiranja in plačila so de-
tajlno 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 oziroma v odvisnosti od ponu-
jenih sklopov.

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, 4. 4. 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 sreds-
tva ali odstopiti od podpisa pogodbe. V no-
benem primeru ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
Naročnik si pridržuje pravico naknadnih do-
govorov z najugodnejšimi ponudniki posa-
meznega sklopa ali celote.

17., 18.
Komunala Trebnje d.o.o.

Št. 110-1/00 Ob-22371
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Kraj izvedbe del: Vučja vas–Beltinci
od km 2,000 do km 2,850.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: AC Le-
nart–Beltinci; pododsek Vučja vas–Bel-
tinci, most čez reko Muro.

Ocenjena vrednost celote je
2.900,000.000 SIT.

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

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov faze PGD, PZI, PID je vklju-
čena.

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

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora poleg variantne
ponudbe oddati tudi eno od osnovnih vari-
ant – “Harfa 1” ali “Brod 3”.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka
je takoj po podpisu pogodbe. Rok dokon-
čanja del je 36 mesecev po podpisu po-
godbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič, dipl.
inž., tel. 17-88-331, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 6. 3. 2000 do 20. 3.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 60.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
5. 5. 2000 do 9. ure.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za AC Lenart–Beltinci; pododsek Vučja vas–
Beltinci, most čez reko Muro.« Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 5. 2000
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze, Langusova 4, Ljubljana, velika dvo-
rana v I. nadstropju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 87,000.000 SIT in veljav-
nostjo 121 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo se financira iz lastnih sredstev Druž-
be za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS
d.d., Kreditov bančnega konzorcija KB II,
finančnih kreditov tujih bank (TFK bodoči) in
finančnih kreditov domačih bank (DFK bo-
doči). Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

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

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

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji. Za varianto Harfa 1 bo upo-
števana do 10% olajšava v primerjavi z osta-
limi variantami.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Rade
Zeljkovič, univ. dipl. inž. grad. – Družba za
državne ceste, d.o.o., Ulica Talcev 24,
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2000 Maribor, tel. 062/224-559, faks
062/224-549.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
namera o javnem naročilu je bila objavljena
v Uradnem listu RS, št. 73 z dne 30. 10.
1998.

18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-22530
1. Employer, address, fax no.: Motor-

way Company in the Republic of Slovenia –
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje.
Branch Office Ljubljana, Einspielerjeva 6,
fax 136-97-46.

2. Method of selecting the most favour-
able bidder (Article 3 – ZJN (Public Pro-
curement Act)): Public tender for selecting
the contractor without limitations.

3. Location of the execution of works:
Vučja vas – Beltinci from km 2,000 to km
2,850.

4. (a) Type and extent of required con-
struction works, and the estimated value of
the total works and value of the works which
will be awarded individually: MW Lenart –
Beltinci; sub-section Vučja vas – Beltin-
ci, bridge across the Mura river.

The estimated value of the total works is
SIT 2.900,000.000.

 (b) If it has been planned that individual
parts or groups of the works of the tender
are to be awarded separately, the extent of
the groups and the possibilities for bidding
for a single group, several groups or the
total works: the works shall be awarded as
a whole.

(c) Data on the purpose of the construc-
tion works, when this also involves prepar-
ing the projects: preparing the projects for
the phases of the building application
project (BAP), implementation project de-
sign (IPD),and the Execution of Works
Project (PID) is included.

5. (a) Wherever necessary, the accepta-
bility or non-acceptability of versions: ver-
sions shall be acceptable.

(b)  Can the bidder offer only his ver-
sion: besides the tender version, the bidder
must also submit one of the basic versions
– “Harfa 1” or “Brod 3”.

6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration of
the works: the deadline for beginning the
works is immediately after the signing of the
contract. The deadline for completing the
works is 36 months after the signing of the
contract.

7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation may
be requested: Bidders may obtain the ten-
der documentation at this address: Družba
za državne ceste d.o.o. (DDC), Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, room no. 103/I; the con-
tact person is Oto Rubinič, BSc Eng., tel.
17 88 331, fax 17 88 332.

(b) Final date for requesting the tender
documentation: the tender documentation
will be available from 6th March 2000 to
20th March 2000.

(c) The amount and manner of payment
for the tender documentation: the amount
of SIT 60.000 for the tender documenta-

tion may be paid at the DDC cashier’s desk
(room 104) or by money order to account
no. 50106-601-291863.

8. (a) Final date and hour for submitting
the bid: only those bids handed in by 9 a.m.
on 5th May 2000 at the latest will be accept-
ed.

(b) Complete address at which the bids
must be handed in: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče (mail
room), room 105/I.

Sealed envelopes must be clearly la-
belled “Do not open – Bid For MW Lenart –
Beltinci; sub-section Vučja vas – Beltinci,
bridge across the Mura river.” The sender’s
address must be written on the back of the
envelope.

9. Date, hour and location of opening
the bids: public opening of the bids will take
place on 5th May 2000 at 10 a.m. at this
address: Ministry of Transport and Commu-
nications, Langusova 4, Ljubljana, in the
Great Hall on the first floor.

10. The amount, type and validity of ac-
ceptable bid bonds, if required in this pro-
cedure: each bidder must attach to the bid
a bank-guaranteed bid bond covering the
amount of SIT 87,000.000 with a validity of
121 days from the date of the opening of
bids.

11. The main conditions concerning the
financing and payment, and/or quoting of
relevant provisions from other documents
concerning payments: the order shall be
financed from the funds of the Motorway
Company in the Republic of Slovenia, DARS
d.d., credits from the bank consortium KB
II, financial credits from foreign banks (FFC
- future) and financial credits from domestic
banks (DFC - future). The method of pay-
ment is specified in the contract as a man-
datory component of tender documentation.

12. Legal form required from a group of
bidders for the services to which the public
tender will be awarded: the bidders may act
as individual contractors or as a joint ven-
ture with the statement and authorisation of
the leading partner.

13. Requirements concerning the bid-
der and the financial, business and techni-
cal capacities required from the bidder to
be recognised as capable: for recognition
of their capacity, the bidders must attach
the following to the bid: a photocopy from
the court register valid for at least 60 days,
proof of permission for performing the ac-
tivity, credit status, balance sheet or audi-
tor’s report for the last 3 years, personnel
structure and equipment.

14. 
15. The criteria for awarding the order,

weight and method of using the criteria (Ar-
ticle 21 - ZJN): the lowest price and other
criteria specified in the tender documenta-
tion. A reduction of up to 10% compared to
other versions will be granted for the Harfa
version 1.

16. Possible other information about the
tender: expert information shall be forward-
ed by Rade Zeljkovič, BSc Civil Eng. –
Družba za državne ceste d.o.o., Ulica Tal-
cev 24, 2000 Maribor, tel. 062-224-559,
fax 062-224-549.

17. Date of the preliminary issuing of
the intention of a tender or statement, if it

had been issued. The intention of issuing a
public tender was issued on 30th October
1998 Ur. list RS no. 73/98.

18. 
Motorway Company

in the Republic of Slovenia

Št. 110-1/00 Ob-22372
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Kraj izvedbe del: Zahodna obvoznica
Maribor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: Zahod-
na obvoznica Maribor; Maribor–most–
Erjavčeva.

Ocenjena vrednost celote je
1.800,000.000 SIT.

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

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

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

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok dokonča-
nja del je 15 mesecev od uvedbe izvajalca v
delo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič, tel.
17-88-331, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 3. 3. 2000 do 20. 3.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 60.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
18. 4. 2000 do 9. ure.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za Zahodno obvoznica Maribor; Maribor–
most–Erjavčeva«. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 18. 4. 2000
ob 10. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 220/II.
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10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 54,000.000 SIT in veljavnost-
jo 121 dni od datuma odpiranja ponudb.

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

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Dani-
jela Fišer, univ. dipl. inž. grad. – Družba za
državne ceste, d.o.o., Ulica Talcev 24,
2000 Maribor, tel. 062/224-559, faks
062/224-549.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
namera o javnem naročilu je bila objavljena
v Uradnem listu RS, št. 73 z dne 30. 10.
1998.

18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-22374
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Kraj izvedbe del: Vučja vas–Beltinci
od km 0,000 do km 11,200.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: AC Le-
nart–Beltinci, pododsek Vučja vas–Bel-
tinci; začetna gradbena dela.

Sklop I. Podvoz št. 807-3, 3-24, podvoz
št. 807-3,3-25, podvoz št. 807-3,3-26, de-
viacija št. 807-3,1-23 ter prestavitev trans-
portnega cevovoda fi 30 Cestno podjetje
Maribor, Iztokova 30, 2000 Maribor Mur-
ska Sobota - Beltinci;

Ocenjena vrednost je 650,000.000 SIT.
Sklop II. nadvoz št. 807-3,4-4 in devia-

cija št. 807-3,1-20;

Ocenjena vrednost je 250,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: delo se oddaja po
sklopih.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: Iz-
delava projektov faze PZI, PID za podvoze
in nadvoze je vključena.

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

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je
takoj od uvedbe izvajalca v delo. Rok do-
končanja del je 10 mesecev od uvedbe iz-
vajalca v delo za Sklop I., ter 8 mesecev od
uvedbe za izvajalca v delo za Sklop II.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič, dipl.
inž., tel. 17-88-331, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 3. 3. 2000 do 20. 3.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 80.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
19. 4. 2000 do 9. ure.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za AC Lenart – Beltinci, pododsek Vučja
vas – Beltinci; začetna gradbena dela pose-
bej za Sklop I. in posebej za Sklop II.«. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 4. 2000
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze, Langusova 4, Ljubljana, velika dvo-
rana v I. nadstropju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini in sicer:

Sklop I. 19,500.000 SIT in veljavnostjo
121 dni od datuma odpiranja ponudb;

Sklop II. 7,500.000 SIT in veljavnostjo
121 dni od datuma odpiranja ponudb;

Za oba sklopa skupaj: 27,000.000 SIT
in veljavnostjo 121 od datuma odpiranja po-
nudb.

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

čen v pogodbi kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

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

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

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Rade
Zeljkovič, univ. dipl. inž. grad. – Družba za
državne ceste, d.o.o., Ulica Talcev 24,
2000 Maribor, tel. 062/224-559, faks
062/224-549.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
namera o javnem naročilu je bila objavljena
v Uradnem listu RS, št. 51-53 z dne 2. 7.
1999.

18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 81/00 Ob-22402
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno komunalno podjetje Grosup-
lje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, faks
061/761-389.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja peskolova in posnemala maščob na
ČN. Ocenjena vrednost del je 10,000.000
SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: naročnik bo oddal dela v
celoti izbranemu ponudniku.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: možno je ponuditi
tudi druge variante.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, obvezna je tudi nevariantna
ponudba.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: april 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na
Krko 7, 1290 Grosuplje – tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 14. 3. 2000,
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za oddajo ponudbe
je 27. 3. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Javno komunalno pod-
jetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290
Grosuplje.

Ponudbe morajo biti dostavljene osebno
in sicer v zaprti kuverti z navedbo naslova
ponudnika in z oznako “Sanacija peskolova
in maščobnika”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 27. 3. 2000 ob 9. uri,
na Javnem komunalnem podjetju Grosup-
lje. Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb morajo predložiti komisiji
pismeno pooblastilo.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja in roki so določeni v razpi-
sni 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 in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 27. 3. 2000, po 8.30.

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

16., 17., 18.
Javno komunalno podjetje Grosuplje

Št. 35205-5/2000 Ob-22409
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, faks 068/30-61-130.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovoda Preloka II. etapa,
100,000.000 SIT.

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

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jekti že izdelani.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: varianta sprejemlji-
va.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 15. 6. 2000
do 15. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Črnomelj, Oddelek za varstvo okolja in
urejanje prostora, Trg svobode 3, 8340 Čr-
nomelj, tel. 068/30-61-100, soba 24,
Srečko Janjoš.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ž.r. Občine Čr-
nomelj št. 52110-630-40302 s pripisom
“za razpisno dokumentacijo Preloka”.

8. (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: Občina Črnomelj, Trg svo-
bode 3, 8340 Črnomelj, sprejemna pisar-
na, soba št. 29.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 4. 2000 ob 9.30, sejna soba Občine
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija plačljiva na
prvi poziv v višini 5% ponujene vrednosti del
s trajanjem veljavnosti 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila po mesečnih situacijah po dejanskih
količinah in enotnih cenah v roku 60 dni.

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, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 3. 4. 2000 do 9. ure.
Po tem roku naročnik lahko v primeru umika
vnovči garancijo za resnost ponudbe.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico spremeni-
ti dinamiko izvedbe del glede na dotok fi-
nančnih sredstev v proračun občine.

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

18.
Občina Črnomelj

Št. 414-05-16/1999-2200 Ob-22410
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Novo mesto, Seidlo-
va cesta 1, 8000 Novo mesto,
068/322-731.

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

3. Kraj izvedbe: Mestna občina Novo
mesto – objekt knjižnice Mirana Jarca –
garaža biblibusa, prestavitev komunalnih vo-
dov in zunanja ureditev.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost naročila: grad-
nja garaže biblibusa, prestavitev komu-
nalnih vodov ter zunanja ureditev pri ob-
jektu knjižnice Mirana Jarca v Novem
mestu; ocenjena vrednost naročila:
60,000.000 SIT.

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

(c)
6. (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 in čas izvedbe: od 8. 5. 2000
do 8. 7. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Novo mesto, Služba za inve-
sticije, Seidlova cesta 1, Novo mesto, soba
46.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 27. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT plačati na ŽR
Mestne občine Novo mesto, št.
52100-630-40115 pri APP Novo mesto;
dvig razpisne dokumentacije ob predložitvi
potrdila o plačilu.

8. (a) Datum in ura do kdaj je treba pred-
ložiti ponudbo: do 3. 4. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Služba za investicije, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, soba 46.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 4. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Mestne
občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: 5% od vrednosti predložene ponudbe
z bančno garancijo na prvi poziv, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z vzor-
cem pogodbe iz razpisne dokumentacije ali
ugodnejše.

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. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
glede pravnega statusa ni posebnih zahtev
(v skladu s prejšnjo točko); neblokiran žiro
račun v preteklih 6-ih mesecih; ustrezna os-
novna sredstva in kadrovska struktura zapo-
slenih.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 3. 4. 2000
po 10. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence za izgradnjo tovrstnih objektov, po-
nudbena cena, plačilni pogoji. Najcenejši
ponudnik ni nujno najugodnejši.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: obseg del se bo prilagodil razpoložlji-
vim finančnim sredstvom v proračunu. Na-
ročnik si pridržuje pravico, da ne odda raz-
pisanih del, in sicer brez obrazložitve.

17., 18.
Mestna občina Novo mesto
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Št. 562/99 Ob-22411
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: izgradnja kabelske
kanalizacije ob Saveljski cesti v Ljubljani.

4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, 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

25,500.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ne, delnih ponudb ne
bomo upoštevali!

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

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: izvajalec bo
pričel z deli aprila 2000 in jih dokončal do
15. 6. 2000.

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.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 17. 3. 2000.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 31. 3. 2000 do 10.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

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

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano »Javni razpis – Ponudba za iz-
gradnja kabelske kanalizacije ob Saveljski
cesti v Ljubljani – Ne odpiraj!«.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 31. 3. 2000 ob

11. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju Javne-
ga podjetja Elektro Ljubljana, d.d., Sloven-
ska c. 56/VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zasto-
panje ponudnika.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti.

11. 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.

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

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

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

rejši od 90 dni od objave v Uradnem listu
RS, oziroma samostojni podjetniki priglasi-
tveni list DURS-a, ki ni starejši od 30 dni od
te objave, če ponudnik vključuje sodelova-
nje podizvajalcev, mora predložiti še podat-
ke o predvidenih podizvajalcih in izpise nji-
hovih registracij,

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa, in se nanaša na po-
nudnika in eventualnega podizvajalca, da-
tum overovitve ne sme biti starejši od 90 dni
od te objave,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku pri-
silne poravnave, stečaju ali likvidacijskem po-
stopku, 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,

– 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.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 90 dni od te objave.

15. 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.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 24. 3. 2000.

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

18.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana, d.d.

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

Št. 022-36/00 Ob-22509
V javnem razpisu za najem delno oprem-

ljenih poslovnih prostorov za potrebe Agen-
cije RS za kmetijske trge in razvoj podeže-
lja, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
16-17 z dne 25. 2. 2000, Ob-21901, se
3. točka popravi tako, da se pravilno glasi:

3. Vrsta storitve in opis: najem delno
opremljenih poslovnih prostorov v skupni
izmeri  1.500 m2  – ocenjena vrednost na-
ročila znaša: 51,000.000 SIT letno, z mož-
nostjo dodatnega najema poslovnih pro-
storov v okvirni skupni površini 1.500 m2

v letu 2001.
Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

Št. 414-04/00-2 Ob-22221
1. Naročnik, poštni naslov, številka

tel./faks: Občina Gorišnica, Gorišnica 54,
Gorišnica, tel./faks 062/708-602 ali
708-275.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

– izdelava sprememb in dopolnitev
prostorskega plana občine Gorišnica,

– izdelava ureditvenih pogojev za ob-
močje občine Gorišnica.

Ocenjena vrednost naročila : 5,500.000
SIT.
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4. 
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: na razpis se lahko prijavijo izva-
jalci registrirani za dejavnost urbanističnega
načrtovanja.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko oddajo po-
nudbo za vsak segment storitve posebej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantnih ponudb
ne bomo upoštevali.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 7 mesecev po podpi-
su pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Gorišnica, Gorišnica 54, Gorišnica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do preteka 5 delov-
nih dni od objave, vsak delovni dan med 7.
in 15. uro.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no dostaviti najkasneje 11. dan po objavi do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Gorišnica, Gorišni-
ca 54, 2272 Gorišnica, “Ne odpiraj javni
razpis”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 11. dan po objavi ob
13. uri na naslovu naročnika.

12., 13.
14.
Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupi-

na ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pisno obvestilo in podpis po-
godbe.

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: vsi zahtevani dokumenti za ugotavlja-
nje sposobnosti ponudnika so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril ( 12. člen ZJN ): merila
so določena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Obči-
na Gorišnica, Gorišnica 54, Gorišnica,
tel./faks 062/708-062 ali 708-275.

19., 20.
Občina Gorišnica

Ob-22227
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji
trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, tel.
062/675-170, faks 062/676-062.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje gozdnih
cest na območju Občine Lovrenc na Po-
horju, za leta 2000, 2001, 2002, 2003
(do 31. 3. 2003).

Ocenjena vrednost naročila za posamez-
no leto je 8,500.000 SIT. Naročnik si pridr-
žuje pravico spremembe obsega del, glede
na višino pridobljenih sredstev. Izvajalec v
tem primeru ni upravičen do odškodnine.

4. Kraj izvedbe del: gozdne ceste na ob-
močju Občine Lovrenc na Pohorju.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fični poklic: dejavnost gradbeništva.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93), pra-
vilnik o gradnji, vzdrževanju in načinu upora-
be gozdnih prometnic (Ur. l. RS, št. 7/00).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posameznih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: razpisana dela se bodo od-
dala skupaj pod pogoji, navedenimi v razpi-
sni dokumentaciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela so vezana na
program del, ki ga pripravi Zavod za gozdo-
ve Slovenije.

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

8. Trajanje naročila in datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del takoj po
podpisu pogodbe, dokončanje v skladu s
sklenjeno pogodbo.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, OE Maribor, Tyr-
ševa 15, 2000 Maribor, tel. 227-367, faks
223-778, kontaktna oseba Pavel Ferlic ali
Branka Lugarič, vsak dan od 7. do 10. ure.

(b) Datum in ura do kdaj je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: razpisno do-
kumentacijo je možno zahtevati do 15. 3.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: Zavod za gozdove Sloveni-
je, OE Maribor, 5.000 SIT na žiro račun:
50106-603-54908.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 23. 3. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Lovrenc na Pohorju,
Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 23. 3. 2000 ob 13.
uri, na sedežu Občine Lovrenc na Pohorju,
Spodnji trg 8.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni zahtevano.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: glede plačevanja
določena v razpisni 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 enemu naročniku skladno
s pogoji 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:

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

b) potrdilo pristojnih organov, da ima po-
ravnane obveznosti iz davkov, taks in drugih
dajatev (potrdilo DURS oziroma obrazec
BON1 in BON2 ali BON3),

c) ustrezna dokazila in izjave, ki jih zah-
teva razpisna dokumentacija.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN natančneje opredeljena. Izhodiš-
ča za izbor najugodnejšega ponudnika pa
bo najcenejša ponudbena vrednost popisa
vzdrževalnih del.

18. Druge informacije o naročilu: dodatne
informacije se dobijo na naslovu pod št. 9.

19., 20.
Občina Lovrenc na Pohorju

Št. 48/2000 Ob-22231
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Komunala Laško, d.o.o., Celjska
cesta 52, 3270 Laško, faks
063/734-44-20.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca storitev
brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

– pogrebne storitve (prevozi, ureja-
nje pokojnika, urejanje dokumentaci-
je…), v ocenjeni vrednosti 5 mio SIT,

– prevozi in strojne storitve pri vzdr-
ževanju cest (prevozi materialov, strojni
izkopi, zasipi…), v skupni vrednosti 5 mio
SIT.

4. Kraj izvedbe: območje občine Laško.
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 za posamezne
storitve izpolnjevati zakonsko določene po-
goje.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o gospodarskih javnih službah (Ur. l.
RS, št. 32/93), odlok o gospodarskih jav-
nih službah v Občini Laško (Ur. l. RS, št.
60/95 in odlok o preoblikovanju javnega
podjetja Komunala Laško (Ur. l. RS, št.
60/95).

(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: ponudnik se lahko poteguje
za posamezen sklop naročila; ali za poko-
pališke storitve ali za prevozne storitve.

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: storitve se bodo zače-
le opravljati takoj po uspešno izvedenem
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javnem naročilu in zaključile do konca leta
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Laško, d.o.o., Celjska cesta 52,
3270 Laško.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. marec 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo za razpisno doku-
mentacijo znaša 10.000 SIT in se poravna
na žiro račun št.: 50710-601-16497, ali na
blagajni na sedežu podjetja.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. marec 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JP Komunala Laško, d.o.o.,
Celjska cesta 52, 3270 Laško, tajništvo.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. marec 2000 ob 13.30, na sedežu pod-
jetja.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog v višini 10% vrednosti po-
nudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 20. marec 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

18. Druge informacije o naročilu: na se-
dežu podjetja pri Romani Deželak ali na tel.
063/734-44-12.

19., 20.
JP Komunala Laško, d.o.o.

Št. 2.0.-866/00 Ob-22251
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/2914-822.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektov za
obnovo prostorov v pritličju in delno v
kleti poslovnega objekta na Kolodvor-
ski 11 v Ljubljani.

Ocenjena vrednost investicije je
55,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: upravna stavba Sloven-
skih železnic, Kolodvorska 11, Ljubljana.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: da.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: dokončanje do 5. 6.
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Nepremičnine, Ko-
lodvorska 11, 1506 Ljubljana, soba 470/IV,
kontaktna oseba: Lučka Jukič, univ. dia.,
tel. 061/29-14-611.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 13. 3. 2000
do vključno 15. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 20.000
SIT, z virmanom na žiro račun št.
50100-601-5014744, ali na glavni blagaj-
ni, Ljubljana, Kolodvorska 11 (soba 115 v
prvem nadstropju), kjer tudi dobijo potrdilo
o vplačilu.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 31. 3. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana, drugo nadstropje, soba 205.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 31. 3. 2000 ob
11. uri, v prostorih Slovenskih železnic,
d.d., Kolodvorska 11, Steklena dvorana.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: financiranje in pla-
čila se bodo izvajala v skladu z razpisno
dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pijo kot posamezni izvajalci ali skupno na-
stopanje z opredelitvijo in pooblastilom vo-
dilnega 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:
na razpis se lahko prijavijo osebe, ki izpol-
njujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstnih
dejavnosti,

– imajo stalno zaposleni ali pogodbeno
angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost po-
nudbe je 45 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

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

– nižja ponudbena cena 50%,
– boljše reference:
· splošne 20%,
· na SŽ 20%,
– krajši rok dokončanja del 10%.

18. Druge informacije o naročilu: ogled
prostorov, ki so predmet projekta, bo orga-
niziran dne 17. 3. 2000 ob 11. uri, po
predhodni najavi pri Lučki Jukič, univ. dia.,
na tel. 061/29-14-611.

19., 20.
Slovenske železnice, d.d.

Infrastruktura

Št. 344-04-3/2000 Ob-22253
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje gozdnih
cest na področju Občine Gornji Grad v
zasebnih in državnih gozdovih v letih
2000, 2001 in 2002. Ocenjena vrednost
12,000.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Gornji
Grad.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ni zahtev.

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: trajanje naročila 3 leta.
Začetek izvajanja po podpisu pogodbe oziro-
ma vsakoletnih aneksov, rok za dokončanje
31. 10. 2000, 31. 10. 2001 in 31. 10. 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gor-
nji Grad.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva, ki je rok
za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT na ŽR Zavoda za
gozdove RS, št. 50106-603-54908.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je treba
predložiti do 24. 3. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Gornji Grad, Attem-
sov trg 3, 3342 Gornji Grad.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 24. 3. 2000 ob 9. uri,
v sejni sobi Občine Gornji Grad, Attemsov
trg 3, 3342 Gornji Grad.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v znesku 10%
vrednosti ponudbe, z veljavnostjo do 15. 5.
2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: ni zahtev.
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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:
po razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do roka za
odpiranje ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skupna
vrednost razpisanih del do 60 točk, refe-
rence do 10 točk, ustreznost delovnih sred-
stev do 15 točk, rok plačila do 5 točk, fik-
snost cen do 10 točk. Podrobnejša opre-
delitev kriterijev je v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije na Zavodu za gozdove RS,
KE Gornji Grad, Kocbekova c. 23, 3342
Gornji Grad – g. Strmšek, tel.
063/843-271, ali OE Nazarje, Savinjska c.
4, 3331 Nazarje – g. Jeraj, tel.
063/831-063.

19., 20.
Občina Gornji Grad

Št. 344-06/00 Ob-22255
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Nazarje, Savinjska c. 4, 3331
Nazarje.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje gozdnih
cest na področju Občine Nazarje v za-
sebnih in državnih gozdovih v letih
2000, 2001 in 2002. Ocenjena vrednost
5,200.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Nazar-
je.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

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: trajanje naročila 3 leta.
Začetek izvajanja po podpisu pogodbe ozi-
roma vsakoletnih aneksov, rok za dokonča-
nje 31. 10. 2000, 31. 10. 2001 in 31. 10.
2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Nazarje, Savinjska c. 4, 3331 Nazarje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva, ki je rok
za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT na ŽR Zavoda za
gozdove RS, št. 50106-603-54908.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je treba
predložiti do 24. 3. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Nazarje, Savinjska
c. 4, 3331 Nazarje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 24. 3. 2000 ob 12.
uri, v sejni sobi Občine Nazarje, Savinjska
c. 4, 3331 Nazarje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v znesku 10%
vrednosti ponudbe, z veljavnostjo do 1. 6.
2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: ni zahtev.

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:
po razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do roka za
odpiranje ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skupna
vrednost razpisani del do 60 točk, referen-
ce do 10 točk, ustreznost delovnih sred-
stev do 15 točk, rok plačila do 5 točk, fik-
snost cen do 10 točk. Podrobnejša opre-
delitev kriterijev je v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije na Zavodu za gozdove RS,
KE Nazarje, Savinjska c. 4, 3331 Nazarje –
g. Jevšnik, tel. 063/831-956, ali OE Na-
zarje, Savinjska c. 4, 3331 Nazarje – g.
Jeraj, tel. 063/831-063.

19., 20.
Občina Nazarje

Št. 10/2000 Ob-22260
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Srednja trgovska šola Ljubljana, Po-
ljanska 28a, 1000 Ljubljana, tel.
061/310-296, faks 061/1313-285.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: računovodske storitve,
ocenjena vrednost 6,500.000 SIT na leto.

4. Kraj izvedbe: v prostorih Srednje trgov-
ske šole Ljubljana, Poljanska 28a, Ljubljana.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponud-
nik izpolnjuje vse zahteve razpisne doku-
mentacije in je registriran za opravljanje na-
vedenih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih, odredba o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumenta-
cije, računovodski standardi, zakon o raču-
novodstvu in drugi predpisi na področju fi-
nančnega poslovanja ter predpisi s področ-
ja vzgoje in izobraževanja.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vedba strokovne kvalifikacije osebja pravne
osebe ponudnika je obvezni del razpisne
dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponudbo
podati za celoten predmet javnega naročila.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi sa-
mo svoje variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 1. 5. 2000,
zaključek 30. 4. 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Srednja trgovska šola Ljubljana, Poljanska
28a, Ljubljana, tajništvo – soba 132, I. nad-
stropje, pri Zofiji Kalinger.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan od dne-
va objave javnega razpisa do dne 21. 3.
2000, od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno pred dvigom plačati 5.000 SIT
na žiro račun 50101-603-45629, pri Agen-
ciji za plačilni promet, Miklošičeva, Ljublja-
na, kar ponudnik dokaže z virmanom ali
splošno položnico.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 22. 3. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pred-
ložiti v originalu in 1 kopiji, zapečateni ovoj-
nici z jasno oznako “Ne odpiraj – Ponudba
za računovodske storitve”, osebno na se-
dežu naročnika do 22. 3. 2000 do 12. ure,
ali priporočeno s povratnico po pošti na
naslov: Srednja trgovska šola Ljubljana, Po-
ljanska 28a, 1000 Ljubljana, tajništvo šole,
ki mora prispeti na sedež naročnika do 22.
3. 2000 do 12. ure.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 3. 2000 ob 14. uri, v sejni sobi št. 102,
v I. nadstropju, na naslovu naročnika: Sred-
nja trgovska šola Ljubljana, Poljanska 28a,
Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo v ponudbi predložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
od vrednosti javnega naročila, z veljavnostjo
do 60 dni po datumu izdaje sklepa o izbiri
oziroma do 30. 4. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačila se izvajajo
v skladu z določili zakona o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije in navodili o iz-
vrševanju proračuna v skladu z razpisno do-
kumentacijo. Ostali pogoji plačil so oprede-
ljeni v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec.

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

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti in morajo imeti dovoljenje pristoj-
nega organa za opravljanje dejavnosti, sa-
mostojni podjetniki pa morajo biti prijavljeni
pri pristojni davčni upravi v Republiki Slove-
niji (priglasitveni list DURS),

– izkažejo finančno zmožnost za izvaja-
nje JN,

– razpolagajo z ustreznimi kadri in teh-
nologijo,

– ostala dokazila in izjave, kot jih zahte-
va razpisna dokumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki od
ponudbe ne morejo odstopiti po 12. uri,
dne 22. 3. 2000.

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

– cena – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference, pred-

vsem na področju izvajanja računovodskih
storitev za vzgojno-izobraževalne zavode –
srednje šole, organizacije za izobraževanje
odraslih – do 3 točke,

– kadrovska struktura zaposlenih pri po-
nudniku (predvsem strokovna izobrazba in
doba delovnih izkušenj) – do 3 točke,

– stalnost zaposlenih delavcev – do 3
točke,

– popusti, druge ugodnosti ter plačilni
roki – do 2 točki.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

Naročnik ne bo upošteval preference za
domače ponudnike.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni do
10. 4. 2000. Ponudniki so dolžni predmet
javnega naročila izvajati v prostorih naročni-
ka in z osnovnimi sredstvi ter programskim
orodjem naročnika, v skladu s pogoji, dolo-
čenimi v razpisni dokumentaciji.

19., 20.
Srednja trgovska šola Ljubljana

Št. 711-1/2000-1-002 Ob-22261
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje, Območna služba Maribor, Gregor-
čičeva 37, Maribor, faks 062/222-257, tel.
062/225-371.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje poslovnih pro-
storov.

4. Kraj izvedbe:
– Območja služba Maribor, Gregorčiče-

va 37 – 2.150 m2,
– Območna služba Maribor, Gregorči-

čeva 39 – 286 m2,
– Območna služba Maribor, Gregorči-

čeva 15 – 315,4 m2,
– Območna služba Maribor, Ljubljanska

6 – 217,5 m2,
– Območna služba Maribor, Moša Pija-

de 21 – 467,9 m2,
– OS Maribor, Urad za delo Pesnica,

Pesnica 42a – 72,8 m2,
– OS Maribor, Urad za delo Ruše, Šol-

ska 15 – 114,5 m2,

– OS Maribor, Urad za delo Slovenska
Bistrica, Partizanska 21 – 190,5 m2.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: na razpis se lahko prijavijo izva-
jalci, ki so usposobljeni za izvajanje del či-
ščenja poslovnih prostorov, imajo ustrezno
število delavcev za izvajanje rednega čišče-
nja, globinskih čiščenj in izdelavo zaščitnih
premazov in so registrirani za opravljanje
omenjene dejavnosti.

(b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 4. 2000 do
31. 3. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje, Območ-
na služba Maribor, Gregorčičeva 37, Mari-
bor, Rolanda Podjaveršek, soba št. 210/II.,
tel. 062/225-371, faks 062/222-257.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 10. 3. 2000 do
12. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 21. 3. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Območna služba Maribor,
Gregorčičeva 37, soba 202/II.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za čiščenje poslovnih prostorov” in z naved-
bo številke objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 3. 2000 ob
10. uri, na naslovu: Zavod Republike Slove-
nije za zaposlovanje, Območna služba Ma-
ribor, Gregorčičeva 37, Maribor, soba št.
214, II. nadstropje.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 22. 3. 2000
ob 10. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, boljše reference, razmerje ce-
na/količina in kvaliteta ponujenih storitev in
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč presoja o iz-
biri v skladu z merili, ki so navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

18., 19., 20.
Zavod Republike Slovenije

za zaposlovanje
Območna služba Maribor

Ob-22321
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
Krško, tel. 0608/22-771, faks
0608/22-221.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje javne
razsvetljave na območju Občine Krš-
ko.

Ocenjena vrednost del je 15,000.000
SIT letno. Občina Krško bo sklenila pogod-
bo v višini sprejetih proračunskih sredstev
za tekoče leto.

4. Kraj izvedbe: Občina Krško.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik se lahko poteguje
samo za vsa razpisana dela.

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: dela se izvajajo od pod-
pisa pogodbe do 31. 12. 2002, oziroma
do možne dodelitve koncesije po predhod-
nem razpisu.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina, Krško, Oddelek za gospodarsko infra-
strukturo, Cesta krških žrtev 14, Krško, kon-
taktna oseba Niko Somrak.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak de-
lovni dan od 8. do 10. ure, najkasneje 15
dni od te objave.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo do navedenega ro-
ka s potrdilom o plačilu razpisne dokumen-
tacije v višini 10.000 SIT na žiro račun Ob-
čine Krško št. 51600-630-13042 s pripi-
som “Razpisna dokumentacija za vzdrževa-
nje javne razsvtljave.”

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje dvajseti
dan po tej objavi, najkasneje do 10. ure.
Ponudbo dostavite v sobo 404 Oddelek za
gospodarsko infrastrukturo Občine Krško,
Cesta krških žrtev 14, Krško.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti predlo-
žene na naslov Občina Krško, Cesta krških
žrtev 14, Krško.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-
verti z naslovom naročnika, s pripisom
“Vzdrževanje javne razsvetljave – ponudba,
ne odpiraj” in številko objave tega razpisa,
ter naslovom ponudnika na prvi in zadnji
strani kuverte.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 24. 3. 2000, in sicer
v sejni sobi E Občine Krško, ob 10.30.

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

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z določili
zakona o izvrševanju proračuna.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

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

– registracija ponudnika in dovoljenje za
opravljanje dejavnosti pristojnega upravne-
ga organa, za samostojne podjetnike prigla-
sitveni list DURS-a,

– izjava o minimalni kadrovski usposob-
ljenosti in tehnični opremljenosti,

– dokazilo da podjetje ni v postopku pri-
silne poravnave, stečaju ali likvidacijskem po-
stopku, 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 sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od te objave,

– bančna garancija za resnsot ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti,

– izjava banke, da bo predložila garanci-
jo za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti,

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

– dokazilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov in drugih dajatev, ne starejši
od 30 dni od te objave,

– ponudbeni predračun z rekapitulacijo,
potrjene reference del, potrjen predlog
pgodbe o izvajanju del.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od zadnjega
roka oddaje ponudbe.

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

– ponudbena vrednost – 40%,
– plačilni pogoji – 20%,
– reference ponudnikov – 20%,
– razpoložljiva mehanizacija – 20%.
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

ne informacije ponudniki lahko dobijo do
izteka razpisnega roka na Občini Krško, Krš-
ko, Cesta krških žrtev 14. osebno ali po
telefonu 0608/22771, kontaktna oseba je
Niko Somrak.

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

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: naročilo je prvič objav-
ljeno.

Občina Krško

Št. 0048-308/2-00 Ob-22329
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega razpisa
je izvajanje prevajalskih storitev, in sicer:

– sklop A: pisno prevajanje,
– sklop B: konsekutivno in/ali simultano

prevajanje,
– sklop C: lektoriranje.
Orientacijska vrednost javnega naročila

je 35,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: v državi ter po potrebi

tudi drugje po svetu.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.

24/97),
– zakon o izvrševanju proračuna Repub-

like Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00),
– zakon o obligacijskih razmerjih (Ur. l.

SFRJ, št. 29/78, 39/85, 57/89),
– zakon o davku na dodano vrednost

(Ur. l. RS, št. 89/98),
– zakon o reviziji postopkov javnega na-

ročanja (Ur. l. RS, št. 78/99),
– zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št.

79/99),
– odredba o obvezni vsebini razpisne in

ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97, 84/99),

– odredba o finančnem poslovanju pro-
računskih porabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99,
78/99),

– uredba o zaščiti domačega ponudnika
(Ur. l. RS, št. 47/97),

– pravilnik o postopkih izplačila iz prora-
čuna (Ur. l. RS, št. 43/98),

– pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 13/00),

– navodilo o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjeva-
nje svojih obveznosti v postopkih javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97, 84/99),

– navodilo o finančnem poslovanju
upravnih enot ter uprav, uradov in inšpekto-
ratov, ki so upravni organi v sestavi ministr-
stev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh
(Ur. l. RS, št. 65/97, 20/98, 22/99),

– vsa pozitivna zakonodaja, ki ureja to
področje.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ponud-
niki se morajo predstaviti s kratkimi življe-
njepisi dejanskih izvajalcev storitev, s po-
sebnim poudarkom na njihovih prevajal-
skih/lektorskih delovnih izkušnjah – npr.
zaposlenih v prevajalskih agencijah ali čla-
nov društva – in navedbo števila polno za-
poslenega vodstvenega in administrativne-
ga osebja, ki bo vključeno v izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti ter njihovih funkcij.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko ponudijo
razpisane storitve v celoti ali za posamezni
tuj jezik.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ponudniki lahko ponudijo samo po-
nudbo, opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo za dobo enega
leta, z možnostjo podaljšanja za eno leto.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mini-
strstvo za notranje zadeve, Sektor za finan-
ce, plan in investicije, Oddelek za investicije
in javna naročila, Cankarjeva ul. 4, Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade.

Kontaktna oseba: Nevena Vrbnjak, tel.
061/172-46-55.

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

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni os-
novni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
navedba, ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-2-00.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti do 4. 4. 2000, najkasneje do
14. ure.

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 4. 2000 ob
12. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

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

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: rok plačila ne sme
biti krajši od 30 dni od dneva izstavitve ra-
čuna.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba za pisno pre-
vajanje, pogodba za konsekutivno prevaja-
nje, pogodba za simultano prevajanje ter
pogodba za lektoriranje, v skladu z razpisno
dokumentacijo.

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: prijavijo se lahko gospodarske druž-
be, samostojni podjetniki posamezniki,
društva ter fizične osebe. Ponudnik mora
podati diplome ustrezne fakultete in potrdi-
lo o opravljenem izpitu za sodnega tolma-
ča ali diplome ustrezne fakultete in potrdilo
o opravljenih jezikovnih tečajih, ki so med-
narodno priznani.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od zadnjega
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roka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 130 dni.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za pisno prevajanje ter lektoriranje: cena,
reference ponudnika, število jezikov, izkuš-
nje v letih, storilnost ter odzivnost.

Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudbe za pisno prevajanje ter lektoriranje
prejmejo za ceno je 22 točk, za reference
ponudnika je 8 točk, za število jezikov je 4
točke, za izkušnje v letih je 4 točke, za
storilnost je 3 točke ter za odzivnost 3 toč-
ke.

Merila za konsekutivno ter simultano pre-
vajanje: cena, reference ponudnika, število
jezikov, izkušnje v letih ter odzivnost.

Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudbe za konsekutivno ter simultano pre-
vajanje prejmejo za ceno je 19 točk, za
reference ponudnika je 8 točk, za število
jezikov je 4 točke, za izkušnje v letih je 4
točke ter za odzivnost 3 točke.

18., 19., 20.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 3/2000 Ob-22337
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Psihiatrična klinika Ljubljana, Stude-
nec 48, 1260 Ljubljana - Polje, faks
061/484-618.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje prostorov Psi-
hiatrične klinike Ljubljana s skupno po-
vršino 21151 m2.

Ocenjena vrednost naročila je
70,000.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Studenec 48,
Zaloška 29 in Poljanski nasip 58.

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 za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga naročila storitve.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih in drugi predpisi s
področja javnega naročanja, Pravilnik o
ukrepih za varstvo pred širjenjem okužbe
znotraj zdravstvenih organizacij (Ur.l. SFRJ,
št. 49/86) in drugi predpisi s področja
zdravstvenega varstva.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vedba strokovne kvalifikacije osebja ponud-
nika je obvezni del razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo 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: pričetek takoj po prav-
nomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika in podpisu pogodbe. Čas traja-

nja pet let. Za lokacijo Studenec 48, Ljub-
ljana pričetek opravljanja čiščenja 26. 7.
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Psi-
hiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48,
Ljubljana - Polje, tajništvo direktorice za
splošne zadeve pri Branki Gombač, Uprav-
na stavba, pritličje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 10. 3.
2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, virmansko ali s položnico na
žiro račun naročnika št.
50103-603-403974.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti najkasneje do 3. 4. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pred-
ložiti v originalu in 1 kopiji v zapečatenih
ovojnicah z jasno oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za čiščenje” osebno na sedež naroč-
nika ali pa priporočeno s povratnico na na-
slov Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec
48, 1260 Ljubljana - Polje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 4. 2000 ob
10. uri na naslovu Psihiatrična klinika Ljub-
ljana, Studenec 48, Ljubljana, v upravni stav-
bi, 1. nadstropje, sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna ga-
rancija v višini 5.000.000 SIT. Veljavnost
bančne garancije do dneva veljavnosti po-
nudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo v skladu s
pogodbo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: kot ponudnik, lahko s
podizvajalci, izjemoma kot partnerji pri skup-
nem poslu, pri čemer je obvezno samo eden
poslovodeči.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora predložiti dokazila in
izjave, kot jih zahteva razpisna dokumenta-
cija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki od
ponudbe ne morejo odstopiti po pričetku
javnega odpiranja ponudb, do tega roka pa
po postopku in na način kot je to opredelje-
no v splošnih navodilih ponudnikom, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije.

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

V. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

1. kadrovska usposobljenost ponud-
nika za predmet javnega naročila

– izločilni kriterij: ponudnik ima zapo-
slenih manj kot petinštirideset delavcev za
opravljanje javnega naročila,

2. cena
– izločilni kriterij: cena ni podana. Na-

ročnik bo izločil vse ponudbe, kjer bo stro-
šek letnega čiščenja vseh prostorov naroč-
nika za več kot 20% presegal ocenjeno let-
no vrednost storitve.

3. izdelana tehnologija čiščenja s si-
stemom zagotavljanja kakovosti ponujenih
storitev

– izločilni kriterij: tehnologija čiščenja
s sistemom zagotavljanja kakovosti ni prilo-
žena oziroma ni v skladu s tehničnimi zahte-
vami naročnika,

4. reference za čiščenje primerljivih
zdravstvenih ustanov, kjer se že uporablja
ponujena tehnologija

– izločilni kriterij: referenčna lista ni
priložena,

5. posebne ugodnosti glede general-
nega čiščenja,

6. doba opravljanja dejavnosti.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

na zgoraj navedena merila z ocenami:
1. kadrovska usposobljenost ponud-

nika za predmet javnega naročila,
ocena: 3 nad 65 zaposlenih delavcev

za področje javnega naročila.
ocena: 2 55 ali več zaposlenih delav-

cev za področje javnega naročila,
ocena: 1 pod 55 zaposlenih delavcev

za področje javnega naročila.
2. cena
ocena: 22 najnižja cena,
ocena: 18 od 101 do 105% najnižje

cene,
ocena: 13 od 106 do 110% najnižje

cene,
ocena: 8 od 111 do 120% najnižje

cene,
ocena: 3 od 121 do 130% najnižje

cene,
ocena: 0 več kot 131% najnižje cene.
3. izdelana tehnologija čiščenja s si-

stemom zagotavljanja kakovosti ponujenih
storitev,

ocena: 3 tehnologija čiščenja in si-
stem zagotavljanja kakovosti sta izdelani
in v skladu s tehničnimi zahtevami naroč-
nika,

ocena: 0 tehnologija čiščenja in si-
stem zagotavljanja kakovosti sta izdelani in v
večji meri v skladu s tehničnimi zahtevami
naročnika,

4. reference za čiščenje primerljivih
zdravstvenih ustanov, kjer se že uporablja
ponujena tehnologija čiščenja,

ocena: 5 zelo dobra referenčna lista
(nad 8 referenčnih poslov),

ocena: 3 dobra referenčna lista (nad
6 referenčnih poslov),

ocena: 1 solidna referenčna lista (od
3 do 6 referenčnih poslov),

ocena: 0 skromna referenčna lista
(pod 3 referenčni posli),

5. posebne ugodnosti glede general-
nega čiščenja,

ocena: 6 ponudnik ponudi opravlja-
nje generalke 5X letno,

ocena: 3 ponudnik ponudi opravlja-
nje generalke 4X letno,

ocena: 0 ponudnik ponudi opravlja-
nje generalke 3X letno,

6. doba opravljanja dejavnosti,
ocena: 1 ponudnik dejavnost opravlja

več kot 3 leta,
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ocena: 0 ponudnik dejavnost opravlja
3 ali manj let.

Opozorilo: predpogoj za postopek
ocenjevanja je neprisotnost izločilnega kri-
terija v ponudbi.

Razlaga: v dokumentaciji je postavlje-
nih 6 meril. Vsaka prispela in popolna po-
nudba bo ocenjena upoštevajoč le ta meri-
la. Končni seštevek točk bo ocena posa-
mezne ponudbe.

Maksimalno število točk za posamez-
no ponudbo je 40.

V primeru, da dva ali več ponudnikov
doseže enako število točk, bo naročnik kot
najugodnejšega izbral ponudnika z najnižjo
ponudbeno ceno.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki si lahko lokacije, katerih čiščenje je
predmet javnega naročila ogledajo po pred-
hodnem dogovoru z naročnikom.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen dne 14. 1. 2000 pod št.
Ob-18624, objava o izidu pa dne 3. 3. 2000.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 352-33-21/00 Ob-22338
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za gospodarske dejavno-
sti in Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, Dunajska 47,
1001 Ljubljana, 178-70-64.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): dodelitev javnega naro-
čila na osnovi javnega razpisa za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava strokovne štu-
dije z naslovom: Prostor Slovenije 2020
Energetski sistem in prostorski razvoj
Slovenije; 8,100.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: pri izvajalcu.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:

– ime in priimek, akademski naslov in
strokovni naslov odgovornega nosilca nalo-
ge, odgovornega nosilca posameznega
sklopa naloge in ostalih članov projektne
skupine,

– projektna skupina naj bo sestavljena
interdisciplinarno (strokovnjak za energet-
ska področja, področje prostorskega plani-
ranja in področja varstva okolja).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
se ne upoštevajo.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: marec 2000–oktober
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
kontaktna oseba: Urad RS za prostorsko
planiranje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana
(III.nadstropje – tajništvo).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 3. 2000
do 14. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: do 23. 3. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Urad RS za prostorsko pla-
niranje, Dunajska 47, 1001 Ljubljana (III.
nadstropje – tajništvo).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 3. 2000 ob 9.30, Urad RS za prostor-
sko planiranje, Dunajska 47, 1000 Ljublja-
na, tretje nadstropje, soba št. 300.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: nalogo financirata oba na-
ročnika skupaj,Ministrstvo za gospodarske de-
javnosti 50% in Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje 50%.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: po odpiranju
ponudb.

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

1. Razdelanost programa projektne
naloge – 20%,

2. Metodologija – 20%,
3. Reference ponudnika – 20%,
4. Ponudbena cena del – 20%,
5. Trajanje izvajanja del – 20%.

Način ocenjevanja: vsako ponudbo se
oceni po zgoraj navedenih merilih z upora-
bo možnih ocen za posamezno merilo. Na-
jugodnejši ponudnik je tisti, ki zbere najvišjo
vsoto ocen.

18.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ne.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen: ne.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 512/1708-121 Ob-22341
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, Maribor, faks 062/30 05 685.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: geodetske meritve za
obdobje šestih let – obseg del je podrob-
neje prikazan v razpisni dokumentaciji.

Ocenjena vrednost naročila znaša
10,000.000 SIT letno.

Celotna vrednost za obdobje šestih let
znaša 60,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Hidroenergetski objekti
Dravskih elektrarn Maribor.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: dela se oddajo v celoti. Del-
ne ponudbe niso možne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predvideni pričetek
del: april 2000, dokončanje del: april 2005.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, Obrežna 170,
Maribor, soba 005.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati v času od 7. 3.
2000 do 10. 3. 2000 med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
51800-601-28970 (vključno z DDV).

Na dokazilu o vplačilu mora biti navede-
na davčna številka firme, ki dviguje razpisno
dokumentacijo.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 4. 4. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, Maribor, vložišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 2000 ob 11. uri, Dravske elektrarne
Maribor, Obrežna 170, Maribor.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe; 10%
celotne ponudbene vrednosti; veljavnost 90
dni od datuma za oddajo ponudbe.

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 6. 4. 2000.

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

– vrednost del maks. 40 točk,
– reference maks. 30 točk,
– tehnična opremljenost maks. 30 točk.
Merila in kriteriji za točkovanje so po-

drobno prikazani v razpisni dokumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.

18. Druge informacije o naročilu: poda-
ja jih kontaktna oseba naročnika Marjan Kir-
biš, tel. 062/30 05 171, od 8. 3. do 15. 3.
2000 od 8. do 10. ure.

19., 20.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 512/1708-122 Ob-22342
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, Maribor, faks 062/30 05
685.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opazovanje seizmično-
sti pregrad HE na Dravi.

Izdelava projektne dokumentacije: pro-
jekt za gradbeno dovoljenje in projekt za
razpis v celoti.

Ocenjena vrednost naročila znaša
20,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Hidroelektrarne na Dravi.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: dela se oddajo v celoti. Del-
ne ponudbe niso možne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predvideni pričetek del:
10. 4. 2000, dokončanje del: 30. 6. 2000.
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9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, Obrežna 170,
Maribor, soba 005.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati v času od 7. 3.
2000 do 10. 3. 2000 med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
51800-601-28970 (vključno z DDV).

Na dokazilu o vplačilu mora biti navede-
na davčna številka firme, ki dviguje razpisno
dokumentacijo.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 24. 3. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, Maribor, vložišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 3. 2000 ob 11. uri, Dravske elektrarne
Maribor, Obrežna 170, Maribor.

12., 13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 28. 3. 2000.

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

– vrednost del maks. 40 točk,
– reference za izdelavo projektne doku-

mentacije maks. 30 točk,
– reference in izkušnje strokovnih kadrov

maks. 20 točk,
– posebne ugodnosti maks. 10 točk.
Merila in kriteriji za točkovanje so po-

drobno prikazani v razpisni dokumentaci-
ji. Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

18. Druge informacije o naročilu: proda-
ja jih kontaktna oseba naročnika Alenka Pr-
naver, tel. 062/30 05 177, od 9. 3. do
16. 3. 2000 od 8. do 10. ure.

19., 20.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Ob-22369
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
Krško, tel. 0608/22-771, faks
0608/22-221.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje parkov, na-
sadov in zelenic, ureditev in zasaditev
javnih povšin na območju Občine Krško
v letu 2000.

Ocenjena vrednost del je 15,000.000
SIT/letno. Občina Krško bo sklenila pogod-
bo v višini sprejetih proračunskih sredstev
za tekoče leto.

4. Kraj izvedbe: Občina Krško.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali

upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: razvid-
no iz razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik mora predložiti po-
nudbo za celotno storitev.

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

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:  dela se izvajajo od
podpisa pogodbe do 31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Krško, Oddelek za gospodarsko infra-
strukturo, Cesta krških žrtev 14, Krško, kon-
taktna oseba Niko Somrak.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak de-
lovni dan od 8. do 10. ure, najkasneje 15
dni od te objave.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo do navedenega ro-
ka s potrdilom o plačilu razpisne dokumen-
tacije v višini 10.000 SIT na žiro račun Ob-
čine Krško številka 51600-630-13042 s
pripisom “Razpisna dokumentacija za vzdr-
ževanje zelenic za leto 2000”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele najkasneje dvaj-
seti dan po tej objavi, najkasneje do 10.
ure. Ponudbo dostavite v sobo 404 Od-
delek za gospodarsko infrastrukturo Obči-
ne Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti predlo-
žene na naslov Občina Krško, Cesta krških
žrtev 14, Krško.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-
verti z naslovom naročnika, s pripisom:
“Vzdrževanje zelenic za leto 2000 – ponud-
ba, ne odpiraj” in številko objave tega razpi-
sa, ter naslovom ponudnika na prvi in zadnji
strani kuverte.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje pondub bo 24. 3. 2000, in sicer
v sejni sobi E Občine Krško, ob 12. uri.

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

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z določili
zakona o izvrševanju proračuna.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– registracija ponudnika in dovoljenje za
opravljanje dejavnosti pristojnega upravne-

ga organa za samostojne podjetnike prigla-
sitveni list DURS-a,

– izjava o minimalni kadrovski usposob-
ljenosti in tehnični opremljenosti,

– dokazilo da podjetje ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacij-
skem postopku, 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 sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od te objave,

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

– izjava banke, da bo predložila garanci-
jo za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti,

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

– dokazilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov in drugih dajatev, ne starejši
od 30 dni od te objave,

– ponudbeni predračun z rekapitulacijo,
potrjene reference del, potrjen predlog po-
godbe o izvajanju del.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od zadnjega
roka oddaje ponudbe.

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

– ponudbena vrednost – 40%,
– plačilni pogoji – 20%,
– reference ponudnikov – 20%,
– razpoložljiva mehanizacija – 20%.
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

ne informacije ponudniki lahko dobijo do
izteka razpisnega roka na Občini Krško, Krš-
ko, Cesta krških žrtev 14. osebno ali po tel.
0608/22771, kontaktna oseba je Niko So-
mrak.

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

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: naročilo je prvič objav-
ljeno.

Občina Krško

Št. 322-01/00-05 Ob-22348
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič, tel. 064/561-166, telefaks
064/561-174.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje gozdnih
cest na območju Občine Tržič v zaseb-
nih in državnih gozdovih v letu 2000.

Ocenjena vrednost vseh del na leto je
10,500.000 SIT. Naročnik si pridržuje pra-
vico spremembe obsega del glede na viši-
no pridobljenih sredstev. Izvajalec v tem pri-
meru ni opravičen do odškodnine.

4. Kraj izvedbe: gozdne ceste v zaseb-
nih in državnih gozdovih na območju Obči-
ne Tržič.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: dejavnost gradbeništva.
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN
(Ur. l. RS, št. 24/97), odredba o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna RS (Ur. l. RS, št. 58/95)
in uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozd-
nih cest (Ur. l. RS, št. 42/98).

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: določeno v razpisni doku-
mentaciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela so vezana na
program, ki ga pripravi Zavod za gozdove
Slovenije, OE Kranj.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanje storitve: od podpisa pogodbe
do 31. 10. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, pri
g. Veterniku – Urad za urejanje prostora.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 23. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT se nakaže na ži-
ro račun naročnika št. 51520-630-50134 z
namenom “pristojbina za javni razpis – vzdr-
ževanje gozdnih cest na območju Občine
Tržič”.

10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo 24. 3. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Tržič, Trg svobode
18, 4290 Tržič – tajništvo občine.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v četrtek 30. 3. 2000 ob 10. uri v mali sejni
sobi Občine Tržič.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo v višini 10% razpisane vrednosti z ve-
ljavnostjo do 1. 6. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: opredeljeni v raz-
pisni dokumentaciji.

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.

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 k ponudbi dokazi-
la, ki jih zahteva razpisna dokumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudbe ne
morejo umakniti po roku, ki je določen za
oddajo ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teže in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo merila skladno z 21.
členom ZJN natančneje opredeljena. Izho-
dišče za izbor najugodnejšega ponudnika
pa bo najcenejša ponudbena vrednost po-
pisa vzdrževalnih del.

18. Druge informacije o naročilu: dose-
danji upravljavec gozdov lahko na podlagi

določil zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o skladu kmetijskih zemljišč in
gozdov RS (Ur. l. RS, št. 1/96), pri izboru
izvajalca vzdrževanja gozdnih cest v določe-
nem kompleksu državnih gozdov, pod ena-
kimi pogoji uveljavlja prednostno pravico.

19., 20.
Občina Tržič

Št. 110-1/00 Ob-22381
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje storitev pri-
dobivanja objektov in razreševanje prob-
lematike rušencev za potrebe dogradi-
tve drugega voznega pasu na AC Naklo
– Kranj (vzhod).

Ocenjena vrednost naročila je
6,690.638 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Naklo–Kranj (vzhod).
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

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

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: rok dokončanja del je
najkasneje 6 mesecev po prejemu ustrezne
dokumentacije.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 17-88-439, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 24. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št.
50106-601-291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
24. 3. 2000 do 9.30.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za opravljanje storitev pridobivanja objektov
in razreševanje problematike rušencev za
potrebe dograditve drugega voznega pasu

na AC Naklo–Kranj (vzhod)«. Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 24. 3. 2000
ob 10. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 200.719 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v po-
godbi kot obvezni sestavini razpisne doku-
mentacije.

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

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

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Andreja Pol-
zelnik, univ. dipl. prav. – Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
30 94 209, faks 30 94 213.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-22382
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: AC odsek Bič–Trebnje–
Hrastje; pododsek Ponikve–Hrastje; po-
ročilo o vplivih na okolje.

Ocenjena vrednost naročila je
8,000.000 SIT

4. Kraj izvedbe: Ponikve–Hrastje.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
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6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

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

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: rok izdelave 1. faze
pVO (posnetek ničelnega stanja, opredeli-
tev vplivov (1:5000) in predlog ukrepov je 1
mesec po prejemu kartnega gradiva v M
1:5000. Rok za zaključek pVO k osnutku
LN je 5 dni po uskladitvi izdelanega IP, rok
za dopolnitve pa do izdelave predloga LN.
Izdelovalec PVO je dolžan zagotoviti vse po-
pravke po reviziji v roku 7 dni.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 17-88-439, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 24. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.500 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št.
50106-601-291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
24. 3. 2000 do 10.30.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za AC odsek Bič–Trebnje–Hrastje; podod-
sek Ponikve–Hrastje; poročilo o vplivih na
okolje«. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 24. 3. 2000
ob 11. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 240.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

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

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

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

ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje za zadnja 3 leta, kadrovska
sestava in opremljenost.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje mag. Barbara
Likar – Družba za državne ceste d.o.o.,
Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 30-94-258,
faks 30-94-260.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-22383
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvedba zunanje kon-
trole pri gradnji AC in navezovalnih cest
na AC v Republiki Sloveniji (za obdobje
2000 do 2004).

Ocenjena vrednost naročila je:
Sklop I. 30,000.000 SIT/leto
Sklop II. 270,000.000 SIT/leto
4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo za:

Sklop I. navezovalne ceste na AC omrežje
Sklop II. AC odseki.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: rok dokončanja del je
do dokončanja gradbenih del oddanih v ob-
dobju od 2000 do 2004.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 17-88-439, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 4. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50106-601-291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
4. 4. 2000 do 8.30.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za Izvedbo zunanje kontrole pri gradnji AC
in navezovalnih cest na AC v R Sloveniji (za
obdobje 2000 do 2004)«. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje tehničnega dela ponudb bo
dne 4. 4. 2000 ob 9. uri in javno odpiranje
finančnega dela ponudb bo dne 18. 4.
2000 ob 9. uri na naslovu: Direkcija Re-
publike Slovenije za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini, in sicer za:

Sklop I: 900.000 SIT
Sklop II: 8.100.000 SIT
in veljavnostjo 91 dni od datuma odpira-

nja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz lastnih sredstev. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

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

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

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): tehnič-
na in finančna merila, ki so navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Slovenko He-
nigman, univ. dipl. inž. grad.– Družba za
državne ceste d.o.o., Ljubljana, Tržaška
19a, tel. 17-88-8384, faks 17-88-378.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o
javnem naročilu je bila objavljena dne 19.
11. 1999 (Uradni list RS, št. 94/99).

20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-22384
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: uporaba površin ob avtoce-
stah za opravljanje sezonske ali celolet-
ne gostinske ponudbe na počivališčih.

Ocenjena vrednost povračila za leto
2000 je ocenjena na najmanj
60.140 SIT/mesečno za vsako od razpisa-
nih lokacij, oziroma 661.540 SIT/mesečno
za vse razpisane lokacije.

4. Kraj izvedbe:
– Lipce–desno in levo
– Povodje–desno in levo
– Zima–desno in levo
– Polskava–desno in levo
– Studenec–desno in levo
– Divača–desno.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: v okviru ene lokacije ne.

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

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: uporaba površin se od-
daja za 3 leta.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 17-88-439, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 24. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
24. 3. 2000 do 8.30.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za uporabo površin ob avtocestah za oprav-
ljanje sezonske ali celoletne gostinske po-
nudbe na počivališčih«. Na hrbtni strani mo-
ra biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 24. 3. 2000
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 50.000 SIT za vsako ponuje-
no lokacijo in veljavnostjo 91 dni od datuma
odpiranja ponudb.

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

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

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, ka-
drovska sestava in opremljenost.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najvišja
ponudbena cena in druga merila navedena
v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Irena Jančič
Osterc, univ. dipl. ekon. inž. grad. – DARS
d.d., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
30-94-411, faks 136-97-46.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 3-24/2000 Ob-22403
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39,
1000 Ljubljana, 061/123-22-05.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje poslovnih pro-
storov Instituta na lokaciji Jamova 39 v
Ljubljani in Reaktorski center Podgori-
ca, Brinje 40, Dol pri Ljubljani v skupni
izmeri 23948m2.

Ocenjena vrednost naročila: 2,800.000
SIT na mesec.

4. Kraj izvedbe: Institut “Jožef Stefan”,
Ljubljana, Jamova 39 in Podgorica, Brinje 40.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: za izvedbo naročila se lahko
prijavijo izvajalci, ki so usposobljeni za izva-
janje del čiščenja poslovnih prostorov, ima-
jo ustrezno število delavcev za izvajanje red-
nega čiščenja.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek 1. 6. 2000 za
dobo treh let.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: In-

stitut “Jožef Stefan” – Vložišče, Jamova 39,
1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12.ure do 10. 3. 2000 na osnovi
dokazila o vplačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na žiro račun
št. 50101-603-50272 z oznako “Čiščenje”
ali na blagajni IJS vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Institut “Jožef Stefan” vložiš-
če Instituta , Jamova 39, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 3. 2000 ob 11.uri, na Institutu “Jožef
Stefan”, Jamova 39, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ponudbene ce-
ne za eno leto, z veljavnostjo do 2. 6. 2000.

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
pri ocenjevanju in vrednotenju ponudb:

Merilo Utež v %
– ponudbena cena 30
– kvaliteta materiala ocenjena

na podlagi vzorcev 10
– količina  materiala, vključenega v

ponudbeno ceno 10
– število ur čiščenja, ki je osnova

za ponudbeno ceno 5
– stalnost cene (kriteriji spremembe

cene ob inflaciji) 5
– kadrovska usposobljenost ponudnika

za predmet javnega naročila 5
– preglednost in celovitost ponudbe 5
– reference (število sklenjenih pogodb

za čiščenje, pogodbene stranke
ponudnika, priporočila, število pogodb
na podlagi javnih razpisov,
zgodovina ponudnika, dolžina
opravljanja dejavnosti) 20

– opcija ponudbe (vključitev drugih
stroškov v ceno) 5

– druge posebne ugodnosti (prevzem
del in popusti pri nepredvidenih potrebah
za čiščenje (remont, adaptacije
prostorov), sposobnost prevzema
dela v primeru povečanja kvadrature…) 5

Ocenjevanje: najugodnejši ponudnik pri
posameznem merilu dobi 10 točk in naj-
manj ugoden 0 točk. Ostali ponudniki se
razvrstijo na lestvici med 0 in 10 točk.

18., 19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 30. 7. 1999 pod št.
834/99.

Institut “Jožef Stefan” Ljubljana

Št. 9/00 Ob-22483
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: kontinuirano in siste-
matično spremljanje, ocenjevanje in
analiziranje odnosa javnosti do svetniš-
kega kluba LDS MOL ter njegovih pred-
stavnikov, do posameznih aktualnih in
strateških vprašanj, problemov v mest-
nem in širšem okolju, vrednost naročila
18,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
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: v raz-
pisni dokumentaciji.

(c)
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: po podpisu pogodbe
do 31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mest-
na občina Ljubljana, Mestna uprava Adamič
Lundrovo n. 2, soba 255/II., Alenka Mihelčič.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT, ŽR št.
50100-845-50358 sklic na št. 713003 s
pripisom JR-9/00.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 3. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, soba 255/II.,
Alenka Mihelčič.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 3. 2000 ob 10. uri Mestna uprava,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, soba 143/I.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe v višini 2%.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 31. 3. 2000
od 9.30.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena
60%, reference 40%.

18. Druge informacije o naročilu: v raz-
pisni dokumentaciji.

19., 20.
Mestna občina Ljubljana

Št. 025-7/2000-5 Ob-22488
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana,
061/17-84-834.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega čišče-
nje poslovnih prostorov po posameznih
območjih:

3.1. OGU Novo mesto – Izpostava Čr-
nomelj – 374.148 SIT,

3.2. OGU Sevnica – Izpostava Brežice –
614.040 SIT

3.3. OGU Slovenj Gradec z izpostavo
Slovenj Gradec – 840.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: poslovni prostori nave-
denih Območnih Geodetskih uprav z izpo-
stavami:

– OGU Novo mesto – Izpostava Črno-
melj, Kolodvorska c. 30/a, Črnomelj,

– OGU Sevnica – Izpostava Brežice, Trg
izgnancev 16, Brežice,

– OGU Slovenj Gradec Francetova c. 7,
Slovenj Gradec, Izpostava Slovenj Gradec,
Francetova c.7, Slovenj Gradec.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki so
usposobljeni, imajo ustrezno število delav-
cev za izvajanje rednega čiščenja, globinskih
čiščenj, izdelavo premazov, dobavljanja sa-
nitarno higienskega materiala in so registrira-
ni za opravljanje omenjene dejavnosti.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo za opravljanje storitev čiščenja poslov-
nih prostorov na lokacijah opisanih v točkah
od 3.1. do 3.3. skupaj ali posebej za vsako
lokacijo opisano v točkah od 3.1. do 3.3.
ali pa za več lokacij opisanih v točkah od
3.1. do 3.3.

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

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba posamezne naloge po-
teka po zahtevah naročnika, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja po-
samezne naloge je opredeljen z uveljavitvijo
posamezne pogodbe, dokončanje pa je do-
ločeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije – Glavni
urad, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba: Nives Jurcan, soba P25,
tel. 061/178-49-27.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno vplačati 2.500 SIT na žiro
račun št. 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 15. 3. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-

ke Slovenije, Glavni Urad, Zemljemerska
12, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Nives
Jurcan soba P25.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj“
in s številko objave tega javnega razpisa.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 3. 2000 ob 10. uri uri v prostorih Glav-
nega urada Geodetske uprave RS, Zemlje-
merska 12, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku: jih ni.

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: 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:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot so zahtevane v razpisni
dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik ne
more odstopiti od ponudbe od 15. 3. 2000
od 9. ure dalje.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
fiksnost cene, reference in druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se dobijo na naslovu pod 9.
(a) točko.

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 št. 025-7/2000-2.

Geodetska uprava RS

Št. 025-5/2000-4 Ob-22512
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Geodetska uprava RS, Ljublja-
na, Zemljemerska ul. 12, telefon
061/178-48-00, faks 061/178-48-34.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: naročilo obsega servisno
vzdrževanje in popravila kopirnih in foto-
kopirnih strojev po posameznih znamkah
strojev po posameznih lokacijah (Območ-
ne geodetske uprave in njihove izpostave).

a) Ocenjena vrednost naročila za posa-
mezne znamke strojev:

v SIT

3a.1) Xerox 320.000
3.a.2) Nashuatec 60.000
3.a.3) Elsi copy 230.000
3.a.4) Ecodiazo 770.000
3.a.5) Metem 1.300.000
3.a.6) Kopirna miza Meta 300.000
3.a.7) Gorenje Tehnomatik 150.000
3.a.8) OCE 220.000
3.a.9) Superdiazo 220.000
3.a.10) KA- 103 60.000
3.a.11) ROWE 212 200.000

Ocenjena vrednost naročila skupaj:
3,830.000 SIT.
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b) Zakup strojev

Zap. št. Lokacija Vrsta storitve Št. kopij

3.b.1.) Izpostava Ljubljana, Cankarjeva cesta 1/III A3, A4 60.000
3.b.2.) Izpostava Ljubljana, Cankarjeva cesta 1/III tekoči meter A0 18.000

Zbiranje ponudb

Ob-22353
Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., javno

podjetje za komunalne dejavnosti, Ulica 15.
maja 4, Koper, objavlja skladno s 56. čle-
nom ZJN

zbiranje ponudb
za dobavo računalniške opreme

Orientacijska vrednost javnega naročila
je 2,000.000 SIT (skupaj z DDV). Zaintere-
sirani ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo najkasneje osmi dan od objave
v Uradnem listu RS (cena 7.140 SIT, zne-
sek je potrebno nakazati na žiro račun na-
ročnika na št. 51400-601-10953, pri Agen-
ciji za plačilni promet Koper). Kontaktna
oseba naročnika je Stevan Smiljanič, tel.
066/380-27.

Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.

Ocenjena vrednost naročila: 2,250.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: za razpisano storitev:
Glavni urad, Območne geodetske uprave
in njihove izpostave:

– MOP, Geodetska uprava RS, Glavni
urad, Ljubljana, Zemljemerska ulica 12,

– Območna geodetska uprava Celje,
Ulica XIV. divizije 12, Izpostave Celje, Laš-
ko, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju in
Šmarje pri Jelšah,

– Območna geodetska uprava Koper,
Cankarjeva ulica 1, Izpostave Koper, Ilir-
ska Bistrica, Postojna in Sežana,

– Območna geodetska uprava Kranj,
Slovenski trg 1, Izpostave Kranj, Jesenice,
Radovljica in Škofja Loka,

– Območna geodetska uprava, Ljublja-
na, Cankarjeva cesta 1/III, Izpostave Ljub-
ljana, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Kočev-
je, Litija, Logatec, Rakek, Trbovlje in Vrhni-
ka,

– Območna geodetska uprava Maribor,
Ulica heroja Tomšiča 2, Izpostava Sloven-
ska Bistrica,

– Območna geodetska uprava Murska
Sobota, Slomškova ulica 19, Izpostave
Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava
in Ljutomer,

– Območna geodetska uprava Nova
Gorica, Kidričeva ulica 14, Izpostave Aj-
dovščina, Idrija in Tolmin,

– Območna geodetska uprava Novo
mesto, Ljubljanska cesta 26, Izpostave No-
vo mesto, Črnomelj in Trebnje,

– Območna geodetska uprava Ptuj,
Krempljeva ulica 2, Izpostave Ptuj in Or-
mož,

– Območna geodetska uprava Sevnica,
Glavni trg 19A, Izpostave Sevnica, Brežice
in Krško,

– Območna geodetska uprava Slovenj
Gradec, Francetova cesta 7, Izpostave Slo-
venj Gradec in Ravne,

– Območna geodetska uprava Velenje,
Prešernova cesta 1, Izpostave Velenje, Mo-
zirje in Žalec.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba
naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: brez omejitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: jih
ni.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki se lahko po-
tegujejo za vse dele storitev v točkah od
3.1) do 3.11) skupaj ali pa za vsako posa-
mezno storitev opisano v točkah od 3.1)
do 3.11).

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante niso
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba posamezne naloge po-
teka po zahtevah naročnika, opredeljenih
v razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: pričetek izvajanja
posamezne naloge je opredeljena z uvelja-
vitvijo posamezne pogodbe, dokončanje
pa je določeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Ljubljana Zemljemerska ulica 12, kontakt-
na oseba: Nives Jurcan, soba P25, tel.
061/178-49-27.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT, na ŽR št.
50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo 15. 3. 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo:Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Glavni urad, Ljubljana Zemljemer-
ska ulica 12, kontaktna oseba: Nives Jur-
can, soba P3.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 3. 2000 ob 11. uri; Geodetska
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Ljubljana, Zemljemerska ulica 12, sejna so-
ba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: skladno z zakonom o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije za leto 2000
se ne zahteva.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: vse naloge od
3.1) do 3.11) financira 100% naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
ne morejo odstopiti od ponudbe od 15. 3.
2000 po 9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo: objavljen v Uradnem listu RS, št. 4-5 z
dne 21. 2. 2000.

Geodetska uprava RS

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. 17/2000 Ob-22228
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za znanost in tehnolo-
gijo, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 21. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik Mladinska knji-
ga - Trgovina, d.d., Slovenska 29, 1000
Ljubljana, je v veljavni ponudbi na javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev za doba-
vo pisarniških artiklov za potrebe Ministrs-
tva za znanost in tehnologijo (javni razpis
objavljen v Uradnem listu RS, št. 7/00) na
podlagi razpisne dokumentacije in glede na
objavljena merila za ocenjevanje ponudb
(14. točka javnega razpisa in IV. del razpi-
sne dokumentacije) ponudil najugodnejšo
ponudbo. Pri treh (cena, reference, druge
ugodnosti) izmed šestih objavljenih meril
(cena, reference, dodatni artikli, cene do-
datnih artiklov, plačilni pogoji, druge ugod-
nosti) je dosegel prvo mesto in s tem najviš-
je število točk pri teh treh merilih, s skupaj
doseženim najvišjim seštevkom točk oziro-
ma najvišjim rezultatom pa je dosegel tudi
za izbiro ponudnika postavljeni kriterij naju-
godnejše ponudbe na podlagi objavljenih
meril.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mladinska knjiga – Trgovi-
na, d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
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6. (a) Kraj dobave: Republika Slovenija,
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg
Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oskrba Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo, Trg Osvobodilne
fronte 13, 1000 Ljubljana, s pisarniški-
mi artikli v obdobju od 5. 3. 2000 do
5. 3. 2001.

7. Pogodbena vrednost: 6,986.556,80
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,684.925,86 SIT, 6,986.556,80 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list št. 7 z dne 18. 1. 2000.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-22273
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup gumi trans-
portnih trakov kvalitet “K” za metanske ja-
me.

3. Datum izbire: odpiranje 4. 2. 2000,
sklep o izbiri 4. 2. 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: prispela je samo ena ponudba. Ponov-
ni javni razpis ni uspel.

5.
6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:

skladišče kupca.
(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. 3 z dne 14. 1. 2000, Ob-18741.

14.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.,

Trbovlje

Ob-22290
1. Naročnik, poštni naslov: Vodovod -

kanalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 24. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, možnost kom-
penzacije računov, rok dobave.

Ponudniki, ki jim je priznana sposob-
nost, ustrezajo zahtevanim merilom in kri-
terijem, cenovno pa ne odstopajo več kot
10% od povprečne vrednosti cen ostalih
ponudb.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost se prizna:

1. Vigrad, d.o.o., Cesta na Ostrožno
101, Celje,

2. N$A, Malgajeva 2a, Celje,
3. Zagožen, d.o.o., Cesta ob železni-

ci 3, Žalec.

6. (a) Kraj dobave: VO-KA, Lava 2a, Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nabava vodovodnega in
kanalizacijskega materiala.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,666.586 SIT, 17,850.809 SIT.
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-19164.

13.
Vodovod - kanalizacija, JP, d.o.o., Celje

Št. 05001 Ob-22315
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, strokovna ocena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Štajerski avto dom, d.o.o., Tržaška c.

38, Maribor,
– Man-at, d.o.o., Jadranska c. 85, Mari-

bor.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 3 osebna vozila, 2 tovor-
na vozila.

7. Pogodbena vrednost:
– 10,260.567 SIT z DDV osebna vozila,
– 47,447.680 SIT z DDV tovorna vozila.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 48,989.920 SIT, 8,887.199,90 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 3 z dne 14. 1. 2000, Ob-18698.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-22317
1. Naročnik, poštni naslov: Obalni dom

upokojencev Koper, Krožna cesta 5, Ko-
per, ki ga zastopa direktor Dušan Vodopi-
vec.

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): cena in druga merila iz razpisne
dokumentacije.

Javni razpis ni uspel v naslednjih sklo-
pih, ker po pregledu in ocenjevanju ponudb
za javni razpis za izbiro izvajalca brez omeji-
tev nista ostali popolni vsaj dve ponudbi:

A)  sadje in zelenjava – sveža,
– sveže sadje in zelenjava – zmrznje-

na,
C)  ribe,
F)  mleko in mlečni izdelki.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
B)  kruh in pekovsko pecivo: Mlinotest

pekarna, d.o.o., Koper,
D)  meso in izdelki iz mesa:

1.) sveže meso: Kras, d.d., Sežana,
2.)  mesni izdelki: Celjske mesnine,

d.d., Celje,
E)  splošno prehrambeno blago: Merca-

tor Degro, d.d., Portorož.
6. (a) Kraj dobave: Obalni dom upoko-

jencev Koper, Krožna cesta 5.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: prehrambeno blago: koli-
čina blaga je razvidna iz razpisne dokumen-
tacije.

7. Pogodbena vrednost:
B) kruh in pekovsko pecivo: 1,575.600

SIT,
D) meso in izdelki iz mesa.

– 1.) sveže meso: 11,575.298 SIT,
– 2.) mesni izdelki: 1,698.769,16

SIT,
E) splošno prehrambeno blago –

11,080.709 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
B) 2,266.822,80 SIT, 1,351.262,88

SIT,
D) 1.) 12,233.416,18 SIT, 11,575.298

SIT,
2.) 2,312.179,10 SIT, 1,698.769,16

SIT,
E) 11,873.587,49 SIT, 822.588,50

SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 96 z dne  26. 11. 1999, št.
3765-1/99, Ob-15864.

Obalni dom upokojencev Koper

Ob-22320
1. Naročnik, poštni naslov: Obalni dom

upokojencev Koper, Krožna cesta 5, Ko-
per,  ki ga zastopa direktor Dušan Vodopi-
vec.

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): cena in druga merila iz razpisne
dokumentacije.

Javni razpis ni uspel v naslednjih sklo-
pih, ker po pregledu in ocenjevanju ponudb
za javni razpis za izbiro izvajalca brez omeji-
tev nista ostali popolni vsaj dve ponudbi:

E) medicinski material:
1. medicinski material,
2. blago – delvona obleka, obutev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

A) 
1. čistila: Surf, d.o.o., Portorož,
2. čistila za nego: Skat, d.o.o., Izola,
3. pralni prašek: Mercator Degro,

d.d., Portorož,
B) material za vzdrževanje: Kovinoteh-

na, d.d., PC Izola,
C) gorivo: Petrol, d.d., Ljubljana,
D) pisarniški material: DZS, d.d., Ljub-

ljana.
6. (a) Kraj dobave: Obalni dom upoko-

jencev Koper, Krožna cesta 5.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: količina blaga je razvidna iz
razpisne dokumentacije.
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7. Pogodbena vrednost:
A)

1. čistila:  2,993.325,29 SIT,
2. čistila za nego:  962.289,20 SIT,
3. pralni prašek:  2,739.732,75 SIT,

B) material za vzdrževanje: 891.724 SIT,
C) gorivo: – 7,668.000 SIT,
D) pisarniški material: 357,407.54 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
A)

1) 4,591.099,33 SIT, 2,993.325,29
SIT,

2) 5,327.759,30 SIT, 962.289,20
SIT,

3) 3,859.402,80 SIT, 1,820.112
SIT,

B) 1,269.786,55 SIT, 642.325,94 SIT,
C) 7,776.000 SIT, 7,668.000 SIT,
D) 399.140 SIT, 357.407,54 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 96 z dne 26. 11. 1999, št.
3765-1, Ob-15864.

Obalni dom upokojencev Koper

Št. 1/2000 Ob-22322
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Maribor,
Ulica talcev 9.

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

3. Datum izbire: 18. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena: 60%, plačilni pogoji: 30%,
rok dobave: 10%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: naročilo je po posamez-
ni skupini dodeljeno naslednjima izvajal-
cema:

I. urgentno reševalno vozilo s kontejner-
sko nadgradnjo in medicinsko opremo: Me-
dicop, medicinska oprema, d.o.o., Murska
Sobota,

II. sanitetno reševalno vozilo z medicin-
sko opremo: Porsche Inter Auto, d.o.o.,
Šentiljska cesta 128a, Maribor.

6. (a) Kraj dobave: fco lokacija Zdravs-
tveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor.

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

I. urgentno reševalno vozilo s kontej-
nersko nadgradnjo in medicinsko opre-
mo,

II. sanitetno reševalno vozilo z medi-
cinsko opremo.

7. Pogodbena vrednost:
I. urgentno reševalno vozilo s kontejner-

sko nadgradnjo in medicinsko opremo (Di-
zel): 25,389.601,55 SIT,

II. sanitetno reševalno vozilo z medicin-
sko opremo (Bencin): 13,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
I. urgentno reševalno vozilo s kontejner-

sko nadgradnjo in medicinsko opremo
– bencin: 25,586.000 SIT,

25,092.101,55 SIT, dizel: 25,986.000
SIT, 25,389.601,55 SIT;

II. sanitetno reševalno vozilo z medicin-
sko opremo:

– bencin: 13,000.000 SIT,
12,781.400,74 SIT; dizel: 13,200.000
SIT, 13,026.151,61 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 3 z dne 14. 1. 2000, Ob-18734.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca,
Maribor

Št. 084/99 Ob-22232
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
ponudnika brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomska cena, plačilni pogo-
ji, tehnična ustreznost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: 1. in 3. blagovna skupina
LOREX, d.o.o., Celovška 268, Ljubljana,
2. blagovna skupina PAB, d.o.o., Cegelni-
ca 30, Naklo.

6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: ca. 19. 900 kosov video-
kasete formata Betacam in VHS, ca.
1700 kosov videokaset DVCPRO.

7. Pogodbena vrednost: 41,397.627
SIT in 3,886.223 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. blag. skup. 42,228.887 SIT,

33,354.179 SIT,
2. blag. skup. 4,968.997 SIT,

3,886.223 SIT,
3. blag. skup. 2,280.334 SIT,

1,588.420 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 10. 12. 1999.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 085/99 Ob-22233
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
ponudnika brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomska cena, plačilni pogo-
ji, tehnična ustreznost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: 1. blagovna skupina Mla-
com, d.o.o., Opekarska 51a, Ljubljana, 2.
in 3. blagovna skupina Connexion, London,
Anglija.

6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, Ljubljana.

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

1. Blag. skupina Delvone postaje  –
6 kosov,

2. blag. skupina Diskovna polja –
6 kosov.

3. Video audio kartica s programsko
opremo.

7. Pogodbena vrednost: 6,961.598 SIT,
25,991.183 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. blag. skup. 13,987.797 SIT,

6,416.772 SIT,
2. blag. skup. 18,592.532 SIT,

15,111.004 SIT,
3. blag. skup. 12,875.758 SIT,

10.880.179 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 10. 12. 1999.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 04/99 Ob-22234
1. Naročnik, poštni naslov: Javne napra-

ve, javno podjetje, d.o.o., Teharska 49, Ce-
lje.

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

3. Datum izbire: 1. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ustreznost tehničnim zahtevam,
cena, plačilni pogoji ponudnikov, dobavni
rok, garancija, reference, servisiranje in os-
tale ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Saubermacher, Sud d.o.o.,
Kidričeva 8, Lenart.

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

trebno dobaviti: plastične posode za zbi-
ranje gospodinjskih odpadkov po siste-
mu ločenega zbiranja odpadkov, in si-
cer:

– 400 kosov volumna 1100 l,
– 600 kosov volumna 240 l,
– 700 kosov volumna 120 l.
7. Pogodbena vrednost: 24,352.284

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,847.785 SIT, 24,352.284 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-17105.

Javne uprave, javno podjetje, d.o.o.,
Celje

Št. 69/2000 Ob-22235
1. Naročnik, poštni naslov: JVIZ Osnov-

na šola Dobrepolje, Videm 80, Videm Do-
brepolje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za sukcesivno doba-
vo živil in materiala za prehrano, in sicer po
naslednjih skupinah,

– goveje in svinjsko meso,
– zajčje, piščanje in puranje meso ter

izdelki,
– sveže sadje in vrtnine,
– konzervirano sadje, vrtnine ribe in jaj-

ca,
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– mleko in mlečni izdelki,
– kruh in izdelki,
– gotove zamrznjene jedi,
– splošno prehrambeno blago.
3. Datum izbire:  10. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– plačilni pogoji,
– sposobnost odzivanja na potrebe na-

ročnika,
– kvaliteta blaga,
– reference ponudnika,
– zagotovitev fiksnih cen za navedeni ce-

novni razred.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. skupina – goveje in svinjsko meso:

KZ Krka, z.o.o., Rozmanova 10, Novo me-
sto,

2. skupina – začje, piščančje in puranje
meso in izdelki: KZ Krka, z.o.o., Rozmano-
va 10, Novo mesto,

3. skupina – sveže sadje in vrtnine: Po-
slovni sistemi Mercator, d.d., Slovenčeva
25, Ljubljana,

4. skupina – konzervirano sadje, vrtnine
ribe in jajca: Trgo Jan, d.o.o., Videm 42b,
Videm Dobrepolje,

5. skupina – mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63,
Ljubljana,

6. skupina – kruh in izdelki: Hram,
d.o.o., Trdnjava 1, Kočevje,

7. skupina – gotove zamrznjene jedi: KZ
Krka, z.o.o., Rozmanova 10, Novo mesto,

8. skupina – splošno prehrambeno bla-
go: Poslovni sistemi Mercator, d.d., Slo-
venčeva 25, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave:
– OŠ Dobrepolje, Videm 80, 1312 Vi-

dem Dobrepolje,
– PŠ Struge, Lipa 16, 1313 Struge,
– PŠ Kompolje, Kompolje 78, 1312 Vi-

dem Dobrepolje,
– PŠ Ponikve, Ponikve 38, 1312 Videm

Dobrepolje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:  živila in material za pre-
hrano.

7. Pogodbena vrednost:
– goveje in svinjsko meso:

1,878.877,25 SIT,
– zajčje, piščančje in puranje meso in

izdelki: 3,501.889,90 SIT,
– sveže sadje in vrtnine: 3,495.560,40

SIT,
– konzervirano sadje, vrtnine ribe in jaj-

ca: 1,584.360 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 6,544.627,52

SIT,
– kruh in izdelki: 9,837.288 SIT,
– gotove zamrznjene jedi:

1,664.296,80 SIT,
– splošno prehrambeno blago:

6,203.741,02 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– goveje in svinjsko meso:

1,878.877,25 SIT, 1,936.620 SIT,
– zajčje, piščanje in puranje meso in iz-

delki: 3,501.889,90 SIT, 3,547.880 SIT,
– sveže sadje in vrtnine: 3,495.560,40

SIT, 1,642.426 SIT,

– konzervirano sadje, vrtnine ribe in jaj-
ca: 1,584.360 SIT, 1,666.158,34 SIT,

– mleko in mlečni izdelki: 6,544.627,52
SIT,

– kruh in izdelki: 9,837.288 SIT,
12,070.030,82 SIT,

– gotove zamrznjene jedi:
1,664.296,80 SIT, 1,911.296,26 SIT,

– splošno prehrambeno blago:
6,203.741,02 SIT, 5,711.022 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 1 z dne 7. 1. 2000.

JVIZ OŠ Dobrepolje, Videm

Št. 0048-308/90-99 Ob-22236
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
7. 1. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis je prispelo 10
veljavnih ponudb. Upoštevajoč vsa merila iz
razpisne dokumentacije je naročnik izbral
najugodnejšega ponudnika za posamezne
sklope, in sicer:

Za vse sklope od I do V je bil izbran
ponudnik DZS, d.d.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: DZS, d.d., Šmartinska 152,
hala XII, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave:
– dobava pisarniškega materiala bo  na

Ministrstvu za notranje zadeve Republike
Slovenije in na ostalih organizacijskih eno-
tah Ministrstva za notranje zadeve na ob-
močju celotne države.

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

– računalniški papir,
– papir in papirni izdelki,
– pisarniški pripomočki,
– potrošni material za pisarniške stroje,
– material za tiskarno.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop I – računalniški papir:

6,036.286,90 SIT z vključenim DDV,
– sklop II – papir in papirni izdelki:

41,560.062,72 SIT z vkljupčenim DDV,
– sklop III – pisarniški pripomočki:

14,678.728,75 SIT z vključenim DDV,
– sklop IV – potrošni material za pisar-

niške stroje: 19,932.817,22 SIT z vključe-
nim DDV,

– sklop V – material za tiskarno:
10,595.016,15 SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: s podizvajal-
ci izbrani ponudnik ne nastopa.

9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– sklop I – računalniški papir:

8,062.726 SIT z vključenim DDV,
6,036.286,90 SIT z vključenim DDV,

– sklop II – papir in papirni izdelki:
67,024.023,53 SIT z vključenim DDV,
41,560.062,72 SIT z vključenim DDV,

– sklop III – pisarniški pripomočki:
26,025.849,02 SIT z vključenim DDV,
14,678.728,75 SIT z vključenim DDV,

– sklop IV – potrošni material za pisar-
niške stroje: 31,304.730,36 SIT z vključe-
nim DDV, 19,932.817,22 SIT z vključenim
DDV,

– sklop V – material za tiskarno:
14,615.230,93 SIT z vključenim DDV,
10,595.016,15 SIT z vključenim DDV.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 85-86 z dne 22. 10. 1999,
Ob-13574.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-22237
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad občine Celje, Trg celjskih knezov 8,
Celje.

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): upoštevana so bila vsa merila
navedena v razpisni dokumentaciji: cena in
plačilni pogoji, stanje stanovanja, ustreznost
potrebam naročnika glede površine, števila
prostorov in starosti stanovanja, lokacija in
lega stanovanja.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: večim ponudnikom nezase-
denih stanovanjskih enot, ki so ustrezale
merilom razpisne dokumentacije: Belej Ve-
sna (Opekarniška 12, Celje), SZ Atrij, Ška-
pinova 4 in Pohorska 4, Celje), KDO Studio
(Pohorska 6, Celje), Gačnik Darinka (Po-
horska 4, Celje), Bornšek Maksimilijan
(Vrunčeva 9, Celje), Hacler, Schmidt (Aš-
kerčeva 11, Celje).

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

trebno dobaviti: rabljena nezasedena sta-
novanja v Mestni občini Celje za potre-
be socialnih upravičencev:

– Opekarniška 12/a, Celje: 2-sobno sta-
novanje, 58,79 m2,

– Škapinova 4, Celje: 2-sobno stanova-
nje, 57,25 m2,

– Pohorska 4, Celje: 2-sobno stanova-
nje, 64,36 m2,

– Pohorska 6, Celje: 11/
2
-sobno stano-

vanje, 48,40 m2,
– Pohorska 4, Celje: 3-sobno stanova-

nje, 71,48 m2,
– Vrunčeva 9, Celje: 2 × 2-sobno stano-

vanje: 125 m2,
– Aškerčeva 11, Celje: 31/

2
-sobno sta-

novanje, 96 m2.
7. Pogodbena vrednost:

42,743.785,40 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 110.000 SIT, 48.490 SIT/m2.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: dve
ponudbi nista ustrezali razpisnim pogojem.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 81-82 z dne 8. 10. 1999.

Stanovanjski sklad občine Celje



Stran 1618 / Št. 19 / 3. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št. 387 Ob-22238

1. Naročnik, poštni naslov: Nigrad, Jav-
no komunalno podjetje, d.d., Zagrebška
cesta 30, Maribor.

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

3. Datum izbire: 24. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire):
– reference 50%,
– ponudbena cena 30%,
– ostale ugodnosti 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Helios Domžale, Ljubljan-
ska 114, Domžale.

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

trebno dobaviti:  dobava cestne barve.
7. Pogodbena vrednost: 15,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja ponudba, najnižja ponduba (v
postopku oddaje so bile primerjane cene
za enoto mere, razlika med najvišjo in naj-
nižjo ceno je 10%).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 10. 12. 1999.

Nigrad, d.d., Maribor

Št. 414-07/97-1/3 Ob-22314

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija Državni zbor, Šubičeva 4, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 26. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila:
– cena,
– dobavni rok,
– plačilni rok.
Utemeljitev izbire: v skladu z merili, ob-

javljenimi v razpisni dokumentaciji, je ko-
misija za vodenje postopka javnega razpi-
sa za izbiro dobaviteljev prehrambenega
blaga – živil za potrebe Državnega zbora
Republike Slovenije ovrednotila vse pris-
pele veljavne in popolne ponudbe.

Pri vrednotenju so bili upoštevani cena,
dobavni in plačilni rok. Na tej podlagi so
izbrani ponudniki prejeli največje število
točk, z izjemo segmenta št. 5, kjer je izbra-
ni ponudnik prejel enako število točk kot
Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63,
Ljubljana, vendar pa je ponudbena cena
slednjega dražja za 3,5% od cene izbrane-
ga ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– segment 1: mlevski izdelki, riž, teste-
nine, zmrznjena pripravljena živila iz testa,
konzervirana zelenjava in maščobe; ponud-
nik: PS Mercator d.d., trgovina Ljubljana,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana.

– segment 2: zmrznjena zelenjava,
zmrznjene ribe in morski sadeži; ponudnik:
Brumec – Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
Loka, 1234 Mengeš.

– segment 3: sveža zelenjava in sadje;
ponudnik: PAF d.o.o., Pešnica 8, 3230
Šentjur.

– segment 4: sveže meso (porcijsko),
zmrznjena drobovina (vampi), suhomesnati
izdelki in poltrajni mesni izdelki; ponudnik:
Mesna industrija primorske MIP d.d., Pa-
novška 1, 5000 Nova Gorica.

– segment 5: mleko in mlečni izdelki:
ponudnik: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče.

6. a) Kraj dobave: Republika Slovenija
Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana.

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

– segment 1: mlevski izdelki, riž, te-
stenine, zmrznjena pripravljena živila iz
testa, konzervirana zelenjava in maš-
čobe;

– segment 2: zmrznjena zelenjava,
zmrznjene ribe in morski sadeži;

– segment 3: sveža zelenjava in sad-
je;

– segment 4: sveže meso (porcijsko),
zmrznjena drobovina (vampi), suhome-
snati izdelki in poltrajni mesni izdelki;

– segment 5: mleko in mlečni izdel-
ki.

7. Pogodbena vrednost:
– segment 1: 2,187.415,60 SIT,
– segment 2: 2,781.216 SIT,
– segment 3: 2,039.580 SIT,
– segment 4: 12,575.470 SIT,
– segment 5: 5,107.568 SIT.
Navedene pogodbene vrednosti vklju-

čujejo predvidene dvoletne količine z obra-
čunanim davkom na dodano vrednost.

Cene so fiksne za čas veljavnosti po-
godbe, razen za segment 3 – sveža zele-
njava in sadje, kjer so navedene sezonske
cene.

8.
9. Število prejetih ponudb:
– segment 1: 3,
– segment 2: 5,
– segment 3: 3,
– segment 4: 5,
– segment 5: 5.
Skupno število prejetih ponudb je 14 (1

ponudba je bila izločena pri odpiranju).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:

SIT SIT
– segment 1: 3,056.600 2,187.415,60
– segment 2: 4,262.400 2,781.216
– segment 3: 4,908.880 2,039.580
– segment 4: 17,102.900 12,575.470
– segment 5: 6,344.536 5,107.568

Navedene ponudbene vrednosti vklju-
čujejo predvidene dvoletne količine z obra-
čunanim davkom na dodano vrednost.

Cene so fiksne za čas veljavnosti po-
godbe, razen za segment 3 – sveža zele-
njava in sadje, kjer so navedene sezonske
cene.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 102 z dne 17. 2. 1999, Ob-
17290.

Republika Slovenija Državni zbor

Št. 110-1/00 Ob-22379

1. Naročnik, poštni naslov: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS,
d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, iz-
postava Ljubljana, Einspielerjeva.

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

3. Datum izbire: 18. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): najnižja cena in druga merila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: CM Celje, d.d., Lava 42,
Celje – dobava raztopine Ca Cl2 – raztopi-
na 24% – pod točko C1 za ponudbeno
ceno 38,08 SIT/l.

ARS Trade, d.o.o., Mlakarjeva 69,
1236 Trzin – dobava raztopine MgCl2 –
raztopina 20% – pod točko D; za ponud-
beno ceno 30,94 SIT/l in dobava raztopi-
ne MgCl2 – raztopina 30% – pod točko
D1; za ponudbeno ceno 44,03 SIT/I.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nabava posipnih mate-
rialov natrijevega, kalcijevega in mag-
nezijevega klorida.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12., 13.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-22388

1. Naročnik, poštni naslov: Prostovolj-
no gasilsko društvo Spodnja Ščavnica,
Spodnja Ščavnica 19/b, 9250 Gornja Rad-
gona.

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

3. Datum izbire: odpiranje pravočasno
dospelih ponudb je bilo 16. 2. 2000, sk-
lep o izbiri z dne 22. 2. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): merila iz razpisne dokumenta-
cije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Dumida, Trgovina, pro-
izvodnja in storitve, d.o.o., Kidričeva 16,
2230 Lenart.

6. (a) Kraj dobave: Spodnja Ščavnica –
gasilski dom.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nakup vozila – šasije z
dvojno kabino za izdelavo nadgradnje
za gasilske namene.

7. Pogodbena vrednost: 6,352.253,58
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,826.418,40 SIT, 5,934.499 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 6-7 z dne 28. 1. 2000.

Prostovoljno gasilsko društvo
Spodnja Ščavnica
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ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 14/2223/99 Ob-22239
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference, ga-
rancijski roki, ostale ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik; izbrani ponudnik je ob zadostitvi
ostalih meril ponudil najnižjo ponudbeno ce-
no.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj, druž-
ba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Je-
zerska cesta 20, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova Oldhamske
ceste v Kranju.

7. Pogodbena vrednost: 166,234.587
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 38% pogod-
bene vrednosti.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 203,612.120,41 SIT,
190,988.301,49 SIT. Zaradi pomanjkanja
sredstev je naročnik zmanjšal obseg del.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 17. 12. 1999.

Mestna občina Kranj

Ob-22240
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
brez javnega razpisa po 7. točki 55. člena
ZJN.

3. Datum izbire: 14. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je sklenil z dosedanjim
izvajalcem del na tej lokaciji neposredno po-
godbo na podlagi 55. člena ZJN (7. točka).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: RGS – rudarstvo-gradbeniš-
tvo-sanacije, d.d., Ljubljana, Dimičeva 16,
1109 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: odpiranje III. polja v
jami Trbovlje – II. faza, obrat Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost: 92,807.212
SIT brez DDV.

8., 9., 10., 11., 12., 13.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 353-35-28/99-1850-55 Ob-22242
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: 16. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena 40 točk, rok in
kvaliteta predhodnih investicij 30 točk, refe-
rence pri podobnih delih 30 točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Plinarna, d.d., Maribor, Pli-
narniška 9.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: strojne napeljave pli-
novodnega omrežja v MČ Pobrežje.

7. Pogodbena vrednost:
10,950.655,10 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

12,457.654,80 SIT, 10,950.655,10 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4-5 z dne 21. 1. 2000.

Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija

Št. 0048-308/114-99 Ob-22330
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 izvedbo aluste-
klarskih del na novo grajenem objektu Poli-
cijske postaje Škofja Loka.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
2. 2. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis so prispele 3 ve-
ljavne ponudbe. Ena od teh je bila na jav-
nem odpiranju ponudb izločena zaradi ne-
popolnosti. Pri ocenjevanju ostalih dveh po-
nudb je naročnik upošteval vsa merila,
podana v razpisni dokumentaciji, ter izbral
najugodnejšega ponudnika: Almont, d.o.o.,
Slovenska Bistrica.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Almont, d.o.o., Partizanska
38, 2810 Slovenska Bistrica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba alusteklar-
skih del na novo grajenem objektu.

Kraj izvedbe: Policijska postaja Škofja
Loka.

7. Pogodbena vrednost:
34,659.030,84 SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik ne
nastopa s podizvajalci.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

34,807.796,93 SIT, 34,659.030,84 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-16885.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 110-1/00 Ob-22375
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

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

3. Datum izbire: 22. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Koper, Ul.
15. maja 14, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Ankaran–Koper;
varovalne ograje.

7. Pogodbena vrednost:
46,336.493,70 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 50,349.917 SIT, 46,336.493,70 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 10. 12. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-22376
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

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

3. Datum izbire: 22. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GIZ Gradis, Šmartinska
134a, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja dela proti-
hrupne zaščite za naselje Brezovica na
AC Brezovica–Vrhnika.

7. Pogodbena vrednost: 178,968.609
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 187,037.352 SIT, 178,968.609 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 10. 12. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-22377
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

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

3. Datum izbire: 22. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Primorje, d.d., Vipavska 3,
5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja protihrupne
zaščite mesta Vrhnike na AC Brezovi-
ca–Vrhnika.

7. Pogodbena vrednost:
204,483.212,10 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

216,053.157 SIT, 204,483.212,10 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 10. 12. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-22378
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

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

3. Datum izbire: 22. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Univerza v Ljubljani, Fakul-
teta za gradbeništvo in geodezijo, Promet-
notehniški inštitut, Jamova 2, 1000 Ljublja-
na.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: novelacija študije
cestninskega sistema na avtocestah in
hitrih cestah v Sloveniji.

7. Pogodbena vrednost: 19,800.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,979.505 SIT, 19,800.000 SIT.
11., 12., 13.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-22380
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

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

3. Datum izbire: 22. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Koper, Ul.
15. maja 14, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: Šmarje–Dragonja; do-
graditev pasu za počasni promet od km
6,600 do km 7,220 in od km 7,800 do
km 9,120.

7. Pogodbena vrednost:
288,321.160,42 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 342,862.104,68 SIT,
288,321.160,42 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 17. 12. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 7/2000 Ob-22269
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod RS za

šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana, tel.
061/30-05-100, faks 061/30-05-199.

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

3. Datum izbire: 9. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– celovitost ponudbe (10%),
– usposobljenost ponudnika (20%),
– cena in plačilni pogoji (30%),
– roki dobave (10%),
– reference ponudnika (30%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. za grafične storitve za potrebe za-

ložbe Zavoda RS za šolstvo so izbrani:
– Boex DTP, d.o.o., Glonarjeva 8,

1000 Ljubljana,
– BS Jabolko, d.o.o., Gosposka 18,

1000 Ljubljana,
– Alten, d.o.o., Valvasorjeva 10,

1000 Ljubljana;
2. za grafične in tiskarske storitve za

potrebe založbe Zavoda RS za šolstvo so
izbrani:

– Biro M, d.o.o., Podmilščakova 28A,
1000 Ljubljana,

– Škala gRafika, d.o.o., Velika čol-
narska 10/a, 1000 Ljubljana,

– Tiskarna Jože Moškrič, d.d., Ka-
juhova 55, 1110 Ljubljana,

– Laserprint, d.o.o., Tbilisijska 59,
1000 Ljubljana,

– Littera Picta, d.o.o., Rožna dolina
c. IV/32-34, 1000 Ljubljana,

– Tiskarna Kurir, d.d., Parmova 39,
1000 Ljubljana,

– Utrip, d.o.o., Marof 2, 8250 Brežice,
– Grafika Soča, d.d., Sedejeva 4,

5000 Nova Gorica,
– Maxinel, d.o.o., Palmejeva 8, 1000

Ljubljana,
– Tiskarna Ljubljana, d.d., Tržaška c.

42, 1000 Ljubljana,
– Partner Graf, d.o.o., Kolodvorska

2, 1290 Grosuplje;
3. za tiskarske storitve za potrebe za-

ložbe Zavoda RS za šolstvo sta izbrana:

– Kagraf, d.o.o., Polhograjska 2,
1356 Dobrova,

– Kočevski tisk, d.d., Ljubljanska
18/a, 1330 Kočevje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev za izvaja-
nje grafičnih in/ali tiskarskih storitev.

7. Pogodbena vrednost: 80,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 24.
10., 11., 12.

Zavod RS za šolstvo

Št. 2/2000 Ob-22276
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta,
Razlagova 14, 2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 11. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); cena (najnižja cena ni nujno naj-
ugodnejša ponudba), kvaliteta storitev; od-
zivni čas.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Studio Linea, Igor Gojkovič,
s.p., Razlagova 20, 2000 Maribor; Adi Re-
bernik d.o.o., Kneza Koclja 11, 2000 Mari-
bor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: Studio
Linea, Igor Gojkovič, s.p. je bil izbran za
repro storitve in tiskarske storitve, Adi
Rebernik d.o.o. pa je bil izbran za storitve
fotokopiranja.

7. Pogodbena vrednost: za repro stori-
tve in tiskarske storitve 38,000.000 SIT, za
storitve fotokopiranja 4,800.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: za repro storitve: najvišja ponudba
1,581.250, najnižja ponudba 531.300 SIT;
za tiskarske storitve: najvišja ponudba
12,697.700 SIT, najnižja ponudba
5,051.000 SIT, za storitve fotokopiranja naj-
višja ponudba 4,496.450 SIT, najnižja po-
nudba 3,598.900 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: ker je
bila vložena zahteva za revizijo postopka, se
je podaljšal rok za sklenitev pogodbe.

12., 13.
Ekonomsko-poslovna fakulteta,

Maribor

Št. 0048-308/118-99 Ob-22331
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): poziv k ponudbi, glede
na priznano sposobnost izvajalca, ugotov-
ljeno z javnim razpisom za priznanje spo-
sobnosti, za vrednotenje državnega premo-
ženja.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
11. 1. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): vsem šestim usposobljenim po-
nudnikom je bil poslan poziv k ponudbi. Na
poziv sta prispeli dve veljavni in popolni po-
nudbi. Naročnik je za obe ponudbi ugotovil,
da izpolnjujeta pogoje poziva, ter izbral na-
jugodnejšega ponudnika: Hiša nepremičnin
mag. Žarko Povše s.p.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hiša nepremičnin mag. Žar-
ko Povše, s.p., Smolejeva vas 78, Novo
mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:  ceni-
tev nepremičnin, in sicer stanovanj v Ko-
baridu, Vipavi, Hrušici in Ljubljani ter ga-
raže v Kobaridu.

7. Pogodbena vrednost: 168.000 SIT
brez davka od osebnih prejemkov in DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost višje ponudbe je 211.600 SIT
z vključenim 20% popustom in 15% dav-
kom od osebnih prejemkov, brez DDV SIT,
vrednost nižje ponudbe je 168.000  SIT,
brez davka od osebnih prejemkov in DDV.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 2 objava št. 264.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0048-308/111-99 Ob-22332
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): poziv k ponudbi, glede
na priznano sposobnost izvajalca, ugotov-
ljeno z javnim razpisom za priznanje spo-
sobnosti, za vrednotenje državnega premo-
ženja.

3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
22. 12. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): vsem šestim usposobljenim
ponudnikom je bil poslan poziv k ponud-
bi. Na poziv sta prispeli dve veljavni in
popolni ponudbi. Naročnik je za obe po-
nudbi ugotovil, da izpolnjujeta pogoje po-
ziva, ter izbral najugodnejšega ponudni-
ka, kot sledi:

– za sklop I – nepremičnine v Murski
Soboti in nepremičnine v Prosenjakovcih:
Janez Fajfar, univ. dipl. inž. gr.,

– za sklop II – stanovanja in objekt v
Logu pod Mangartom: Hiša nepremičnin,
mag. Žarko Povše, s.p.,

– za sklop III – dvonadstropna poslovna
zgradba z zemljiščem v Grosuplju: Hiša ne-
premičnin mag. Žarko Povše, s.p.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Janez Fajfar, univ. dipl. inž.
gr. sodni izvedenec in cenilec, Brezje pri
Tržiču 59, Tržič, Hiša nepremičnin mag. Žar-
ko Povše, s.p., Smolejeva vas 78, Novo
mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:  ceni-
tev nepremičnin, in sicer:

1. nepremičnine v Murski Soboti in
nepremičnine v Prosenjakovcih,

2. stanovanja in objekt v Logu pod
Mangartom,

3. Dvonadstropna poslovna zgradba
z zemljiščem v Grosuplju.

7. Pogodbena vrednost:
– za sklop I – nepremičnine v Murski

Soboti in v Prosenjakovcih: 183.770 SIT z
vključenim 15% popustom in 15% davkom
od osebnih prejemkov, brez DDV,

– za sklop II – stanovanja in objekt v
Logu pod Mangartom: 218.000 SIT brez
davka od osebnih prejemkov in brez DDV,

– za sklop III – dvonadstropna poslovna
zgradba z zemljiščem v Grosuplju: 59.000
SIT brez davka od osebnih prejemkov in
brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– sklop I – nepremičnine v Murski Sobo-

ti in v Prosenjakovcih:195.000 SIT brez dav-
ka od osebnih prejemkov in DDV, 183.770
SIT z vključenim 15% popustom in 15% dav-
kom od osebnih prejemkov brez DDV;

– sklop II – stanovanja in objekt v Logu
pod Mangartom: 248.285 SIT z vključenim
15% popustom in 15% davkom od osebnih
prejemkov, brez DDV, 218.000 SIT brez
davka od osebnih prejemkov in DD;

– sklop III – dvonadstropna poslovna
zgradba z zemljiščem v Grosuplju: 139.725
SIT z vključenim 10% popustom in 15% dav-
kom od osebnih prejemkov, brez DDV,
59.000 SIT brez davka od osebnih prejem-
kov in DDV.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 2 objava št. 264.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 3/2000 Ob-22335
1. Naročnik, poštni naslov: Psihiatrična

klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana -
Polje.

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

3. Datum izbire: 22. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je preklical javni razpis
za čiščenje prostorov Psihiatrične klinike
Ljubljana, objavljen v Ur. l. RS, dne 14. 1.
2000, pod Ob-18624 zaradi neprimerljivo-
sti ponudb.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,976.069,84 SIT, 5,979.945,40 SIT.
11., 12.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 34408-01/00-0800-06 Ob-22356
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Komunalna direkcija, Sloven-
ska ulica 40.

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

3. Datum izbire: 21. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, cena, rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Urbis, d.o.o., Kopitarjeva uli-
ca 5, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va IP, študije vplivov na okolje in LN za
Zahodno obvoznico v Mariboru.

7. Pogodbena vrednost: 27,863.058
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,863.058 SIT, 27,830.000 SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 6-7 z dne 28. 1. 2000.

Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija

Ob-22357
1. Naročnik, poštni naslov: Vodovod–

kanalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 23. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ustrezna dokazila, ponudbena
cena, rok izvedbe.

Utemeljitev: ponudnika, ki jima je prizna-
na sposobnost, ustrezata zahtevanim meri-
lom in kriterijem, cenovno pa ne odstopata
več kot 10% od povprečne vrednosti cen
ostalih ponudb.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost se prizna na-
slednjima ponudnikoma:

– Vizura, d.o.o., Jenkova 24, 3000
Celje,

– Geodetski zavod, Ulica XIV. divizije 10,
3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje geodetskih posnetkov na novozgra-
jenih vodovodnih in kanalizacijskih ob-
jektih.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za vodovod: 3,373.650 SIT,

3,213.000 SIT,
– za kanalizacijo: 2,892.260 SIT,

2,618.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 6-7 z dne 28. 1.
2000, Ob-19548.

Vodovod–kanalizacija, JP, d.o.o.
Celje

Ob-22358
1. Naročnik, poštni naslov: Vodovod–ka-

nalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 24. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ustrezna dokazila, ponudbena
cena, rok izvedbe.

Utemeljitev: ponudnika, ki jima je prizna-
na sposobnost, ustrezata zahtevanim meri-
lom in kriterijem, cenovno pa ne odstopata
več kot 10% od povprečne vrednosti cen
ostalih ponudb.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost se prizna na-
slednjima ponudnikoma:

1. Podrepšek, s.p., Valjavčeva 1,
3000 Celje,

2. Jordan, d.o.o., Draga 1, 3220
Šmarješke Toplice.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: servi-
siranje vodomerov različnih premerov z
zamenjavo števčnega mehanizma in
umerjanja vodomerov.
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7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,313.500 SIT, 10,303.160 SIT.
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-19165.

Vodovod–kanalizacija, JP, d.o.o.
Celje

Št. 3283 Ob-22391
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): postopek zbiranja po-
nudb.

3. Datum izbire: 24. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je na podlagi
ocenitve, po merilih iz razpisne dokumenta-
cije dobil najvišjo skupno oceno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Fakulteta elektronike i raču-
narstva, Unska 3, 10000 Zagreb.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va determinističnih in verjetnostnih ana-
liz za projekt modernizacije NE Krško.

7. Pogodbena vrednost: 77,391.720 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podatka.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 79,360.000 SIT, 77,391.720 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni po-
datka.

12.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

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

DNS-3283 Ob-22263
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 3. točka prve-
ga odstavka 55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 16. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani dobavitelj je edini, ki raz-
polaga z originalno tehnično dokumentacijo
in načrti in je naš odobreni dobavitelj za
dobavo naročenega blaga.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Enertech, 2950 Birch
Street, Brea, CA 92621 USA.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: originalni rezervni deli v
nuklearni klasi za operatorje FWIV Rock-
well ventilov. Število kosov: 290.

7. Pogodbena vrednost: 11,700.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

DNS-3283 Ob-22264
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: v skladu s 55.
členom, 3. točka zakona o javnih naročilih
se odda javno naročilo brez javnega razpi-
sa, firmi Westinghouse, ker je edina spo-
sobna za dobavo elektronskih kartic za in-
strumentacijski sistem ACM 7300 za jedr-
ske elektrarne. Firma Westinghouse je tudi
verificirana kot edina na podlagi zahtevanih
predpisov.

3. Datum izbire: 14. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kvaliteta, cene rezervnih delov
ter varnostni razlog.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Westinghouse Technology
Services, Agustin de Foxa, 29, 28036 Ma-
drid, Spain.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 13 kom elektronskih kar-
tic za instrumentacijski sistem ACM
7300 za jedrske elektrarne.

7. Pogodbena vrednost: 12,272.203 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-22266
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovš-
kova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: po prvem od-
stavku, 3. točki 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 18. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): dobavitelj ustreza zaradi zagoto-
vitve obratovalne razpoložljivosti, zaradi ne-
motenega obratovanja kotla in zaradi garan-
cijskih ter obratovalnih pogojev, kakor tudi
razpolaganja z ustreznim strokovnim ka-
drom.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Standardkessel Lentjes-Fa-
sel GMBH, Postfach 12 06 51, D-47126
Duisburg.

6. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62,
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: rezervni deli za parni ko-
tel PK-4 – Standardkessel.

7. Pogodbena vrednost: 114.680,61
DEM.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Javno podjetje Energetika Ljubljana

Št. 05001 Ob-22354
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: edina, primer-
na in razpoložljiva lokacija v Kobaridu.

3. Datum izbire: 24. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edina, primerna in razpoložljiva
lokacija.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Petrol, d.d., Dunajska 50,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Kobarid, Markova ul.
18.

(b)
7. Pogodbena vrednost: 12,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,500.000 SIT.
11.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 3283 Ob-22390
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 4. točka 55.
člena ZJN.

3. Datum izbire: 24. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– po zapisniku Uprave RS za jedrsko var-

nost Ljubljana z dne 26. 8. 1999 in strokov-
nega mnenja IMT Ljubljana je bilo dogovor-
jeno, da morajo biti sodi izdelani iz nerjave-
če pločevine,

– izbran ponudnik je specializiran za iz-
delavo procesne opreme iz nerjavečih ma-
terialov,

– izbran ponudnik je izdelal 6 vzorčnih
sodov (3 kose lahkih in 3 kose težkih), ki so
bili testirani s strani IMT Ljubljana in za kate-
re obstaja strokovna ocena
NCRI-141/2000 in NCRI-141-1/2000,

– iz navedene strokovne ocene je raz-
vidno, da so rezultati opravljenih testov so-
dov pozitivni in ustrezajo predpisanim zah-
tevam,

– iz navedenih razlogov je izbrani po-
nudnik edini, ki je sposoben izdelati in do-
baviti potrebne sode.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ECOM, Inženiring in pro-
izvodnja procesne opreme, d.o.o., Ob že-
leznici 5, Ruše.

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

trebno dobaviti:
– 29 kosov lahki sodi IDDS ECOM

(SLEC1),
– 20 kosov težki sodi IDDS ECOM

(STEC1).
7. Pogodbena vrednost: 23,488.000 SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podatka.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,488.000 SIT, 23,488.000 SIT.
11.

Nuklearna elektrarna Krško, 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

DNS-3283 Ob-22259
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: 23. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po natančnem pregledu in pre-
veritvi obsega ter vsebine storitev je stro-
kovna komisija ugotovila, da je za izvedbo
javnega naročila usposobljen samo en po-
nudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo, z ustreznimi strokovnimi kadri in s
pravicami intelektualne lastnine.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBE, d.d., Ljubljana, Hajdri-
hova 4, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava DMP za mod. 333-SX-L “Lokalno
vzorčenje HD in FW sistema” v skladu z
obsegom in z zahtevami (postopki za
razvoj DMP ESP-2.602-ESP-2-611).

7. Pogodbena vrednost: 10,872.462
SIT.

8., 9., 10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-22262
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. in 8.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 16. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): navedeni izvajalec je izbran zato,
ker je s strani NE Krško verificiran kot edini
ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnič-
no opremo, ustreznimi strokovnimi kadri in
s pravicami intelektualne lastnine. Komisija
tudi ugotavlja, da je to nestandardna inte-
lektualna storitev, pri kateri cena ni bistveno
merilo za izbiro izvajalca, predmet naročila,
kakor tudi izvedbe naročila pa ni možno
podrobno določiti brez sodelovanja izvajal-
ca.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nutec, d.o.o., Večna pot
11, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
projekt MOV programa (II. in delno III.
faza).

7. Pogodbena vrednost: 35,415.337
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 750-001/00 Ob-22389
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 16. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): zanesljivost delovanja, varnost
nadzora zračnega prometa, dosedanja
oprema.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Airsys Gesellschaft für Air
Traffic Management Systeme mbH, Ro-
bert-Bosch Strasse 25, 63225 Langen, Fe-
deral Republic of Germany.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
9-mesečna podpora in vzdrževanje si-
stema LAS (Ljubljana Automatic Sys-
tem).

7. Pogodbena vrednost: 345.000 EUR.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo

Št. 562-6/00-1 Ob-22393
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za zdravstvo, Stefanova 5, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 9. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): Ministrstvo za zdravstvo že od
leta 1998 namenja sredstva Enoti za zdrav-
ljenje odvisnih od nedovoljenih drog Klinič-
nega oddelka za mentalno zdravje Psihia-
trične klinike Ljubljana, ki izvaja programe
zdravljenja odvisnosti od nedovoljenih drog.

Na Enoti za zdravljenje odvisnih od ne-
dovoljenih drog Kliničnega oddelka za men-
talno zdravje Psihiatrične klinike Ljubljana,
katerega del je po novi sistemizaciji tudi
Oddelek za detoksikacijo, potekajo poleg
hospitalne tudi številne ambulantne dejav-
nosti, vendar obstoječe kapacitete ne zado-
stujejo za obravnavo vedno večjega števila
uživalcev drog, ki iščejo pomoč.

V zakonu o preprečavanju uporabe pre-
povedanih drog in o obravnavi uživalcev pre-
povedanih drog (Ur. l. RS, št.98/99) je v
8.členu predvidena ustanovitev Centra za
zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog.

Celotna dejavnost Centra za zdravljenje
odvisnih od prepovedanih drog je vezana
na adaptacijo stavbe v prostorih bivše Vojne
bolnišnice in obsega celostne programe
zdravljenja odvisnosti, poleg že delujočega
oddelka za detoksikacijo še specialistično

ambulantno dejavnost, obravnavo mladost-
nikov, podaljšano zdravljenje in rehabilitaci-
jo ter obravnavo kriznih stanj pri uživalcih
drog pa je potrebno začeti izvajati takoj. Del
teh dejavnosti se na podlagi financiranja Mi-
nistrstva za zdravstvo že izvajajo od konca
leta 1998.

Ministrstvo za zdravstvo namenja sreds-
tva proračunske postavke Center za zdrav-
ljenje odvisnosti (5525) sofinanciranju de-
javnosti Enote za zdravljenje odvisnih od
nedovoljenih drog.

Skladno s 3.točko 1.odstavka 55.člena
zakona o javnih naročilih in glede na nave-
deno obrazložitev, da je za širitev programa
zdravljenja odvisnosti najbolj usposobljena
Enota za zdravljenje odvisnih od nedovolje-
nih drog KOMZ, ki ima ustrezne reference
na področju zdravljenja odvisnosti in glede
na dosežene rezultate izvajanja programa,
kateremu je Ministrstvo za zdravstvo name-
nilo sredstva za razširjeni program že od
leta 1998, je za nadaljne doseganje nalog
Enota za zdravljenje odvisnih od nedovolje-
nih drog KOMZ edini možni izvajalec na tem
področju .

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Psihiatrična klinika Ljublja-
na, Klinični oddelek za mentalno zdravje,
Zaloška 29, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
vajanje programov zdravljenja odvisno-
sti, ki obsegajo poleg že delujočega od-
delka za detoksikacijo še specialistično
ambulantno dejavnost, obravnavo mla-
dostnikov, podaljšano zdravljenje in re-
habilitacijo ter obravnavo kriznih stanj
pri uživalcih drog v letu 2000.

7. Pogodbena vrednost: 17,956.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za zdravstvo

Št. 3283 Ob-22405
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško,
Slovenija.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: strokovna komisija za izvedbo jav-
nega naročila, ki je bila imenovana s skle-
pom ob pričetku oddaje javnega naročila št.
NAB.UV/DV-17 z dne 18. 2. 2000 je na
podlagi dokumentacije prejete od tehnične
službe ugotovila, da je firma Westinghouse
electric Europe, s.p.r.l., Belgija edini uspo-
sobljeni dobavitelj za izdelavo modifikacij-
skega paketa – Development of the DMP
for Krško Cavity Floodding.

Na podlagi te ugotovitve se je strokovna
komisija odločila, da odda zadevno javno
naročilo po 3. točki prvega odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 18. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): specifični tehnični zahtevki in
zahtevki kvalitete (Q.A.) in ustrezni strokov-
ni kader.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Westinghouse Electric Eu-
rope, s.p.r.l. Boulevard Paepsem, 20
B-1070 Brussels, Belgium.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: na-
ročanje izdelave modifikacijskega pake-
ta, ki omogoča, da v primeru  projektne
nezgode loma primarnega kroga, ali ka-
terekoli druge projektne nezgode, ne
pride do poplavitve prostora pod reak-
torsko posodo in s tem delne poplavitve
reaktorske posode.

7. Pogodbena vrednost: 918.800 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-22288
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Fakulteta za matematiko in fiziko,
1000 Ljubljana, Jadranska 19, tel.
1766-500, faks 217-281.

2. (a) Kraj dobave: FMF, Jadranska 19,
Ljubljana, Slovenija.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: javni razpis s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za dobavo in
garancijsko vzdrževanje standardne in
računalniške programske in strojne
opreme in računalniške opreme za ra-
čunsko intenzivno rabo.

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

3. Predvideni čas dobave: postopna do-
bava skozi celo leto, od 1. 4. 2000 do 31.
3. 2001.

4. (a), (b), (c)
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: do 23. 3. 2000 do
vključno 12. ure, v tajništvu FMF, Jadran-
ska 19, soba št. 21, pritličje, z oznako na
ovojnici – javni razpis.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na obrazcih, ki jih dobite v tajništvu FMF,
Ljubljana, Jadranska 19, pritličje, soba št.
021, ali na željo po elektronski pošti, ki jo
izrazite pri mag. Matiji Lokarju, tel.
1766-673, ali po elektronski pošti (Mati-
ja.Lokar@fmf.uni-lj.si), kjer boste dobili tudi
vsa dodatna pojasnila.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 3. 2000, na lokaciji naročnika FMF,
Ljubljana, Jadranska 19, soba 414/IV, ob
14. uri.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): sposobnost za izvajanje razpisa-
nih del bo priznana ponudnikom, ki bodo
ustrezali naslednjim pogojem: so sposobni
dobaviti poljubno računalniško strojno in
programsko opremo, ki je na voljo v Slove-

niji in predložijo ustrezno izjavo, s katero se
to zavezujejo.

Na poslovnem področju:
– pogoj: poslovanje v skladu z veljavnimi

predpisi in poslovna solidnost ponudnika,
– pogoj: registracija in obrtno dovoljenje

za vse dejavnosti, ki so predmet ponudbe,
– pogoj: delež prihodkov iz dejavnosti

ponudnika.
Izkazana zanesljivost pri poslovanju:
Pogoj: ni uveljavljenih ali izgubljenih pra-

vic, ki kažejo na nezanesljivost poslovanja:
ni dosedanjih slabih izkušenj pri poslovanju
(večkratne neustrezne dobave, ponavljanje
napak pri servisiranju opreme, glede na po-
godbene pogoje).

Reference ponudnika:
Pogoj: prodaja ponujene blagovne znam-

ke, je pri ponudniku leta 1999, glede na
leto 1998, padla za več kot 50%.

Ponudnik izkazuje dostop do rezervnih
delov in nadomestne opreme, na način, ki
omogoča servisiranje in zamenjavo opre-
me, v standardnih rokih naročnika.

Ponudnik mora izkazati, da je imel ureje-
na pogodbena razmerja za prodajo in servi-
siranje tehnologije, neprekinjeno dve leti
pred objavo tega razpisa.

Kakovost opravljanja razpisanih storitev:
Na finančnem področju:
– ni blokad žiro računa,
– pozitivni poslovni izid iz dejavnosti.
Merila za predhodno ugotavljanje spo-

sobnosti ponudnikov:
– večje število usposobljenih kadrov za

servis in tehnični inženiring,
– izobrazba kadrov,
– višina prihodka iz razpisane dejavno-

sti,
– kvaliteta referenc,
– trajanje garancijske dobe,
– trajanje servisa na lokaciji kupca,
– višina minimalnega % popusta,
– količina prodane opreme izobraževal-

no-raziskovalnim zavodom,
– več pritrdilnih odgovorov iz 7. točke

razpisne dokumentacije.
9., 10.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko

Št. 3/2000 Ob-22336
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Psihiatrična klinika Ljubljana, Stude-
nec 48, 1260 Ljubljana Polje, tel.
061/485-451, faks 061/484-618.

2. (a) Kraj dobave: Studenec 48, 1260
Ljubljana-Polje.

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

– sklop 1: toaletna oprema,
– sklop 2: čistila,
– sklop 3: ostala sredstva.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

27,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: začetek do-

bav po podpisu pogodbe, sukcesivno do-
bavljanje skozi 1 leto.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Studenec 48, 1260 Ljub-
ljana-Polje, tajništvo direktorice za splošne
zadeve, Branka Gombač.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 13. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, virmansko ali s

položnico na žiro račun naročnika št.
50103-603-403974.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbo je potrebno pred-
ložiti v originalu in 1 kopiji v zapečatenih
ovojnicah z jasno oznako “Ne odpiraj – Po-
nudba” osebno na sedež naročnika ali pa
priporočeno s povratnico na naslov Psihia-
trična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260
Ljubljana-Polje, tajništvo direktorice za splo-
šne zadeve, Branka Gombač.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 3. 2000, ob 10. uri, Studenec 48,
1260 Ljubljana-Polje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lahko
pravne osebe, ki so registrirane za dejav-
nost, ki je predmet razpisa in imajo vsa pred-
pisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): ponudniki morajo v dokaz for-
malne ustreznosti ponudb predložiti vsa do-
kazila, obrazce in izjave, zahtevane v razpi-
sni dokumentaciji.

Merila za priznanje sposobnosti ponud-
niku so:

1. ustreznost tehničnim zahtevam raz-
pisa: izločilni kriterij: neustreznost tehničnim
zahtevam razpisa, pri ponudniku za blago iz
sklopa 1 oziroma 2 ni podana izjava E04,

2. cena: izločilni kriterij: cena pri bla-
gu, ki ga ponudnik ponuja, ni navedena,

3. plačilni pogoji: izločilni kriterij: rok
plačila manj kot 30 dni,

4. poslovna zanesljivost ponudnika in
dosedanje izkušnje pri poslovanju: izločilni
kriterij: negativni finančni pokazatelji,

5. doba opravljanja dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila: izločilni kriterij:
čas pod 1 letom,

6. reference ponudnika v Republiki
Sloveniji: izločilni kriterij: manj kot 3 refe-
renčni naročniki.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki lahko za dodatno obrazloži-
tev prevzete razpisne dokumentacije zapro-
sijo pisno v roku 12 dni od objave razpisa.
Ponudniki so dolžni pridobiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe, ki znaša:

– 1,000.000 SIT za sklop 1,
– 800.000 SIT za sklop 2,
– 300.000 SIT za sklop 3.
10., 11.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 456/1-2000 Ob-22347
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,
Gosposvetska ul. 12, 4000 Kranj,
064/226-702.

2. (a) Kraj dobave: naslov naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
A) material za mikrobiološko diagno-

stiko po razpisni dokumentaciji,
B) laboratorijski pribor po razpisni do-

kumentaciji.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
A) 25,500.000 SIT,
B) 7,500.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,

in sicer od 15. 4. 2000 do 15. 4. 2001.
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4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Zavod za zdravstveno vars-
tvo Kranj, Gosposvetska ul. 12, 4000 Kranj,
tajništvo zavoda, Lidija Vidmar, faks
064/226-702.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 15. 3. 2000, med
8. in 12. uro, po enodnevni predhodni naja-
vi po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na ŽR št. 51500-603-30393.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 24. 3. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno vars-
tvo Kranj, Gosposvetska ul. 12, 4000 Kranj.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj” in
s številko javnega razpisa v Uradnem listu RS.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 3. 2000 ob
11. uri, na naslovu: Zavod za zdravstveno
varstvo Kranj, Gosposvetska ul. 12, 4000
Kranj, pritličje, sejna soba.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
je skladna z razpisno dokumentacijo.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): pogoji iz razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije, povezane s tem javnim
razpisom se sprejemajo do 17. 3. 2000 po
faksu 064/226-702. Naročnik glede na
predmet naročila ne namerava organizirati
posebnega sestanka s ponudniki.

10.
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Št. 34/2000 Ob-22394
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših občanov Preddvor, Po-
toče 2, 4205 Preddvor, 064/458-000.

2. (a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov Preddvor, Potoče 2.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago za
obdobje 12 mesecev.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
32,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 5. 2000 do 30. 4. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dom starejših občanov
Preddvor – tajništvo doma.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 6. 3. 2000 do 17.
3. 2000 (vsak dan, razen sobote, od 8. do
13. ure).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT na št. ŽR
51500-603-30479, z namenom dokazila
za razpisno dokumentacijo ali na blagajni
doma.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbe: 6. 4. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom starejših občanov
Preddvor, Potoče 2, 4205 Preddvor – taj-
ništvo.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 4. 2000 ob 12. uri, v Domu starejših
občanov Preddvor – večnamenska dvorana.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– pogoji, določeni z razpisno dokumen-

tacijo,
– cena.
9.
10. Datum in številka namere, če je bila

objavljena: ni bila objavljena.
Dom starejših občanov Preddvor

Št. 203-1/2000 Ob-22408
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših občanov Kamnik, Ne-
veljska pot 26, 1240 Kamnik, faks
8391-326.

2. (a) Kraj dobave: Neveljska pot 26,
1240 Kamnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago za
obdobje 12 mesecev.

(c) Ocenjena vrednost: 40,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,

od 1. 5. 2000 do 30. 4. 2001.
4. (a) Popolni naslov službe, od katere

se lahko zahteva dokumentacijo za ugotav-
ljanje sposobnosti: Dom starejših občanov
Kamnik, Neveljska pot 26, 1240 Kamnik,
računovodstvo med 8. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 6. 3. 2000 do
17. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.:
50140-603-57289.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 6. 4. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Dom starejših obča-
nov Kamnik, Neveljska pot 26, 1240 Kam-
nik, tajništvo.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 4. 2000 ob 8. uri, v klubskih prostorih
Doma starejših občanov Kamnik.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-

vati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): 1. pogoj iz 40. člena ZJN,
pogoji določeni z razpisno dokumentacijo,
cena.

9., 10., 11.
Dom starejših občanov Kamnik

ZJN-05-GD - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

gradbena dela

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila gradbenih del po 43. do 45.
členih zakona o javnih naročilih

Št. 110-1/00 Ob-22385
Poziv k predložitvi ponudb za javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti

za gradnjo: AC Lenart–Beltinci
pododsek: Vučja vas–Beltinci od km

0,000–11,200
1. Družba za avtoceste v Republiki Slo-

veniji d.d. v skladu s 43. členom poglavja
III. zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24 z dne 5. 5. 1997) objavlja javni razpisa
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti: za izvedbo del od km
0.000 do km 11.200 v skupni dolžini
10580 m.

2. Obseg ponudbenih del.
I. Trasa štiripasovne avtoceste; podod-

sek Vučja vas–Beltinci od km 6.380 do km
10,580, ki obsega:

enota količina

– preddela
– zemeljska dela in temeljenje:

izkopi: m3 185.000
nasipi m3 630.000

– odvodnjavanje:
kanalizacija iz betonskih cevi ∅ 20–100 m 5120
voziščne konstrukcije m2 90.000
deviacije:
– deviacije kategoriziranih in lokalnih cest v skupni dolžini: m 3110
– deviacije nekategoriziranih cest v skupni dolžini: m 5683

– priključki (Murska Sobota, Lipovci) kom 2
– rampe št. 0807-3,3-5 do 0807-3,3-12 v skupni dolžini: m 4000
– klic v sili – gradbena dela (izkop, zasip in kabelska kanalizacija)
– ureditev vodovodnih križanj z AC (izkop, zasip in cevovod)
– ureditev PTT instalacij
– ureditev plinovodov (izkop, zasip in zaščita plinovoda oziroma prestavitev)
– semaforizacija križišč kom 4
– javna razsvetljava – priključek Murska Sobota in priključek Lipovci
– oprema ceste, varnostne ograje, zaščitne ograje, vertikalna
in horizontalna signalizacija od km 6,300 do km 10,580
– protihrupni ukrepi (protihrupni zemeljski nasipi)
– krajinska ureditev
– melioracije
– premostitveni objekti

– podvozi:
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3,3-20 podvoz za prečkanje priključne
ceste 3,1-14 pod AC ter dev. 3,1-16 in
3,1-17 v km 6+503,47 L=9.5m,
B=71.09m

3,3-21 podvoz za prečkanje Bakovske
ceste 3,1-15 pod AC ter dev. 3,1-16 in
3,1-17 v km 6+647.25 dolžine L=32m,
B=66m

3,3-23 podvoz za prečkanje poljske poti
3,1-23 in prehod divjadi pod AC v km
9+628.23 L=5m, B=31.58m

3,3-27 podvoz za prečkanje poljske poti
3,1-27 in prehod divjadi pod AC v km
10+600 L=5m, B=33.07m

– prepusti:
3,3-7 prepust preko potoka Dobel 3,7-8

pod dev. 3,1-29 v km 0+63,98, L=5.0m,
3.00m x 2.50m

3,3-7.1 prepust preko potoka Dobel
3,7-8 pod AC v km 6+698.22, L=95.35m,
3.00m x 2.40m

3,3-7.2 prepust preko potoka Dobel
3,7-8 pod dev. 3,1-15 v km 0+406.19,
L=20.34m, 3.00m x 2.00m

3,3-8 prepust preko potoka Dobel 3,7-8
pod dev. 3,1-14 v km 1+443.72,
L=15.00m, 3.00m x 2.00m

3,3-8.1 prepust preko potoka Dobel
3,7-8 pod rampo 3,2-7 v km 0+229.92,
L=20.50m, 3.00m x 2.00m

3,3-9 prepust preko mel. jarka MJ-A
3,7-9 pod AC v km 8+550, L=31.60m,
2.00m x 2.00m

3,3-9.1 prepust preko mel. jarka MJ-A
3,7-9 pod dev. 3,1-21 v km 0+093.65,
L=20.80m, ∅ 140

3,3-11 prepust preko jarka B 3,7-10.1
pod AC v km 9+440, L=40.60m, ∅ 200

3,3-11.1 prepust preko jarka B
3,7-10.1 pod dev. 3,1-21 v km 0+983.45,
L=7.60m, ∅ 140

3,3-12 prepust preko jarka Lipovci 3,7-12
pod AC v km 11+180, L=43.60m, ∅ 200

3,3-12.1 prepust preko jarka Lipovci
3,7-12 pod dev. 1,1-25 v km 0+594.55,
L=7.46m, ∅ 140

II. Trasa štiripasovne avtoceste; podod-
sek Vučja vas-Beltinci od km 2,850 do km
6,380, ki obsega:

enota količina
– preddela
– zemeljska dela in temeljenje:

izkopi: m3 75.000
nasipi m3 232.000

– odvodnjavanje: kanalizacija iz betonskih cevi ∅ 20–100 m 1000
– voziščne konstrukcije m2 75.000
– deviacije nekategoriziranih cest v skupni dolžini m 6480
– klic v sili – gradbena dela (izkop, zasip in kabelska kanalizacija)
– vodovodna križanja ( izkop, zasip in cevovodi)
– ureditev PTT instalacij
– oprema ceste, varnostne ograje, zaščitne ograje, vertikalna
in horizontalna signalizacija od km 2,850 do km 6,300
– protihrupni ukrepi ( protihrupni zemeljski nasipi)
– krajinska ureditev
– Premostitveni objekti – podvozi

3,3-22 podvoz za prehod traktorjev in visoke divjadi pod AC (hkrati služi kot inundacija)
v km 6+280 L=5.00m, B=38.97m
III. Trasa štiripasovne avtoceste; pododsek Vučja vas–Beltinci od km 0,000 do km 2,000,
ki obsega:

enota količina
– preddela
– zemeljska dela in temeljenje:

izkopi: m3 100.000
nasipi m3 325.000

– odvodnjavanje:
kanalizacija iz betonskih cevi ∅ 30-100 m 2000
voziščne konstrukcije m2 42.000

– deviacije:
kategoriziranih in lokalnih cest v skupni dolžini m 720
nekategoriziranih cest v skupni dolžini m 4371

– priključki
priključek Vučja vas–priključne rampe št. od 807-3,2-1 do 807-3,2-4
– klic v sili – gradbena dela (izkop, zasip in kabelska kanalizacija)
– ureditev vodovodnih križanj ( izkop, zasip in cevovod)
– ureditev PTT instalacij ( izkop, zasip in kabelska kanalizacija)
– javna razsvetljava – priključek Vučja vas
– semaforizacija križišč kom 2
– oprema ceste, varnostne ograje, zaščitne ograje, vertikalna
in horizontalna signalizacija od km 0,060 do km 2,000 ( do mostu čez Muro)
– protihrupni ukrepi (protihrupne ograje in protihrupni zemeljski nasipi)
– krajinska ureditev
– melioracije
– Premostitveni objekti – prepusti

3,3-1 prepust preko Samoričkega poto-
ka 3,7-1 pod dev. 3,1-1 v km 0+456.00,
L=13.7m, (4.00m x 2.30m)

3,3-2 prepust preko Samoričkega poto-
ka 3,7-1 pod prik. rampo 3,2-1 v km
0+188.29, L=31.07m, 4.00m x 2.30m

3,3-2.1 prepust preko Samoričkega po-
toka 3,7-1 pod dev. 3,1-3 v km 0+196.42,
L=7.46m, 4.00m x 2.30m

3,3-14 prepust preko Samoričkega po-
toka 3,7-1 pod dev. 3,1-33 v km
0+408.49, L=12.83m, 4.00m x 2.30m

3,3-3 prepust preko potoka Kozarica
3,7-2 pod AC v km 0+497.00, L=53.97m,
3.00m x 2.40m

3,3-13 prepust preko potoka Kozarica
3,7-2 pod dev. 3,1-3 v km 0+538.31,
L=8.00m, 3.00m x 2.40m

3,3-13.1 prepust preko potoka Kozari-
ca 3,7-2 pod dev. 3,1-2 v km 0+395.18,
L=6.65m, 3.00m x 2.40m

3,3-4 prepust preko mel. jarka MJ-4
3,7-3 pod AC v km 0+980, L=33.80m,
∅ 200

3,3-5 prepust preko mel. jarka MJ-4
3,7-3 pod poljsko potjo, L=6.0m, ∅ 100

3,3-5.1 prepust preko mel. jarka MJ-4
3,7-3 pod dev. 3,1-3 v km 1+062.05,
L=6.0m, ∅ 100

3,3-5.2 prepust preko mel. jarka MJ-4
3,7-3 pod dev. 3,1-2 v km 0+862.04,
L=6.0m, ∅ 100

3,3-6 prepust preko Jarka iz depresije
3,7-4 pod AC (traktorski prehod in prehod
za divjad) v km 1+780, L=33.50m, 5.00m
x 4.00m

IV. Premostitveni objekti – nadvozi in mo-
stovi

IV/1 Most št. 807-3,5-2 dolžine, L =
46,00 m

most št. 807-3,5-3 dolžine, L = 43,20 m
deviacija št. 807-3,1-14 od P 92 do P

107, L = 300,00 m

IV/2 Nadvoz št. 807-3,4-3 dolžine, L=
105,00 m

deviacija št. 807-3,1-11 dolžine, L=
500,00 m

IV/3 Nadvoz št. 807-3,4-2 dolžine, L =
105,00 m

most št. 807-3,5-1 dolžine, L= 31,00 m
deviacija št.807-3,1-8, L = 700,00 m

IV/4 Nadvoz št. 807-3,4-1 dolžine, L =
105,00 m

deviacija št. 807-3,1-5 dolžine, L
=360,00 m

V. Ureditev križanja in približevanja EE
vodov

– DV 110 kV Ljutomer - Murska Sobota
– 1 kom

– DV 20 kV – 9 kom
– DV 35 kV – 1 kom
– transformatorske postaje TP 20/04kV

– 4 kom

VI. Protihrupna zaščita
– protihrupni zid PHZ01 viš. 3 m, L =

396 m

VII. Vodnogospodarske ureditve
– ureditev površinskih vodotokov v skup-

ni dolžini 4949m.
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(vodotoki: 0807-3.7-1, 0807-3.7-2,
0807-3.7-3, 0807-3.7-4.1, 0807-3.7-6,
0807-3.7-7, 0807-3.7-8, 0807-3.7-9,
0807-3.7-10, 0807-3.7-11, 0807-3.7-12,
0807-3.7-4)

– objekti za zaščito voda pred vplivi z AC
skupne prostornine 10542,5 m3

(zemeljski zadrževalniki: št. 0807-3,9-7a,
št. 0807-3,9-8, št. 0807-3,9-8a, št.
0807-3,9-9, št. 0807-3,9-10, št.
0807-3,9-10a, št. 0807-3,9-5, št.
0807-3,9-6, št. 0807-3,9-7, št. 0807-3,9-1,
št. 0807-3,9-2, št. 0807-3,9-3, št.
0807-3,9-4, št. 0807-3,9-4a).

3. Investicija bo financirana iz lastnih
sredstev Družbe za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d. (DARS) in kredita Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW).

4. Javnega razpisa za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za
navedena dela se lahko udeležijo ponudniki
z ustreznimi izkušnjami iz vseh držav.

Olajšave za domače ponudnike se ne
bodo upoštevale.

5. Prijave na javni razpis za izbiro izvajal-
ca s predhodim ugotavljanjem sposobnosti
se morajo nanašati na dela, ki so predmet
tega razpisa pri čemer bo priznana sposob-
nost ponudnikom za vsa razpisana dela sku-
paj (sklopi I. – VII.) ali ločeno po sklopih (I.,
II., III., IV/1., IV/2., IV/3., IV/4., V., VI., VII.)
razpisanih del, navedenih v točki 2, pri če-
mer morajo biti izpolnjene zahteve, navede-
ne v tem razpisu, za vsako postavko del
posebej.

6. Ponudniki, ki jim bo priznana sposob-
nost za izvedbo razpisanih del, bodo v skla-
du z gornjim odstavkom in s 49. členom
poglavja III. zakona o javnih naročilih s pi-
snim vabilom pozvani k predložitvi ponudb
predvidoma v juliju 2000.

7. Pravilno in v celoti izpolnjeno doku-
mentacijo za javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za
gradnjo avtoceste AC Lenart-Beltinci, od-
sek Vučja vas - Beltinci, je potrebno v zape-
čateni kuverti dostaviti na naslov: Družba za
državne ceste d.o.o, Tržaška 19a, Ljubljana
do vključno 19. 4. 2000 do 11. ure.

V prijavi mora biti točno navedeno za
kateri sklop del, opisanih v točki 2, se prija-
va nanaša.

Odpiranje ponudb bo dne 19. 4. 2000
ob 12. uri v prostorih Ministrstva za promet
in zveze, Langusova 4, Ljubljana, velika dvo-
rana v 1. nadstropju.

Prepozno prispela dokumentacija za
ugotavljanje sposobnosti bo zavrnjena in
neodprta vrnjena pošiljatelju.

8. Ponudniki lahko dobijo dokumentaci-
jo za predhodno ugotavljanje sposobnosti
na spodaj omenjenem naslovu ob vplačilu
nevračljivega zneska v višini 60.000 SIT
(vključno z davkom na dodano vrednost) ali
v protivrednosti v katerikoli konvertibilni va-
luti. Vplačila morajo biti izvršena z bančnim
prenosom na bančni žiro račun št.:
50106-601-291863 za plačila v SIT ali za
plačila v tuji valuti na bančni žiro račun št.
51774/7 pri Novi Ljubljanski banki d.d.
Ljubljana v korist Družbe za državne ceste,
d.o.o., s pripisom »za dokumentacijo za
ugotavljanje sposobnosti«.

Ponudniku bomo na njegovo željo posla-
li razpisno dokumentacijo s kurirsko pošto

(DHL itd.) na stroške ponudnika, vendar ne
prevzamemo nikakršne odgovornosti za iz-
gubo ali prepozno dostavo. V razpisnem po-
stopku bodo upoštevani samo tisti ponudni-
ki, ki bodo plačali razpisno dokumentacijo.

9. Ponudbena dokumentacija je na raz-
polago ponudnikom na spodaj omenjenem
naslovu in sicer od 3. 3. 2000 do 20. 3.
2000 od 8. do 14. ure po lokalnem času
od ponedeljka do petka.

10. Morebitni ponudniki lahko dobijo na-
daljna podrobnejša pojasnila, pregledajo ali
pridobe ponudbeno dokumentacijo na na-
slednjem naslovu: Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., Družba za državne ceste, d.o.o.,
Tržaška 19 a, soba št. 103, 1109 Ljublja-
na, Slovenija, tel.: +386 61 178 83 31,
fax: +386 61 178 83 32

Družba za avtoceste v RS

Št. 110-1/00 Ob-22386
Invitation to the International Prequalifi-

cation of Contractors

for construction of the Motorway
Lenart–Beltinci

sub-section: Vučja vas–Beltinci from
km 0.000 to km 11.200

1. The Motorway Company in the Repub-
lic of Slovenia, DARS, d.d., pursuant to
Clause 43 of the Law on Public Procure-
ments (Official Gazette RS No. 24, dated 5
May 1997), invites the Contractors to partic-
ipate in the Prequalification of Contractors
for: Performance of Works from km 0.000 to
km 11.200 in a total length 10580 m

2. The scope of the Works tendered:
I. Four-lane motorway; sub-section from

km 6.380 to km 10,580, comprising:

unit quantity

– preliminary works
– earthworks and foundation:

excavations m3 185.000
embankments m3 630.000

– drainage system:
– culverts of concrete pipes phi 20 - 100 m 5120
– pavement structures m2 90.000

– deviations:
– deviations of categorized and local roads in a total length of: m 3110
– deviation of non-categorized roads in a total length of: m 5683

– Interchanges »Murska Sobota« and »Lipovci«
– emergency call – civil works (excavation, backfill and cable power lines)
– regulating the water stream crossings with the motorway (excavation.
backfill and pipeline)
– regulating PTT line installations
– regulating gas pipelines (excavation, backfill and gas pipeline
protection or its displacement)
– traffic lights on crossroads 4 pieces
– public lighting system – interchange Murska Sobota and the interchange Lipovci
– road furniture, guard rails, safety fences, vertical and horizontal signalling
system from km 6.300 to km 10.580
– noise protection measures (noise protection earth embankments)
– landscape management
– land reclamation
– Bridging Structures – Underpasses:

3,3-20 Underpass for crossing the ac-
cess road 3,1-14 under MW and dev.
3,1-16 and 3,1-17 in km 6+503,47; L =
9.5m, B = 71.09m

3,3-21 Underpass for crossing the Bak-
ovska rd 3,1-15 under MW and dev. 3,1-16
and 3,1-17 in km 6+647.25; L = 32.00m,
B = 66.00 m

3,3-23 Underpass for crossing the field
path 3,1-23 and crossing the game under
MW in km 9+628.23; L = 5.00m, B =
31.58m

3,3-27 Underpass for crossing the field
path 3,1-27 and crossing the game under
MW in km 10+600; L = 5.00 m, B =
33.07m

– Bridging Structures - Culverts
3,3-7 culvert over the rivulet Dobel 3,7-8

under dev. 3,1-29 in km 0+63,98, L = 5.0,
3.00m x 2.50m

3,3-7.1 culvert over the rivulet Dobel
3,7-8 under MW in km 6+698.22; L =
95.35m, 3.00m x 2.40m

3,3-7.2 culvert over the rivulet Dobel
3,7-8 under dev. 3,1-15 in km 0+406.19,
L = 20.34m, 3.00m x 2.00m

3,3-8 culvert over the rivulet Dobel 3,7-8
under dev. 3,1-14 in km 1+443.72; L =
15.00m, 3.00m x 2.00m

3,3-8.1 culvert over the rivulet Dobel
3,7-8 under ramp 3,2-7 in km 0+229.92; L
= 20.50m, 3.00m x 2.00m

3,3-9 culvert over reclamation ditch
MJ-A 3,7-9 under MW in km 8+550; L =
31.60m, 2.00m x 2.00m

3,3-9.1 culvert over reclamation ditch
MJ-A 3,7-9 under dev. 3,1-21 in km
0+093.65, L = 20.80m, ∅ 140

3,3-11 culvert over ditch B 3,7-10.1 un-
der MW in km 9+440, L = 40.60m, ∅ 200

3,3-11.1 culvert over ditch B 3,7-10.1
under dev. 3,1-21in km 0+983.45, L =
7.60m, ∅ 140

3,3-12 culvert over ditch Lipovci 3,7-12
under MW in km 11+180, L = 43.60m,
∅ 200

3,3-12.1 culvert over reclamation ditch
Lipovci 3,7-12 under dev. 1,1-25 in km
0+594.55; L = 7.46m, ∅ 140

II. Four-lane Motorway; sub-section Vuč-
ja vas Beltinci from km 2.850 to km 6.380,
comprising:
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unit quantity

– preliminary works
– earthworks and foundation:

excavations m3 75.000
embankments m3 232.000

– drainage system:
– culverts of concrete pipes phi 20 - 100 m 1000
– pavement structures m2 75.000

– deviations:
– deviations of non-categorized roads in a total length of: m 6480

– emergency call – civil works (excavation, backfill and cable power lines)
– regulating the water stream crossings with the motorway
(excavation. backfill and pipeline)
– regulating PTT line installations
– road furniture, guard rails, safety fences, vertical and horizontal
signalling system from km 2.850 to km 6.300
– noise protection measures (noise protection earth embankments)
– landscape management
– Bridging Structures – Underpasses:

3,3-22 underpass for crossing tractors and tall game under MW (serving at the same time
as inundation) in km 6+280; L = 5.00m, B = 38.97m

III. Four-lane Motorway; sub-section Vučja vas Beltinci from km 0,000 to km 2,000,
comprising:

unit quantity

– preliminary works
– earthworks and foundation:

excavations m3 100.000
embankments m3 325.000

– drainage system:
– culverts of concrete pipes phi 30 – 100 m 2000
– pavement structures m2 42.000

– deviations:
– deviations of categorized and local roads in a total length of: m 720
– deviations of non-categorized roads in a total length of: m 4371

– Interchanges:
– interchange Vučja vas – interchange ramp no. from 807-3,2-1 to 807-3,2-4

– emergency call – civil works (excavation, backfill and cable power lines)
– regulating the water stream crossings with the motorway
(excavation. backfill and pipeline)
– regulating PTT line installations (excavation, backfill and cable system)
– regulating gas pipelines (excavation, backfill and gas pipeline
protection or its displacement)
– public lighting system - connection Vučja vas
– traffic lights on crossroads – 2 pieces
– road furniture, guard rails, safety fences, vertical and horizontal
signalling system from km 0.060 to km 2.000 (to the bridge over the river Mura)
– noise protection measures (noise protection fences and
noise protection earth embankments)
– landscape management
– land reclamation

3,3-1 culvert over Samoriči rivulet 3,7-1
under dev. 3,1-1 in km 0+456.00; L =
13.7m, 4.00m x 2.30m

3,3-2 culvert over Samoriči rivulet 3,7-1
under access ramp 3,2-1 in km 0+188.29;
L = 31.07m, 4.00m x 2.30m

3,3-2.1 culvert over Samoriči rivulet
3,7-1 under dev. 3,1-3 in km 0+196.42; L
= 7.46m, 4.00m x 2.30m

3,3-14 culvert over Samoriči rivulet
3,7-1 under dev. 3,1-33 in km 0+408.49;
L = 12.83m, 4.00m x 2.30m

3,3-3 culvert over Kozarica rivulet 3,7-2
under MW in km 0+497.00; L = 53.97m,
3.00m x 2.40m

3,3-13 culvert over Kozarica rivulet
3,7-2 under dev. 3,1-3 in km 0+538.31; L
= 8.00m, 3.00m x 2.40m

3,3-13.1 culvert over Kozarica rivulet
3,7-2 under dev. 3,1-2 in km 0+395.18; L
= 6.65m, 3.00m x 2.40m

3,3-4 culvert over reclamation ditch
MJ-4 3,7-3 under MW in km 0+980; L =
33.80m, ∅ 200

3,3-5 culvert over reclamation ditch MJ-4
3,7-3 under field path, L = 6.0m, ∅ 100

3,3-5.1 culvert over reclamation ditch
MJ-4 3,7-3 under dev. 3,1-3 in km
1+062.05; L = 6.0m, ∅ 100

3,3-5.2 culvert over reclamation ditch
MJ-4 3,7-3 under dev. 3,1-2 in km
0+862.04; L = 6.0m, ∅ 100

3,3-6 culvert over Jarka from depres-
sion 3,7-4 under MW (tractor and game
crossings) in km 1+780; L = 33.50m,
5.00m x 4.00m

IV. Bridging Structures – Overpasses
and Bridges

IV/1 bridge no. 807-3,5-2 of length, L =
46,00 m

bridge no. 807-3,5-3 of length, L =
43,20 m

deviation no. 807-3,1-14 from P 92 to P
107, L = 300,00 m

IV/2 overpass no. 807-3,4-3 of length,
L= 105,00 m

deviation no. 807-3,1-11 of length, L=
500,00 m

IV/3 overpass no. 807-3,4-2 of length,
L = 105,00 m

bridge no. 807-3,5-1 of length, L=
31,00 m

deviation no. 807-3,1-8, L = 700,00 m

IV/4 overpass no. 807-3,4-1 of length,
L = 105,00 m

deviation no. 807-3,1-5 of length, L
=360,00 m

V. Regulation of crossings and areas in
the vicinity of power lines

– HT cable 110 kV Ljutomer - Murska
Sobota – pc 1

– HT cable 20 kV – pc 9
– HT cable 35 kV – pc 1
– transformer station TP 20/04kV – pc 4

VI. Noise Protection
– noise protection wall PHZ01 height.

3 m, L = 396 m

VII. Water Economy Arrangements
– regulation of surface water streams in

a total lenght 4949m.
(water streams: 0807-3.7-1,

0807-3.7-2, 0807-3.7-3, 0807-3.7-4.1,
0807-3.7-6, 0807-3.7-7, 0807-3.7-8,
0807-3.7-9, 0807-3.7-10, 0807-3.7-11,
0807-3.7-12, 0807-3.7-4)

– structures for Water Stream Protec-
tion Against Impacts from Motorways in a
total volume 10542,5 m3

(earth retarding basins: No. 0807-3,9-7a,
No. 0807-3,9-8, No. 0807-3,9-8a, No.
0807-3,9-9, No. 0807-3,9-10, No.
0807-3,9-10a, No. 0807-3,9-5, No.
0807-3,9-6, No. 0807-3,9-7, No.
0807-3,9-1, No. 0807-3,9-2, No.
0807-3,9-3, No. 0807-3,9-4, No.
0807-3,9-4a).

3. This investment will be financed from
proper funds of the Motorway Company in
the Republic of Slovenia (DARS) and the
loan awarded by the Kreditanstalt für Wied-
eraufbau (KfW).

4. Tenderers with adequate experienc-
es from all the countries may participate in
this prequalification of Contractors for per-
formance of the above quoted works.

Preferences for the domestic Bidders
will not be taken into account with this pre-
qualification.

5. Applications for this prequalification
of Contractors shall refer to the Works be-
ing the subject of this prequalification
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whereby qualified will be Contractors either
for all the Works in total (groups I.–VII.) or
separately by groups (I., II., III., IV/1., IV/2.,
IV/3., IV/4., V., VI., VII.) of the Works quot-
ed under item 2 herewith above and the
requirements given in this prequalification
shall be complied with for each group of
Works separately.

6. Tenderers qualified for performance
of Works will be pursuant to the previous
paragraph herewith above and Clause 49
of Section III of the Law on Public Procure-
ments invited in writing, as expected in July
2000, to submit their Bids.

7. Correctly and completely filled-in doc-
umentation for the prequalification of Con-
tractors for the construction of the motor-
way Lenart-Beltinci, section Vučja vas - Belt-
inci shall be delivered in sealed envelope to
the address: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, on or before
19th April 2000 by 11:00 a.m.

It shall be in the application clearly stat-
ed for which group of Works, quoted under
Item 2, the application refers to.

The opening of Tenders will be on 19th

April 2000 at 12:00 a.m. in the premises
of Ministry of Transport and Communica-
tions, Langusova 4, Ljubljana, hall on the
1st floor.

Documentation received too late will be
rejected and returned unopened to the
sender.

8. Tenderers may obtain the necessary
documentation for the Prequalification of
Contractors at the address below upon
payment of a non-refundable fee in the
amount SIT 60,000.00 (inclusive VAT) or
equivalent in a convertible currency. Pay-
ments should be made to the bank ac-
count number: 50106-601-291863, for
payments in SIT and the bank account
number 51774/7 at Nova Ljubljanska Ban-
ka d.d. Ljubljana for payments in other cur-
rencies in favour of Družba za Državne
ceste d.o.o. with a remark “ For Prequalifi-
cation Documentation”.

If requested, the documents will be
promptly dispatched by courier (DHL etc.),
however, at Tenderers’ expense, but no
liability is taken from us for loss or late
delivery. Only Tenderers taking and pur-
chasing the documentation will be eligible
to participate in the Prequalification of Con-
tractors.

9. The prequalification documents are
available to the Tenderers at the address
below from 3rd March 2000 to 20th March
2000 between 8.00 a.m. and 2.00 p.m.
local time Monday through Friday.

10. Tenderers interested may obtain
further information, may inspect and ac-
quire the documents for the Prequalifica-
tion of Contractors at the following ad-
dress: Dipl. Ing. Oto Rubinič, Družba za
Državne Ceste, d.o.o., Tržaška 19a, room
no. 103, 1109 Ljubljana, Slovenia, phone
no.: +386/61/178 8331, fax
no.:+386/61/ 178 8332.

The Motorway Company in the
Republic of Slovenia

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. 8120/582/2000 Ob-22339

1. Naročnik, poštni naslov, številka te-
lefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdri-
hova 2, 1000 Ljubljana, telefaks
061/174-24-42.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje posekov in
čiščenja podrasti ELES-ovih daljnovod-
nih tras 110 kV, 220 kV in 400 kV.

3. Kraj izvedbe del: Elektroprenosi
(EP) Maribor, EP Podlog, EP Ljubljana,
EP Divača, EP Gorica.

4. Predvideni čas izvedbe naročila:
sposobnost bo priznana za 5 let.

5. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija:
pri naročniku, tajništvo Sektorja za vzdr-
ževanje, soba 22/IV, Mojca Ferleš.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 3. 2000,
vsak delovni dan od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno znesek nakazati):
5.950 SIT (cena 5.000 SIT + DDV 950
SIT), virmansko nakazilo z oznako naziva
javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbe: 3. 4. 2000 do
9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: pri naročniku , vložiš-
če, soba 3 C 5, prevzemnica Katarina
Lipovec.

7. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 4. 2000 ob 10. uri, dvorana
D/IV. nadstropje, Hajdrihova 2, Ljubljana.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo
z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti pri-
ložen spisek podizvajalcev in navedena
pravna oblika odnosa med njimi.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): naročnik bo moral predlo-
žiti naslednje dokumente:

– registracijo podjetja pri pristojnem
organu oziroma priglasitveni list (datum
potrdila pristojnega organa in overovitve
ne sme biti starejši od 90 dni),

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
občinskega organa za opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet razpisa (datum potrdi-

la pristojnega organa in overovitve ne sme
biti starejši od 90 dni),

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 ali s strani DURS overjeno kopijo
zadnje napovedi za odmero davka od do-
hodkov iz dejavnosti z bilanco stanja in
uspeha (datuma izdaje obrazcev BON 2
in BON 3 ne sme biti starejši od 90 dni),

– pisna dokazila o strokovni usposob-
ljenosti kadrov v skladu s pravilnikom o
minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnje-
vati izvajalci del v gozdovih (Ur. l. RS, št.
35/94, 3. člen c točka, 5. člen 6. točka),

– pisna dokazila o izpolnjevanju pogo-
jev iz 22. in 24. člena zakona o varnosti in
zdravju pri delu Ur. l. RS št. 56/99 (da-
tum izdaje listin ne sme biti daljši od 12
mesecev),

– izjava ponudnika o sposobnosti in us-
posobljenosti izvedbe predmeta naročila,

– potrdilo Ministrstva za finance-Davč-
na uprava RS, da ponudnik nima evidenti-
ranih neporavnanih davkov in drugih daja-
tev, določenih z zakonom v obdobju zad-
njih 6 mesecev (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni),

– potrdilo Ministrstva za finance, pri-
stojnega davčnega urada, da je ponudnik
zavezanec za DDV,

– potrdili Okrožnega sodišča, da po-
nudnik ni plačilno nezmožen, ni v postop-
ku prisilne uprave, v stečajnem ali likvida-
cijskem postopku, da njegovo poslovanje
ni predmet obravnave pred sodiščem, ali
predmet sodne preiskave, da ni s sodno
ali drugo odločbo ustavljeno (datum potr-
dil ne sme biti starejši od 90 dni),

– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
v preteklih treh letih pred pričetkom naro-
čila ponudnikovi vodstveni delavci niso bi-
li obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem (datum potrdila ne sme biti
starejši od 90 dni),

– pismo o nameri, podpisano s strani
banke, ki potrjuje, da bo ponudniku v pri-
meru sklenitve pogodbe izdala bančno ga-
rancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti,

– v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalci navesti njihova ime-
na in stokovno usposobljenost kadrov, ki
bodo sodelovali pri izvedbi naročila v skla-
du s točko o usposobljenosti kadrov,

– pisne izjave vseh svojih v ponudbi
navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelo-
vali pri realizaciji javnega razpisa, da je
ponudnik pravočasno in pravilno poravnal
svoje zapadle poslovne obveznosti.

10. Merila za priznanje sposobnosti:
potrjene reference za poseke v gozdovih
(20%), potrjene reference za poseke pod
daljnovodnimi trasami do 35 kV (20%),
potrjene reference pod daljnovodnimi tra-
sami 110 kV in nad 110 kV (30%), vred-
nost podjetja/zaposlenega (10%), čisti
dobiček (10%), poravnava obveznosti
(10%).

11. Druge informacije o naročilu: po-
daja jih kontaktna oseba naročnika Miran
Marinšek.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
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Javni razpisi

Ob-22277
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nija in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
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
pravil in postopkov Evropske unije za izved-
bo javnih razpisov objavlja Občina Solčava

javni razpis
za izbiro izvajalca za kanalizacijski
sistem in čistilno napravo v Solčavi
Izvedbo del sofinancira Evropska komi-

sija iz sredstev Phare, v okviru Programa
prekomejnega sodelovanja Slovenija – Au-
strija 1998 št. SL – 9807.03.02. Na razpis
se lahko enakopravno prijavijo vse fizične in
pravne osebe iz držav, članic Evropske uni-
je in iz držav, prejemnic sredstev programa
Phare. Tudi vgrajeni materiali in oprema mo-
rajo izvirati iz teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izvedba čistilne na-

prave Solčava in kanalizacijskih kanalov od
kraja Solčava do čistilne naprave (v dolžini
pribl. 1000 m). Lokacija del je kraj Solčava.

V primeru, da bo vrednost ponudb pre-
segla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico, da po lastni presoji iz razpisa izloči
določena razpisana dela.

Predvideni čas pričetka del je največ 28
dni po podpisu pogodbe. Dela morajo biti
končana v 7 mesecih in v nobenem primeru
kasneje kot 28. februarja 2001.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Izbira izvajalca bo potekala po postop-
ku, ki ga predpisuje Priročnik za decentrali-
zirani implementacijiski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Po-
goji pogodbe bodo ustrezali pogojem Fe-
deration Internationale des Ingenieurs-Con-
seils Conditions of Contract for Works of
Civil Engineering Construction (Red Book,
fourth edition, FIDIC 1987/92).

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

– letni promet gradbenih del v letih
1997/1999 mora znašati najmanj 760.000
EUR,

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih treh letih na vsaj treh projektih, pri kate-
rih je bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po
naravi in zapletenosti primerljivi z razpisani-
mi deli,

– pri katerih znaša delež dolgov v vseh
obveznostih manj kot 70%.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 2% vrednosti njegove ponud-
be v EUR ali SIT ali v protivrednosti v kateri-
koli konvertibilni valuti. Bančna garancija za
resnost ponudbe mora veljati 120 dni od
zadnjega dneva za oddajo ponudb.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentaci-

jo v angleškem jeziku pridobijo pri Vodno-
gospodarskem Inštitutu, Hajdrihova 28 c,
1015 Ljubljana, tel: +386-61-1775-329,
faks +386-61-1264-162, Ljiljana Smiljić, po
vplačilu nevračljivega zneska 150 EUR na
ŽR št. 50106-601-263398 (za plačila v to-
larski protivrednosti) ali na ŽR št.
50100-620-133-27620-6208/1 pri Novi
LB d.d. (za plačila v tuji konvertibilni valuti) s
pripisom »Za razpisno dokumentacijo za Ka-
nalizacijski sistem in čistilno napravo v Sol-
čavi«.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 6. marca 2000 dalje
vsak delavnik od 9. do 11. ure. Za vse
dodatne informacije sta pooblaščena Ljilja-
na Smiljić, tel. +386-61-1775-329, faks
+386-61-1264-162. Za ponudnike bo,
pred ogledom kraja gradbišča, organiziran
informativni sestanek dne 22. marca 2000
ob 11. uri zjutraj na naslovu: Občina Solča-
va, Solčava 16, 3335 Solčava.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pris-

peti najkasneje do 13. aprila 2000 do 9.
ure zjutraj po lokalnem času na naslov: Vod-
nogospodarski inštitut, Hajdrihova 28 c,
1015 Ljubljana. Ovojnice morajo biti zaprte
in jasno označene: »Do not open – for Ten-
der Sewerage System and Waste Water
Treatment Plant in Solčava; Ne odpiraj –
Ponudba za razpis: Kanalizacijski sistem in
čistilna naprava v Solčavi«. Odpiranje po-
nudb bo javno, isti dan, na istem naslovu ob
9.30 po lokalnem času. Pri odpiranju po-
nudb lahko sodeluje predstavnik ponudni-
ka, ki se izkaže s pisnim pooblastilom.

Občina Solčava

Ob-22279
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 Solčava announces

Invitation to Tender
for Sewage System and Waste Water

Treatment Solčava
The works are co-financed by the Euro-

pean Commission from Phare funds in the
framework of Phare CBC Programme Slov-
enia – Austria 1998 No.: SL – 9807.03.02.
Participation is open on equal terms to all
natural and legal persons of Member States
of the European Union and of the benefici-
ary countries of the Phare Programme. Sup-
plies of materials and equipment offered
must also originate from those countries.

1. Subject to Tender
The Invitation to Tender is issued for the

selection of the Contractor for the construc-
tion of the Waste Water Treatment Plant in
Solčava which will serve for treatment of
sewage water. Construction of sewere main

of about 1000 m from the village to the
plant the location of works is Northern part
of Slovenia, Municipality Solčava.

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 at the latest 28
days after the signing of the Contract and
must be completed within 7 months and in
any event no later than on 28 February
2001.

2. Procedure and Conditions of the Con-
tract

The procedure for the contract award
will follow the Decentralised Implementa-
tion System Manual (DIS Manual, European
Commission, September 1997). The con-
ditions of the contract will be in accordance
with the Federation Internationale des Inge-
nieurs-Conseils Conditions of Contract for
Works of Civil Engineering Construction
(Red Book, fourth edition, FIDIC 1987/92).

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:

– annual turnover in construction works
for the year 1997/1999 of at least EUR
760.000;

– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 3
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 3 years;

– the ratio of total debts/total liabilities
of the bidder shall not exceed 70 %.

All tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 2% of the
Tender price in EUR or SIT or in any other
equivalent foreign convertible currency. 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
Vodnogospodarski inštitut, Hajdrihova 28c,
1015 Ljubljana, phone:
+386-61-1775-329, fax:
+386-61-1264-162, Ljiljana Smiljić upon
payment of nonrefundable fee of EUR
150,00 to the bank account No.
50106-601-263398 (for payment in SIT)
or to the bank account No.:
50100-620-133-27620-6208/1 at Nova
LB d.d. (for payments in foreign convertible
currency) with the notice “For Tender Dos-
sier Sewerage System Waste Water Treat-
ment Plant in Solčava”.

Only Tenderers having purchased the Ten-
der Documents will be eligible to submit their
offers. The Tender Dossiers are available from
06 March 2000 on working days from 9:00
to 11:00 hrs. For all additional information
please contact the responsible person Liljana
Smiljić, phone +386-61-1775-329, fax
+386-61-1264-162. A clarification meeting
and a site visit will be held on 22 March 2000
at 11:00 hrs local time at the Municipality of
Solčava, Solčava 16, 3335 Solčava.

4. Submission of Tenders
Complete Tenders in the English lan-

guage must be delivered at the latest on 13
April 2000 by 9:00 hrs local time to the
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address Vodnogospodarski inštitut, Hajdri-
hova 28c, 1015 Ljubljana. The sealed en-
velope has to be marked “Do not open – for
Tender – Sewerage System and Waste Wa-
ter Treatment Plant in Solčava; Ne odpiraj –
ponudba na razpis Kanalizacijski sistem in
čistilna naprava v Solčavi”. The opening of
Tenders will be public on the same day at
9:30 hrs local time at the same address. At
the opening session one Tenderer’s Repre-
sentative, submitting the Power of Attorney
may participate.

Municipality of Solčava

Št. 177/2000 Ob-22249
Na podlagi Skupne izjave o sodelovanju

v znanosti in tehnologiji med Ministrstvom
za znanost in tehnologijo Republike Slove-
nije in Ministrstvom za izobraževanje, razi-
skave in cerkvene zadeve Kraljevine Nor-
veške, podpisane v Oslu dne 12. maja
1998, 27. člena zakona o raziskovalni de-
javnosti (Ur. l. RS/I, št. 8/1991 ter pravilni-
ka o financiranju in sofinanciranju medna-
rodnega znanstvenega in tehnološkega so-
delovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
62/1996, 11/1998 in 48/1999), Mini-
strstvo za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje skupnih

slovensko-norveških raziskovalnih
in tehnoloških projektov - izmenjava

raziskovalcev v letu 2000
(novi projekti in projekti,

sprejeti v letu 1998 : 2. leto)
I.
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo za znanost in tehnologijo Republi-
ke Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov v okviru skupnih slo-
vensko - norveških projektov v letu 2000.

Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji
novih projektov, obvezno se morajo prijaviti
nosilci projektov, sprejetih v letu 1998 za
sofinanciranje obiskov v 2.letu projekta.

3. Obiske bo sofinanciralo Ministrstvo za
znanost in tehnologijo v naslednji višini:

– mednarodni prevozni stroški za sloven-
ske nosilce projektov ob obiskih na Nor-
veškem,

– stroški bivanja v hotelu in dnevnice za
norveške nosilce projektov ob obiskih v Re-
publiki Sloveniji.

Prijavitelji se morajo o kritju stroškov bi-
vanja na Norveškem in prevoznih stroškov
norveških partnerjev ob obiskih v Republiki
Sloveniji dogovoriti s svojimi partnerji oziro-
ma sredstva zagotoviti iz drugih virov, ker
resorno norveško ministrstvo izmenjav stro-
kovnjakov ne sofinancira.

II. Novi projekti:
4. Pogoji za opravljanje predmeta raz-

pisa:
– Ministrstvo za znanost in tehnologijo

bo na ta način sofinanciralo do 10 novih
skupnih projektov,

– nove projekte oziroma obiske je po-
trebno prijaviti na posebnih obrazcih,

– projekti so v načelu 3-letni,
– v okviru vsakega sprejetega projekta

bo v letu 2000 sofinanciran po en enote-
denski obisk v vsako smer,

– prednost bodo imeli aplikativni in razi-
skovalno-razvojni projekti,

– prednostna področja, na katera naj se
nanašajo predlogi projektov so naslednja:
okolje/okoljske tehnologije (upravljanje in
zaščita okolja); proizvodne tehnologije, upo-
rabne znanosti in tehnologija; elektronika in
računalništvo; informacijska tehnologija; so-
ciologija, biotehnologija, materiali, morske
znanosti,

– 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,

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja oziroma na razvojno-tehno-
loške projekte, financirane v okviru nacio-
nalnega programa.

5. Merila izbire novih projektov so:
– znanstvena oziroma tehnološka rele-

vantnost predloga projekta,
– raziskovalna usposobljenost sodelujo-

čih raziskovalcev,
– utemeljenost dvostranskega sodelo-

vanja,
– možnost uporabe skupnih rezultatov v

multilateralnih projektih.
6. Vloga za sofinanciranje novih projek-

tov mora vsebovati naslednje elemente
(obrazec!):

– osnovne podatke o projektu (naslov,
veda),

– podatke o slovenskem in norveškem
partnerju/partnerjih s strokovnim življenje-
pisom,

– tehnične podatke o projektu (cilji, tra-
janje),

– koristi za slovensko in norveško stran,
– drugi možni viri sofinanciranja,
– pregled predlaganih obiskov za leto

2000.
III. Projekti - 2. leto
7. Vloga za sofinanciranje obiskov v 2.

letu izvajanja projekta mora vsebovati na-
slednje elemente: (ni obrazca)

– osnovne podatke o projektu (naslov,
slovenski in norveški nosilec projekta),

– pregled predlaganih obiskov v letu
2000.

IV.
8. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 5,000.000 SIT.
9. Predvideni rok začetka izvajanja pred-

meta razpisa je 1. marec 2000.
10. Čas izvajanja predmeta razpisa je 1

leto.
11. Pisne vloge z dokumentacijo in z

oznako ‘Ne odpiraj, vloga za sofinanciranje
slovensko-norveških projektov - izmenjava
raziskovalcev v letu 2000’ morajo prijavitelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisar-
no ministrstva, ne glede na način prenosa
vloge, na naslov: Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

Vloge morajo na zgornji naslov, prispeti
do vključno petka, 24. marca 2000 do
12. ure.

12. Vloge bo po preteku tega roka odpr-
la komisija za odpiranje vlog.

13. Nepopolnih, nepravočasno prispe-
lih in nepravilno opremljenih vlog komisija
ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavite-
ljem.

14. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana, v ponedeljek, 27. marca
2000 ob 10. uri.

15. O izbiri bodo prijavitelji obveščeni v
10 dneh od dneva odpiranja vlog.

16. Prijavne obrazce lahko prijavitelji
dvignejo vsak dan po objavi javnega razpisa
v tajništvu Sektorja za mednarodno
znanstveno in tehnološko sodelovanje.

Podrobnejše informacije: Alenka Mihai-
lovski, telefon 061/17-84-690. Obrazci so
objavljeni tudi na spletnih straneh MZT.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-22274
Na podlagi proračuna Republike Slove-

nije (Ur. l. RS, št. 9/00) in 73. člena pravil-
nika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00)
objavlja Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje (v nadaljevanju:
Urad)

javni razpis
za subvencioniranje izdelave občinske
prostorske dokumentacije v letu 2000

1. Ime in sedež uporabnika: Ministrstvo
za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, Dunajska 47, 1001 Ljubljana,
p.p. 653.

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
subvencioniranje občin v letu 2000 pri:

– izvedbi urbanističnih in drugih delav-
nic, javnih natečajev in natečajev z vabljeni-
mi udeleženci ter drugih oblik strokovnega
dela za pridobitev variantnih strokovnih reši-
tev, s katerimi bo spodbujeno in pospešeno
reševanje pomembnejših problemov urba-
nističnega in krajinskega načrtovanja;

– izdelavi prostorske dokumentacije za
urejanje bivalnih razmer Romov.

a) Subvencije so namenjene spodbuditvi
občin k izvedbi tistih strokovnih nalog, ki
presegajo lokalni pomen in katerih cilj je
zlasti priprava načrtovalskih rešitev, ki jih
narekujejo sprejete planske odločitve na dr-
žavni ravni glede graditve državne infrastruk-
ture, varovanja naravnih virov, naravne in
kulturne dediščine, urejanja naravnega jav-
nega dobra ter usmerjanja poselitve.

Prednostna področja dela, ki jih občine
lahko prijavijo za subvencioniranje, so:

– priprava vizij, konceptov in scenarijev
prostorskega razvoja mest, drugih naselij in
razvojnih/problemskih območij,

– prenova naselij, sanacija razvrednote-
nega ali neizkoriščenega urbanega prosto-
ra; dopolnjevanje, zaokroževanje in reorga-
nizacija grajenih struktur,

– ureditve javnih površin, parkov in dru-
gih zelenih sistemov ter javnega dobra v
naseljih,

– urbanistične in krajinske prilagoditve
prostorskih struktur v vplivnih območjih gra-
ditve državne infrastrukture,

– prenova podeželskega prostora in
preoblikovanje kulturne krajine zaradi spre-
menjenih demografskih, gospodarskih in
tehnoloških pogojev,

– sanacija razvrednotenih krajinskih ob-
močij, uskladitev razvojnih in varovalnih in-
teresov na območjih naravnih vrednot oziro-
ma pretežno naravne krajine ter na območ-
jih kulturne dediščine,
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– prostorske ureditve priobalnih zemljišč
morja, jezer in drugih voda, podrobnejše
urbanistično-arhitekturno in krajinsko načr-
tovanje njihove ureditve.

b) Med prednostna področja dela, ki jih
občine lahko predlagajo za subvencionira-
nje, spada tudi izdelava prostorske doku-
mentacije za urejanje bivalnih razmer Ro-
mov in tistih prebivalcev, katerih bivalne raz-
mere so poslabšane zaradi neurejenih rom-
skih naselij.

3. Upravičenci do prijave
Na razpis se lahko prijavijo občine, ki

imajo:
– pravno-formalno urejene in zakonito

sprejete prostorske planske akte;
– zaposlenega prostorskega planerja -

urbanista, ki je usposobljen za strokovno
pripravo in usmerjanje izvajanja prijavljene
naloge ali kako drugače formalno zagotov-
ljeno opravljanje tehnično-strokovnih nalog
v zvezi z urbanističnim načrtovanjem naselij
in drugih posegov v prostor.

Posamezna občina lahko kandidira s
predlogom za subvencioniranje le ene nalo-
ge. Prijaviti je možno tudi nalogo, ki se že
izvaja in bo zaključena v letu 2000; v takem
primeru je treba posebej utemeljiti potrebo
po dodatnih sredstvih subvencije.

Pri prijavah občin, ki so v preteklih letih
že prejele sredstva za sofinanciranje ali sub-
vencioniranje izdelave strokovnih gradiv ali
sredstva za izvedbo urbanističnih delavnic
in natečajev, bo Urad upošteval tudi lastno
oceno smotrnosti porabe dodeljenih sred-
stev.

4. Pogoji subvencioniranja
Urad bo za dodelitev subvencij izbiral

med nalogami, ki bodo prijavljene v skladu
s tem razpisom in razpisno dokumentacijo
ter bodo izpolnjevale še naslednje pogoje:

– naloga mora biti zasnovana v takem
obsegu, da bo do konca novembra 2000
zagotovljen njen zaključek s konkretnimi re-
zultati;

– pri izvedbi urbanistične delavnice mo-
ra zagotoviti interdisciplinarno sestavo ude-
leženih strokovnjakov s področja urbaniz-
ma, arhitekture, krajinske arhitekture, ko-
munale oziroma gradbeništva in druge infra-
strukture ter drugih izvedencev v odvisnosti
od predmeta dela;

– pri vseh oblikah dela mora praviloma
sodelovati vsaj ena skupina študentov pod
vodstvom mentorja, pri urbanističnih nate-
čajih pa je zaželena mednarodna udeležba;

– občina mora zagotoviti najmanj 50%
sredstev od predvidenega skupnega zne-
ska sredstev, potrebnih za izvedbo naloge;
samo izjemoma in s posebno utemeljitvijo
(zlasti v primeru izjemno nizkega lastnega
proračuna) lahko občina kandidira za višji
delež subvencije, ki pa ne sme presegati
5,000.000 SIT.

5. Okvirna višina sredstev in način sub-
vencioniranja

Urad je za subvencioniranje nalog na
podlagi tega razpisa predvidel sredstva v
skupnem znesku 63,000.000 SIT.

Urad bo na podlagi meril in pogojev iz
tega razpisa ter predpisanih kriterijev upo-
rabe proračunskih sredstev izbral najustrez-
nejše predloge za subvencioniranje strokov-
nih nalog, nato pa bo z izbranimi občinami
sklenil pogodbe o dodelitvi subvencij. V po-

godbi bo določen način nakazila subvenci-
je, praviloma v obrokih po opravljenih fazah
dela. Vzorec pogodbe je sestavni del razpi-
sne dokumentacije.

Prijavljene občine bodo o izboru predlo-
gov obveščene najkasneje v 20 dneh po
zaključenem roku za oddajo prijav. Občine,
katerih predlogi bodo pripravljeni v skladu s
tem razpisom in bodo izbrani za subvencio-
niranje, bomo razvrstili v dve skupini: v prvi
bodo občine, s katerimi bomo takoj nada-
ljevali postopek sklenitve pogodbe o sub-
vencioniranju, v drugi skupini pa tiste obči-
ne, ki bodo prišle v poštev za subvencioni-
ranje v primeru, da katera od občin iz prve
skupine ne bo sklenila pogodbe oziroma ne
bo izpolnila pogodbenih obveznosti.

Občine bodo morale oddajo in izvedbo
subvencioniranega dela opraviti v skladu z
zakonom o javnih naročilih in drugimi pred-
pisi.

Občine bodo dolžne Uradu dostaviti za-
ključno dokumentacijo z dokazili o zakoni-
tosti in smotrnosti porabe subvencije. V ko-
likor občina do pogodbeno določenega ro-
ka Uradu ne bo dostavila navedene doku-
mentacije, bo morala vrniti že nakazana
sredstva subvencije.

6. Vsebina prijave
Prijava za subvencioniranje mora vsebo-

vati:
6.1 vlogo za dodelitev subvencije s po-

datki o prijavitelju: ime občine in naslov;
številka telefona in telefaxa; pooblaščena
oseba, ki daje na zahtevo Urada tolmačenja
v zvezi s prijavo; matična številka, davčna
številka in številka žiro računa občine,

6.2 predmet dela z utemeljitvijo skladno-
sti s prednostnimi področji dela iz 2. točke
tega razpisa,

6.3 program naloge oziroma projekta s
predstavitvijo ciljev in predvidene uporabe
rezultatov, zlasti pričakovanega učinka pred-
laganih rešitev; obrazložitev in utemeljitev
vsebine in obsega dela po fazah; organiza-
cija izvedbe,

6.4 ceno celotnega predmeta dela in
predlagani znesek subvencioniranja,

6.5 izpolnjen in podpisan vzorec pogod-
be o subvencioniranju,

6.6 v primeru prijave za subvencionira-
nje že izvajane naloge še: pogodbo občine
z izvajalcem; dokumentacijo o oddaji dela v
skladu z zakonom o javnih naročilih; uteme-
ljitev potrebe po dodatnih sredstvih subven-
cije.

7. Merila za dodelitev subvencije
Urad bo med prijavami, ki bodo izpolnjeva-

le pogoje tega razpisa, izbral naloge za sub-
vencioniranje na podlagi naslednjih meril:

– skladnost in utemeljenost naloge gle-
de na razpisana prednostna področja dela;

– kakovost programa izvedbe naloge
(celovitost, podrobnost);

– pomembnost problematike (državni,
regionalni pomen);

– sorazmernost obsega dela in predla-
gane cene;

– ocena rezultatov morebitnega pred-
hodnega sofinanciranja ali subvencioniranja.

8. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijav je petek, 31. marca

2000. Prijave morajo do tega dne prispeti
po pošti oziroma biti oddane do 13. ure v
tajništvu Urada RS za prostorsko planiranje,

Dunajska 47/I, Ljubljana. Prijava mora biti v
zaprti ovojnici, opremljeni z imenom in na-
slovom predlagatelja ter napisom “Ne odpi-
raj - Vloga za subvencije“. Odpiranje prijav
bo opravila strokovna komisija uporabnika v
ponedeljek, 3. aprila 2000.

Razpisno dokumentacijo bo Urad po po-
šti dostavil vsem občinam. Razpisna doku-
mentacija je na voljo tudi v tajništvu Urada
na prej navedenem naslovu od dneva obja-
ve razpisa vsak delovni dan od 9. do
13. ure.

Občine lahko dobijo dodatne informaci-
je do poteka roka za oddajo prijav na Uradu
na prej navedenem naslovu vsak delovni
dan med 9. in 11. uro - odgovorni osebi:
Miha Kos, tel. 061/178-70-11 in Mojmir
Prelog, tel. 061/178-70-37.

Prijavljene občine bodo o izboru predlo-
gov obveščene najkasneje v 20 dneh po
zaključenem roku za oddajo prijav.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 7/2000 Ob-22281
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg

Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, v
skladu z 38. členom zakona o raziskovalni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) ter 17. in
23. členom pravilnika o nagradah in prizna-
njih Republike Slovenije za znanstveno-razi-
skovalno delo (Ur. l. RS, št. 39/98 in
11/99) objavlja

javni razpis
priznanj, ki jih podeljuje Ministrstvo za

znanost in tehnologijo v letu 2000
1. Naziv in sedež razpisovalca: Mini-

strstvo za znanost in tehnologijo, Trg Osvo-
bodilne fronte 13, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa:
I. predlogi za priznanja Ambasador RS v

znanosti,
II. predlogi za priznanja za raziskovalne

dosežke, s katerimi se utrjuje in razvija iden-
titeta Slovencev in Slovenije.

I. Priznanja Ambasador Republike Slo-
venije se podeljujejo:

posameznikom, ki so s svojim razisko-
valnim delom in dejavnostjo v mednarodnih
strokovnih združenjih dosegli največjo med-
narodno odmevnost znanstvenega dela in
nastopanja zunaj ožjih strokovnih krogov in
s tem prispevali k povečanju mednarodne
uveljavitve Republike Slovenije.

V predlogu za priznanje mora biti nave-
deno ime avtorja in vrsta priznanja za katero
je predlagan.

II. Priznanje za raziskovalne dosežke, s
katerimi se utrjuje in razvija identiteta Slo-
vencev in Slovenije se podeljuje:

posameznikom, ki so s svojim razisko-
valnim delom, zlasti na področju slovenske-
ga jezika, literature, narodopisja, arheologi-
je, zgodovine in preučevanja slovenskega
umetnostnega in znanstvenega ustvarjanja
in slovenskega prostora pripomogli k utrje-
vanju identitete Slovenije in pri tem dosegli
tudi mednarodni odmev.

V predlogu za priznanje mora biti nave-
deno ime avtorja in vrsta priznanja za katero
je predlagan.

Vsi predlogi za priznanja morajo biti pri-
pravljeni v skladu s pravilnikom o nagradah
in priznanjih Republike Slovenije za



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 19 / 3. 3. 2000 / Stran 1633

znanstveno-raziskovalno delo (Ur. l. RS, št.
39/98 in 11/99).

3. Ministrstvo za znanost in tehnologijo
pri svojih odločitvah upošteva naslednje
splošne kriterije za podelitev priznanj:

Za I.:
– izkazano znanstveno delovanje v tujini,
– izkazan prispevek pri prenosu izvirnih

znanstvenih dosežkov v Slovenijo,
– podeljena ugledna tuja priznanja,
– izdane knjige s široko odmevnostjo v

tujini,
– vabljena predavanja na uglednih usta-

novah,
– članstvo v najbolj uglednih združenjih,
– udeležba v pomembnih mednarodnih

oziroma tujih projektih ipd.
Za II.:
– izdane knjige s široko odmevnostjo v

tujini,
– odmevne raziskave,
– odmevni nastopi na znanstvenih sre-

čanjih.
4. Priznanja se podeljujejo za leto 2000.
5. Strokovno utemeljeni predlogi za obe

priznanji morajo prispeti v zaprtih kuvertah z
oznako “Ne odpiraj - Predlog“ in navedbo
“za priznanje Ambasador RS v znanosti“ ozi-
roma “Priznanje za raziskovalne dosežke“
ne glede na način prenosa pošiljke do
vključno 20. aprila 2000 do 15. ure na na-
slov: Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana.

Predlogi morajo biti predloženi v enem
izvodu.

6. Odpiranje predlogov bo v prostorih
Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg
Osvobodilne fronte 13, Ljubljana, dne
21. aprila ob 11. uri.

Priznanja bodo podeljena junija 2000.
7. Dodatne informacije v zvezi z razpi-

som je mogoče dobiti pri ge. M. Bertoncelj,
tel. 061/178-46-65 na naslovu ministrstva
vsak delavnik med 9. in 13. uro.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-22349
Na podlagi proračuna Republike Slove-

nije za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00),
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na podlagi
7. člena odredbe o načinu oddajanja sub-
vencij, dotacij in drugih transferov iz sred-
stev proračuna Republike Slovenije Mini-
strstvo za malo gospodarstvo in turizem
objavlja

javni razpis
za finančne vzpodbude za posebne

ciljne skupine
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-

ka: Ministrstvo za malo gospodarstvo in turi-
zem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor.

2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki subvencije: Ministrstvo
za malo gospodarstvo in turizem bo subven-
cioniralo razvojne projekte, ki jih izvajajo
enote malega gospodarstva, s ciljem vzpod-
buditi izvozno, tehnološko in inovacijsko us-
merjenost malega gospodarstva.

3. Osnovni pogoji in merila: Ministrstvo
bo subvencioniralo do maksimalno 50%
stroškov, vendar največ 2,000.000 SIT, po-
vezanih s stroški razvojnega projekta. Na

razpis se lahko prijavijo gospodarske druž-
be, ki se po 51. členu zakona o gospodar-
skih družbah štejejo za majhno družbo, ozi-
roma fizične osebe, ki imajo status samo-
stojnega podjetnika posameznika (s.p.). Kot
nastali stroški se ne bodo upoštevali potni
stroški, dnevnice, stroški telefona, plač za-
poslenih, plačila preko Študentskega servi-
sa. Predlagatelji vlog, ki so pridobili sred-
stva na razpisu leta 1999, se lahko prijavijo
na razpis, vendar z drugim razvojnim pro-
jektom.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravi-
čeni:

– kandidati, katerih podjetje je v stečaj-
nem postopku,

– kandidati, ki so za isti projekt že prido-
bili nepovratna sredstva iz drugih virov dr-
žavnega proračuna,

– kandidati, ki so za isti projekt že sode-
lovali in dobili sredstva na dosedanjih razpi-
sih Ministrstva za malo gospodarstvo in turi-
zem.

Prednost na razpisu bodo imeli predla-
gatelji vlog, ki:

– s svojimi projekti vzpodbujajo izvoz,
tehnološke izboljšave, raziskovalno inova-
cijsko dejavnost,

– so iz demografsko ogroženih območij,
– so mladi podjetniki,
– so ženske podjetnice,
– so njihovi projekti že v teku.
Predlagatelj mora v vlogi predložiti:
– izpolnjen prijavni obrazec PO3-2000,
– podpisano in izpolnjeno Izjavo I3,
– osnovne podatke o podjetju in njego-

vem poslovanju,
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme

biti starejši od 30 dni za gospodarske druž-
be, oziroma za s.p. fotokopijo priglasitvene-
ga lista, potrjenega od pristojne izpostave
DURS, ter obrtniki fotokopijo obrtnega do-
voljenja,

– odločbo pristojnega organa o izpolnje-
vanju pogojev za opravljanje dejavnosti,

– fotokopijo bilance stanja in bilance us-
peha za leto 1999,

– poslovni načrt razvojnega projekta,
– fotokopije že podpisanih pogodb ali

pisem o nameri povezanih z razvojnim pro-
jektom (če jih kandidat ima).

4. Okvirna višina sredstev: na razpolago
so sredstva v okvirni višini 300,000.000
SIT, ki jih bo uporabnik zagotovil s prora-
čunske postavke 4158 – Finančne vzpod-
bude za posebne ciljne skupine. Komisija
za izvedbo javnega razpisa bo izvedla štiri
odpiranja vlog prispelih na javni razpis. Raz-
položljiva sredstva bodo po posameznih od-
piranjih razdeljena po naslednjem ključu:

– na prvem odpiranju bo na razpolago
15% celotnih razpoložljivih sredstev;

– na drugem odpiranju bo na razpolago
40% celotnih razpoložljivih sredstev;

– na tretjem odpiranju bo na razpolago
30% celotnih razpoložljivih sredstev;

– na četrtem odpiranju bo na razpolago
15% celotnih razpoložljivih sredstev.

Kolikor sredstva na posameznem odpi-
ranju ne bodo porabljena se bodo prenesla
na naslednje odpiranje. Prav tako se bodo
lahko vloge, ki bodo na posameznem odpi-
ranju zavrnjene zaradi premalo razpoložlji-
vih sredstev, upoštevale pri naslednjem od-
piranju.

5. Določitev obdobja v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva
morajo biti porabljena do konca proračun-
skega leta.

6. Rok do katerega morajo biti predlo-
žene vloge za dodelitev sredstev: komisija
za izvedbo javnega razpisa bo v letu 2000
štirikrat odpirala vloge:

– za prvo odpiranje morajo biti vloge pri-
poročeno oddane na pošto najkasneje 7.
4. 2000. Osebno predložene vloge bomo
sprejemali na sedežu Ministrstva vsak de-
lovni dan do 14. ure. Osebno predložene
vloge morajo biti oddane najkasneje do 7.
4. 2000 do 14. ure na sedežu Ministrstva
za malo gospodarstvo in turizem, Trubarje-
va 11, 2000 Maribor;

– za drugo odpiranje morajo biti vloge
priporočeno oddane na pošto najkasneje
9. 6. 2000. Osebno predložene vloge bo-
mo sprejemali na sedežu Ministrstva vsak
delovni dan do 14. ure. Osebno predlože-
ne vloge morajo biti oddane najkasneje do
9. 6. 2000 do 14. ure na sedežu Ministrs-
tva za malo gospodarstvo in turizem, Tru-
barjeva 11, 2000 Maribor;

– za tretje odpiranje morajo biti vloge
priporočeno oddane na pošto najkasneje
1. 9. 2000. Osebno predložene vloge bo-
mo sprejemali na sedežu Ministrstva vsak
delovni dan do 14. ure. Osebno predlože-
ne vloge morajo biti oddane najkasneje do
1. 9. 2000 do 14. ure na sedežu Ministrs-
tva za malo gospodarstvo in turizem, Tru-
barjeva 11, 2000 Maribor;

– za četrto odpiranje morajo biti vloge
priporočeno oddane na pošto najkasneje
13. 10. 2000. Osebno predložene vloge
bomo sprejemali na sedežu Ministrstva vsak
delovni dan do 14. ure. Osebno predlože-
ne vloge morajo biti oddane najkasneje do
13. 10. 2000 do 14. ure na sedežu Mini-
strstva za malo gospodarstvo in turizem, Tru-
barjeva 11, 2000 Maribor.

Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti,
na kateri mora biti vidna oznaka: »Ne odpi-
raj – javni razpis, Finančne vzpodbude.« Vlo-
ge, ki ne bodo imele oznake, bodo v po-
stopku odpiranja zavrnjene kot nepravilno
opremljene.

7. Datumi odpiranja vlog: odpiranja vlog
bodo ob naslednjih datumih:

– prvo odpiranje bo 12. 4. 2000 ob 10.
uri na sedežu Ministrstva za malo gospo-
darstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Ma-
ribor,

– drugo odpiranje bo 14. 6. 2000 ob
10. uri na sedežu Ministrstva za malo go-
spodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000
Maribor,

– tretje odpiranje bo 6. 9. 2000 ob 10.
uri na sedežu Ministrstva za malo gospodars-
tvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor,

– četrto odpiranje bo 18. 10. 2000 ob
10. uri na sedežu Ministrstva za malo go-
spodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000
Maribor.

Odpiranja vlog niso javna.
8. Rok, v katerem bodo potencialni pre-

jemniki obveščeni o izidu razpisa: predlaga-
telji vlog bodo o izidu javnega razpisa ob-
veščeni v 30 dneh od odpiranja vlog.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo:
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– na naslovu Ministrstvo za malo gospo-
darstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Ma-
ribor, vsak delovni dan do 15. ure,

– na internetu na naslovu http//www.si-
gov.si/mmgt,

– ali jo naročijo po telefonu
062/228-39-20, Manica Valdhuber,

– dodatne informacije posreduje Bošt-
jan Tancer, tel. 062/228-39-20, e-mail:
bostjan.tancer@gov.si.

Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem

Ob-22350
Na podlagi proračuna Republike Slove-

nije za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00), zako-
na o izvrševanju proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na podlagi 7.
člena odredbe o načinu oddajanja subven-
cij, dotacij in drugih transferov iz sredstev
proračuna Republike Slovenije Ministrstvo
za malo gospodarstvo in turizem objavlja

javni razpis
za subvencioniranje dodiplomskega

študija podjetništva
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-

ka: Ministrstvo za malo gospodarstvo in turi-
zem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor.

2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki subvencije: Ministrstvo
za malo gospodarstvo in turizem bo subven-
cioniralo do 50% šolnine za dodiplomski
študij podjetništva na visokih in višješolskih
programih na slovenskih univerzah in samo-
stojnih visokošolskih zavodih v Republiki
Sloveniji, kjer potekajo verificirani dodiplom-
ski programi podjetništva.

3. Osnovni pogoji in merila: Ministrstvo
bo subvencioniralo do maksimalno 50% šol-
nine na dodiplomskem študiju podjetništva.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki so
zaposleni v lastni ali solastni družbi, ki se po
51. členu zakona o gospodarskih družbah
šteje za majhno družbo oziroma imajo sta-
tus samostojnega podjetnika posameznika
(s.p.) in se ob opravljanju samostojne dejav-
nosti izredno izobražujejo za potrebe vode-
nja in upravljanja podjetja. Kandidati morajo
že biti vpisani v študijski program. Komisija
bo v postopku ocenjevanja dala prednost
kandidatom, ki:

a) imajo višjo povprečno oceno;
b) so v višjem letniku študija;
c) vodijo uspešno malo podjetje z več

kot enim zaposlenim;
d) vodijo podjetje, ki se ukvarja s pro-

izvodno dejavnostjo.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravi-

čeni:
– kandidati, katerih podjetje je v stečaj-

nem postopku,
– kandidati, ki so za isti namen že prido-

bili nepovratna sredstva iz drugih virov dr-
žavnega proračuna,

– kandidati, ki so za isti namen že sode-
lovali in dobili sredstva na dosedanjih razpi-
sih za dodiplomski študij Ministrstva za ma-
lo gospodarstvo in turizem.

Predlagatelj mora v vlogi predložiti:
– izpolnjen prijavni obrazec PO2-2000,
– podpisano in izpolnjeno Izjavo I2,
– osnovne podatke o podjetju in njego-

vem poslovanju,

– kratko predstavitev podjetja oziroma
dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja,

– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni za gospodarske druž-
be, oziroma za s.p. fotokopijo priglasitvene-
ga lista, potrjenega od pristojne izpostave
DURS, ter obrtniki fotokopijo obrtnega do-
voljenja,

– odločbo pristojnega organa o izpolnje-
vanju pogojev za opravljanje dejavnosti,

– fotokopijo bilance stanja in bilance us-
peha za leto 1999,

– potrdilo o vpisu v tekoči letnik,
– potrdilo fakultete ali visokošolske us-

tanove o višini celotne šolnine izrednega
dodiplomskega študija,

– potrdilo fakultete o že opravljenih izpitih.
4. Okvirna višina sredstev: na razpolago

so sredstva v okvirni višini 35,000.000 SIT,
ki jih bo uporabnik zagotovil s proračunske
postavke 4127 – Usposabljanje za področ-
je malega gospodarstva. Komisija za izved-
bo razpisa bo v letu 2000 dvakrat odpirala
vloge prispele na javni razpis. Razpoložljiva
sredstva bodo po posameznih odpiranjih
razdeljena po naslednjem ključu:

– na prvem odpiranju bo na razpolago
70% celotnih razpoložljivih sredstev;

– na drugem odpiranju bo na razpolago
30% celotnih razpoložljivih sredstev.

Kolikor sredstva na posameznem odpi-
ranju ne bodo porabljena, se bodo prenesla
na naslednje odpiranje. Prav tako se bodo
lahko vloge, ki bodo na posameznem odpi-
ranju zavrnjene zaradi premalo razpoložlji-
vih sredstev, upoštevale pri naslednjem od-
piranju.

5. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva
morajo biti porabljena do konca proračun-
skega leta.

6. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge za dodelitev sredstev: komisija
za izvedbo javnega razpisa bo v letu 2000
dvakrat odpirala vloge:

a) za prvo odpiranje morajo biti vloge pri-
poročeno oddane na pošto najkasneje 5.
5. 2000. Osebno predložene vloge bomo
sprejemali na sedežu Ministrstva vsak de-
lovni dan do 14. ure. Osebno predložene
vloge morajo biti oddane najkasneje do 5.
5. 2000 do 14. ure na sedežu Ministrstva
za malo gospodarstvo in turizem, Trubarje-
va 11, 2000 Maribor,

b) za drugo odpiranje morajo biti vloge
oddane na pošto najkasneje 13. 10. 2000.
Osebno predložene vloge bomo sprejemali
na sedežu Ministrstva vsak delovni dan do
14. ure. Osebno predložene vloge morajo
biti oddane najkasneje do 13. 10. 2000 do
14. ure na sedežu Ministrstva za malo go-
spodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000
Maribor.

Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti
na kateri mora biti vidna oznaka: »Ne odpi-
raj – javni razpis, Dodiplomski študij.« Vlo-
ge, ki ne bodo imele oznake, bodo v po-
stopku odpiranja zavrnjene kot nepravilno
opremljene.

7. Datumi odpiranja vlog: odpiranja vlog
bodo ob naslednjih datumih:

– prvo odpiranje bo 10. 5. 2000 ob 10.
uri na sedežu Ministrstva za malo gospo-
darstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Ma-
ribor,

– drugo odpiranje bo 19. 10. 2000 ob
10. uri na sedežu Ministrstva za malo go-
spodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000
Maribor.

Odpiranja vlog niso javna.
8. Rok, v katerem bodo potencialni pre-

jemniki obveščeni o izidu razpisa: predlaga-
telji vlog bodo o izidu javnega razpisa ob-
veščeni v 30 dneh, od odpiranja vlog.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo:

– na naslovu Ministrstvo za malo gospo-
darstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Ma-
ribor, vsak delovni dan do 15. ure,

– na internetu na naslovu http//www.si-
gov.si/mmgt,

– po telefonu 062-228-39-20 – Manica
Valdhuber,

– dodatne informacije glede razpisa: tel.
062/228-39-20 – Boštjan Tancer (e-mail:
bostjan.tancer@gov.si)

Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem

Ob-22351
Na podlagi proračuna Republike Slove-

nije za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00), zako-
na o izvrševanju proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na podlagi 7.
člena odredbe o načinu oddajanja subven-
cij, dotacij in drugih transferov iz sredstev
proračuna Republike Slovenije Ministrstvo
za malo gospodarstvo in turizem objavlja

javni razpis
za subvencioniranje promocijskih

aktivnosti enot malega gospodarstva
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-

ka: Ministrstvo za malo gospodarstvo in turi-
zem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor.

2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki subvencije: Ministrstvo
za malo gospodarstvo in turizem bo subven-
cioniralo aktivnosti promocije malega go-
spodarstva, ki se bodo odvijala v času od
16. 11. 1999 do 15. 11. 2000 z namenom
povečanja promocijskih aktivnosti malega
gospodarstva na tujem in domačem trgu.
Promocijske aktivnosti so:

– udeležba na domačih in tujih sejmih in
ostalih prireditvah, konferencah, srečanjih,

– priprava in distribucija promocijskih
gradiv tako doma kot v tujini.

3. Osnovni pogoji in merila: Ministrstvo
bo subvencioniralo do maksimalno 50%
stroškov, vendar največ 500.000 SIT, po-
vezanih s promocijskimi aktivnostmi. Kandi-
dat lahko pridobi tudi več sredstev, vendar
ne več kot 7 mio SIT, če izvajalec ugotovi,
da je projekt posebnega nacionalnega po-
mena. Stroški, ki bodo predmet subvencio-
niranja morajo biti direktno povezani s pro-
mocijskimi aktivnostmi (npr. najem, projek-
tiranje, postavitev in demontaža razstavne-
ga prostora na sejmu, oblikovanje, tisk in
distribucija promocijskega gradiva…). Kot
nastali stroški se ne bodo upoštevali potni
stroški in dnevnice.

Na razpis se lahko prijavijo gospodarske
družbe, ki se po 51. členu zakona o gospo-
darskih družbah štejejo za majhno družbo,
oziroma fizične osebe, ki imajo status sa-
mostojnega podjetnika posameznika (s.p.),
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ter osebe javnega prava in zbornice, ki izva-
jajo promocijske aktivnosti enot malega gos-
podarstva. Kandidati lahko oddajo samo eno
vlogo, v kateri lahko prijavijo največ tri pro-
jekte. Predlagatelji vlog, ki so pridobili
sredstva na razpisu leta 1999 se lahko pri-
javijo na razpis, vendar z drugimi promocij-
skimi aktivnostmi. Projekti, ki so bili odobre-
ni leta 1999, bodo na tem razpisu zavrnjeni.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravi-
čeni kandidati, ki:

– so v stečajnem postopku,
– so bili za isti namen sofinancirani iz

drugih virov državnega proračuna,
– so za isti namen že sodelovali in dobili

sredstva na dosedanjih razpisih Ministrstva
za malo gospodarstvo in turizem ter ostalih
ministrstev.

Prednost na razpisu bodo imeli predla-
gatelji vlog, ki so (oziroma bodo):

– izvajali promocijske aktivnosti na tujih
trgih;

– se panožno povezali;
– pripravljali promocijsko gradivo v tujih

jezikih in ga tudi distribuirali na tujih trgih;
– promovirali izdelke lastnega razvoja;
– dokazali, da je promocija del njihove

prodajne strategije.
Predlagatelj mora v vlogi predložiti:
– izpolnjen prijavni obrazec PO1-2000;
– podpisano in izpolnjeno Izjavo I1;
– osnovne podatke o podjetju in njego-

vem poslovanju;
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme

biti starejši od 30 dni za gospodarske družbe,
oziroma za s.p. fotokopijo priglasitvenega li-
sta, potrjenega od pristojne izpostave DURS,
ter obrtniki fotokopijo obrtnega dovoljenja;

– odločbo pristojnega organa o izpolnje-
vanju pogojev za opravljanje dejavnosti;

– bilanco stanja in bilanco uspeha za le-
to 1999;

– opredelitev promocijskih aktivnosti
(Plan promocijskih aktivnosti), ki naj zajema:

– a) opis predmeta promocijskih aktiv-
nosti,

– b) namen promocijskih aktivnosti,
– c) cilje promocijskih aktivnosti,
– d) finančno konstrukcijo promocijskih

aktivnosti.
4. Okvirna višina sredstev: na razpolago

so sredstva v okvirni višini 50,000.000 SIT,
ki jih bo uporabnik zagotovil s proračunske
postavke 4126 – Promocija malega gospo-
darstva. Komisija za izvedbo javnega razpi-
sa bo izvedla štiri odpiranja vlog prispelih na
javni razpis.

Razpoložljiva sredstva bodo po posa-
meznih odpiranjih razdeljena po naslednjem
ključu:

– na prvem odpiranju bo na razpolago
15% celotnih razpoložljivih sredstev;

– na drugem odpiranju bo na razpolago
40% celotnih razpoložljivih sredstev;

– na tretjem odpiranju bo na razpolago
30% celotnih razpoložljivih sredstev;

– na četrtem odpiranju bo na razpolago
15% celotnih razpoložljivih sredstev.

Kolikor sredstva na posameznem odpi-
ranju ne bodo porabljena se bodo prenesla
na naslednje odpiranje. Prav tako se bodo
lahko vloge, ki bodo na posameznem odpi-
ranju zavrnjene zaradi premalo razpoložlji-
vih sredstev, upoštevale pri naslednjem od-
piranju.

5. Določitev obdobja v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva
morajo biti porabljena do konca proračun-
skega leta.

6. Rok do katerega morajo biti predlo-
žene vloge za dodelitev sredstev: komisija
za izvedbo javnega razpisa bo v letu 2000
štirikrat odpirala vloge:

– za prvo odpiranje morajo biti vloge pri-
poročeno oddane na pošto najkasneje 31.
3. 2000. Osebno predložene vloge bomo
sprejemali na sedežu Ministrstva vsak de-
lovni dan do 14. ure. Osebno predložene
vloge morajo biti oddane najkasneje do 31.
3. 2000 do 14. ure na sedežu Ministrstva
za malo gospodarstvo in turizem, Trubarje-
va 11, 2000 Maribor,

– za drugo odpiranje morajo biti vloge
priporočeno oddane na pošto najkasneje
2. 6. 2000. Osebno predložene vloge bo-
mo sprejemali na sedežu Ministrstva vsak
delovni dan do 14. ure. Osebno predlože-
ne vloge morajo biti oddane najkasneje do
2. 6. 2000 do 14. ure na sedežu Ministrs-
tva za malo gospodarstvo in turizem, Tru-
barjeva 11, 2000 Maribor,

– za tretje odpiranje morajo biti vloge
priporočeno oddane na pošto najkasneje
8. 9. 2000. Osebno predložene vloge bo-
mo sprejemali na sedežu Ministrstva vsak
delovni dan do 14. ure. Osebno predlože-
ne vloge morajo biti oddane najkasneje do
8. 9. 2000 do 14. ure na sedežu Ministrs-
tva za malo gospodarstvo in turizem, Tru-
barjeva 11, 2000 Maribor,

– za četrto odpiranje morajo biti vloge
priporočeno oddane na pošto najkasneje
3. 11. 2000. Osebno predložene vloge bo-
mo sprejemali na sedežu Ministrstva vsak
delovni dan do 14. ure. Osebno predlože-
ne vloge morajo biti oddane najkasneje do
3. 11. 2000 do 14. ure na sedežu Ministrs-
tva za malo gospodarstvo in turizem, Tru-
barjeva 11, 2000 Maribor.

Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti,
na kateri mora biti vidna oznaka: »Ne odpi-
raj – javni razpis, Promocija.« Vloge, ki ne
bodo imele oznake, bodo v postopku odpi-
ranja zavrnjene kot nepravilno opremljene.

7. Datumi odpiranja vlog: odpiranja vlog
bodo ob naslednjih datumih:

– prvo odpiranje bo 5. 4. 2000 ob 10.
uri na sedežu Ministrstva za malo gospo-
darstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Ma-
ribor,

– drugo odpiranje bo 7. 6. 2000 ob 10.
uri na sedežu Ministrstva za malo gospo-
darstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Ma-
ribor,

– tretje odpiranje bo 13. 9. 2000 ob
10. uri na sedežu Ministrstva za malo go-
spodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000
Maribor,

– četrto odpiranje bo 8. 11. 2000 ob
10. uri na sedežu Ministrstva za malo go-
spodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000
Maribor.

Odpiranja vlog niso javna.
8. Rok, v katerem bodo potencialni pre-

jemniki obveščeni o izidu razpisa: predlaga-
telji vlog bodo o izidu javnega razpisa ob-
veščeni v 30 dneh od odpiranja vlog.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo:

– na naslovu Ministrstvo za malo gospo-
darstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Ma-
ribor, vsak delovni dan do 15. ure,

– na internetu na naslovu http//www.si-
gov.si/mmgt,

– ali jo naročijo po telefonu
062/228-39-20, Manica Valdhuber,

– dodatne informacije posreduje Bošt-
jan Tancer, tel.: 062/228 39 20, e-mail:
bostjan.tancer@gov.si.

Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem

Ob-22352
Na podlagi proračuna Republike Slove-

nije za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00), zako-
na o izvrševanju proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na podlagi 7.
člena odredbe o načinu oddajanja subven-
cij, dotacij in drugih transferov iz sredstev
proračuna Republike Slovenije Ministrstvo
za malo gospodarstvo in turizem objavlja

javni razpis
za subvencioniranje pridobivanja

standardov kakovosti
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-

ka: Ministrstvo za malo gospodarstvo in turi-
zem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor.

2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki subvencije: Ministrstvo
za malo gospodarstvo in turizem bo subven-
cioniralo delež stroškov malih podjetij pri
pridobitvi certifikata sistema kakovosti po
standardih ISO 9000, ISO 14000, EN
45000.

3. Osnovni pogoji in merila: Ministrstvo
bo subvencioniralo do maksimalno 50%
stroškov, vendar največ 400.000 SIT, po-
vezanih s pridobivanjem certifikata sistema
kakovosti ISO 9000, ISO 14000, EN
45000.

Kot nastali stroški se ne bodo upošte-
vali potni stroški in dnevnice. Na razpis se
lahko prijavijo gospodarske družbe, ki se
po 51. členu zakona o gospodarskih druž-
bah štejejo za majhno družbo, oziroma fi-
zične osebe, ki imajo status samostojnega
podjetnika posameznika (s.p.). Kolikor je
podjetje v postopku pridobivanja certifika-
ta, se lahko prijavi na javni razpis, vendar
bodo kot osnova za izračun subvencije
upoštevani samo stroški, ki so dejansko že
nastali. Podjetja, ki so v postopku pridobi-
vanja certifikata, bodo ocenjena na osnovi
Plana aktivnosti.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravi-
čeni kandidati, ki:

– so v stečajnem postopku,
– so bili za isti namen sofinancirani iz

drugih virov državnega proračuna,
– so za isti namen že sodelovali in dobili

sredstva na dosedanjih razpisih Ministrstva
za malo gospodarstvo in turizem ter Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti.

Javni razpis je namenjen tudi za subven-
cioniranje deleža stroškov, ki so nastali v
postopku recertifikacije (ohranitev certifika-
ta kakovosti), vendar mora biti postopek re-
certifikacije že zaključen.

Prednost na razpisu bodo imeli samo-
stojni podjetniki (s.p.).

Predlagatelj mora v vlogi predložiti:
– izpolnjen prijavni obrazec PO4-2000,
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– podpisano in izpolnjeno Izjavo I4,
– osnovne podatke o podjetju,
– bilanco stanja in bilanco uspeha za le-

to 1999,
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme

biti starejši od 30 dni za gospodarske druž-
be, oziroma za s.p. fotokopijo priglasitvene-
ga lista, potrjenega od pristojne izpostave
DURS, ter obrtniki fotokopijo obrtnega do-
voljenja,

– odločbo pristojnega organa o izpolnje-
vanju pogojev za opravljanje dejavnosti,

– podatke o izvajalcu izobraževalnega
procesa,

– overjeno kopijo pridobljenega certifi-
kata po standardih ISO 9000, ISO 14000,
EN 45000 oziroma kandidati, ki certifikata
še niso pridobili morajo predložiti dokazila o
nastalih stroških (fotokopije računov, pove-
zanih s pridobivanjem certifikata kakovosti),

– podjetja, ki so v postopku pridobivanja
certifikata, morajo priložiti Plan aktivnosti, ki
naj vsebuje:

a) opis do sedaj opravljenih aktivnosti, s
priloženimi fotokopijami nastalih stroškov,

b) opis aktivnosti do zaključka postopka
z oceno stroškov, ki bi naj nastali do prido-
bitve certifikata,

c) finančno konstrukcijo celotnega pro-
jekta.

4. Okvirna višina sredstev: na razpolago
so sredstva v okvirni višini 25,000.000 SIT,
ki jih bo uporabnik zagotovil s proračunske
postavke 4128 – Sofinanciranje pridobiva-
nja certifikatov kakovosti. Komisija za izved-
bo javnega razpisa bo izvedla štiri odpiranja
vlog prispelih na javni razpis.

Razpoložljiva sredstva bodo po posa-
meznih odpiranjih razdeljena po naslednjem
ključu.

– na prvem odpiranju bo na razpolago
15% celotnih razpoložljivih sredstev;

– na drugem odpiranju bo na razpolago
40% celotnih razpoložljivih sredstev;

– na tretjem odpiranju bo na razpolago
30% celotnih razpoložljivih sredstev;

– na četrtem odpiranju bo na razpolago
15% celotnih razpoložljivih sredstev.

Kolikor sredstva na posameznem odpi-
ranju ne bodo porabljena se bodo prenesla
na naslednje odpiranje. Prav tako se bodo
lahko vloge, ki bodo na posameznem odpi-
ranju zavrnjene zaradi premalo razpoložlji-
vih sredstev, upoštevale pri naslednjem od-
piranju.

5. Določitev obdobja v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva
morajo biti porabljena do konca proračun-
skega leta.

6. Rok do katerega morajo biti predlo-
žene vloge za dodelitev sredstev: komisija
za izvedbo javnega razpisa bo v letu 2000
štirikrat odpirala vloge:

– za prvo odpiranje morajo biti vloge pri-
poročeno oddane na pošto najkasneje 24.
3. 2000. Osebno predložene vloge bomo
sprejemali na sedežu Ministrstva vsak de-
lovni dan do 14. ure. Osebno predložene
vloge morajo biti oddane najkasneje do 24.
3. 2000 do 14. ure na sedežu Ministrstva
za malo gospodarstvo in turizem, Trubarje-
va 11, 2000 Maribor,

– za drugo odpiranje morajo biti vloge
priporočeno oddane na pošto najkasneje
26. 5. 2000. Osebno predložene vloge bo-

mo sprejemali na sedežu Ministrstva vsak
delovni dan do 14. ure. Osebno predlože-
ne vloge morajo biti oddane najkasneje do
26. 5. 2000 do 14. ure na sedežu Ministr-
stva za malo gospodarstvo in turizem, Tru-
barjeva 11, 2000 Maribor,

– za tretje odpiranje morajo biti vloge
priporočeno oddane na pošto najkasneje
18. 8. 2000. Osebno predložene vloge bo-
mo sprejemali na sedežu Ministrstva vsak
delovni dan do 14. ure. Osebno predlože-
ne vloge morajo biti oddane najkasneje do
18. 8. 2000 do 14. ure na sedežu Ministrs-
tva za malo gospodarstvo in turizem, Tru-
barjeva 11, 2000 Maribor,

– za četrto odpiranje morajo biti vloge
priporočeno oddane na pošto najkasneje
29. 9. 2000. Osebno predložene vloge bo-
mo sprejemali na sedežu Ministrstva vsak
delovni dan do 14. ure. Osebno predlože-
ne vloge morajo biti oddane najkasneje do
29. 9. 2000 do 14. ure na sedežu Ministr-
stva za malo gospodarstvo in turizem, Tru-
barjeva 11, 2000 Maribor.

Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti,
na kateri mora biti vidna oznaka: »Ne odpi-
raj – javni razpis, ISO standardi.« Vloge, ki
ne bodo imele oznake, bodo v postopku
odpiranja zavrnjene kot nepravilno oprem-
ljene.

7. Datumi odpiranja vlog: odpiranja vlog
bodo ob naslednjih datumih:

– prvo odpiranje bo 29. 3. 2000 ob 10.
uri na sedežu Ministrstva za malo gospo-
darstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Ma-
ribor,

– drugo odpiranje bo 31. 5. 2000 ob
10. uri na sedežu Ministrstva za malo go-
spodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000
Maribor,

– tretje odpiranje bo 23. 8. 2000 ob
10. uri na sedežu Ministrstva za malo go-
spodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000
Maribor,

– četrto odpiranje bo 4. 10. 2000 ob
10. uri na sedežu Ministrstva za malo go-
spodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000
Maribor.

Odpiranja vlog niso javna.
8. Rok, v katerem bodo potencialni pre-

jemniki obveščeni o izidu razpisa: predlaga-
telji vlog bodo o izidu javnega razpisa ob-
veščeni v 30 dneh, od odpiranja vlog.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo:

– na naslovu Ministrstvo za malo gospo-
darstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Ma-
ribor, vsak delovni dan do 15. ure,

– na internetu na naslovu http//www.si-
gov.si/mmgt,

– ali jo naročijo po telefonu
062/228-39-20, Manica Valdhuber,

– dodatne informacije posreduje Bošt-
jan Tancer, tel.: 062/228-39-20, e-mail:
bostjan.tancer@gov.si

Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem

Št. 6/2000 Ob-22283
Komisija Republike Slovenije za nagra-

de in priznanja, Trg Osvobodilne fronte 13,
1000 Ljubljana, v skladu z 38. členom za-
kona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
8/91-I) in 12. člena pravilnika o nagradah

in priznanjih Republike Slovenije za
znanstveno-raziskovalno delo (Ur. l. RS, št.
39/98 in 11/99) objavlja

javni razpis
Zoisovih nagrad in priznanj, ki jih

podeljuje Komisija Republike Slovenije
za nagrade in priznanja v letu 2000
1. Naziv in sedež razpisovalca: Komisija

Republike Slovenije za nagrade in prizna-
nja, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljub-
ljana.

2. Predmet javnega razpisa: predlogi za
Zoisove nagrade in priznanja.

I. Zoisove nagrade se podeljujejo za:
a) vrhunske znanstvene dosežke na po-

dročju temeljnih in aplikativnih ved;
b) za življenjsko delo znanstvenika, ki je

s svojim delom bistveno prispeval k razvoju
znanosti. Za to nagrado je lahko predlagan
znanstvenik, ki je že dopolnil 65 let starosti.

V predlogu za nagrado mora biti navede-
no ime avtorja in vrsta nagrade za katero je
predlagan.

Nagrade pod a) se podeljujejo praviloma
za dela, ki so bila objavljena v zadnjih sed-
mih letih. Predlogom morajo biti priložena
dela, ki so predlagana za nagrado, biblio-
grafija kandidata in strokovna utemeljitev,
podprta s podpisi dveh strokovnjakov s po-
dročja, kamor sodijo predlagana dela.

Predlogom pod b) mora biti poleg stro-
kovne utemeljitve, podprte s podpisi dveh
strokovnjakov, priložena tudi biografija in
bibliografija kandidata.

II. Zoisova priznanja
Zoisova priznanja se podeljujejo za:
a) pomembne znanstvene dosežke na po-

dročju temeljnih in aplikativnih znanosti; in
b) za izume, tehnološke dosežke in upo-

rabo znanstvenih izsledkov, ki izstopajo po
izvirnosti in domiselnosti in predstavljajo po-
memben prispevek pri uvajanju novosti v
gospodarske in druge dejavnosti.

V predlogu za priznanje mora biti nave-
deno ime avtorja in vrsta priznanja za katero
je predlagan.

Priznanja pod a) se podeljujejo za dela ki
so bila objavljena v zadnjih sedmih letih.

Predlogom morajo biti priložena dela, ki
so predlagana za nagrado, bibliografija kan-
didata in strokovna utemeljitev podprta s
podpisi dveh strokovnjakov s področja, ka-
mor sodijo predlagana dela.

Predloge pod b) je potrebno pripraviti v
skladu z navodili, ki jih je izdelala komisija in
jih je mogoče dvigniti na Ministrstvu za zna-
nost in tehnologijo, Trg Osvobodilne fronte
13, 1000 Ljubljana pri ge. Bertoncelj vsak
delavnik med 10. in 12 uro.

Vsi predlogi za nagrade in priznanja mo-
rajo biti pripravljeni v skladu s pravilnikom o
nagradah in priznanjih Republike Slovenije
za znanstveno-raziskovalno delo (Ur. l. RS,
št. 39/98 in 11/99).

4. Komisija pri svojih odločitvah upošte-
va naslednje splošne kriterije za podelitev
nagrad in priznanj:

– dela, ki se nagrajujejo, morajo vsebo-
vati izvirne dosežke, ki so pomemben pris-
pevek k znanosti;

– napisana morajo biti na način, ki ustre-
za znanstvenim delom;

– odlikovati se morajo vsaj po enem od
naslednjih vidikov:
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a) da prinašajo nove ideje, pomembne
za nadaljnji razvoj znanosti ali stroke na svo-
jem področju pri nas in v svetu;

b) da prinašajo nove metode;
c) da pomenijo pomemben prispevek v

svetovni zakladnici znanja;
d) da prinašajo ekonomske učinke v gos-

podarskih in drugih dejavnostih;
e) da so pomembno obogatila kulturo.
Komisija opozarja na 11. člen pravilnika,

ki določa, da lahko znanstvenik prejme le
eno nagrado za vrhunski dosežek in le eno
priznanje za pomemben dosežek. Nagrade
in priznanja za najvišje dosežke na področju
znanosti v Republiki Sloveniji, podeljene
pred uveljavitvijo tega pravilnika, so enako-
vredne nagradam, podeljenim po tem pra-
vilniku.

Kriteriji za podelitev priznanja za izume,
tehnološke dosežke in uporabo znanstve-
nih izsledkov so:

– da izstopajo po tehnični odličnosti;
– da povečujejo konkurenčnost in doda-

no vrednost proizvodov;
– da odpirajo nove trge;
– da omogočajo odpiranje delovnih mest

in gospodarskih družb.
4. Nagrada in priznanje se podeljuje za

leto 2000.
7. Vsi strokovno utemeljeni predlogi za

Zoisove nagrade in priznanja morajo prispe-
ti v zaprtih kuvertah z oznako “Ne odpiraj -
Predlog“ in navedbo “za Zoisovo nagrado
oziroma priznanje“ ne glede na način pre-
nosa pošiljke do vključno 10. maja 2000
do 15. ure na naslov: Ministrstvo za zna-
nost in tehnologijo, Trg Osvobodilne fronte
13, 1000 Ljubljana.

Vsi predlogi morajo biti predloženi v dveh
izvodih (vključno z ustrezno dokumentacijo).

6. Odpiranje predlogov bo v prostorih
Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg
Osvobodilne fronte 13, Ljubljana, dne
12. maja ob 11. uri.

Zoisove nagrade in priznanja bodo po-
deljene novembra 2000.

7. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som je mogoče dobiti pri ge. M. Bertoncelj,
tel: 061/178-4665 na naslovu ministrstva
vsak delavnik med 9. in 13. uro.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 12/00 Ob-22344
Na osnovi 5. člena pravilnika o postop-

kih in pogojih porabe sredstev Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije d.d.,
Ljubljana, (Uradni list RS, št. 75/97), Eko-
loško razvojni sklad Republike Slovenije
d.d., Ljubljana objavlja

javni razpis
Ekološko razvojnega sklada Republike

Slovenije, d.d., Ljubljana za
dodeljevanje kreditov za zmanjšanje

onesnaževanja zraka 19AP00A
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodeljevanje kredi-

tov Ekološko razvojnega sklada Republike
Slovenije, d.d., Ljubljana (ERSRS) za zmanj-
šanje onesnaževanja zraka.

Krediti so namenjeni fizičnim in pravnim
osebam za investicije na območju Republi-
ke Slovenije v naslednje namene:

a) zamenjava sistemov za ogrevanje pro-
storov oziroma pripravo sanitarne tople vo-

de, ki uporabljajo okolju škodljiva goriva
(premog, druga trdna goriva ali težko kuril-
no olje) s sistemi, ki uporabljajo okolju pri-
jaznejše vire energije (npr. daljinsko ogre-
vanje, zemeljski plin, utekočinjen naftni plin);

b) zamenjava sistemov, ki uporabljajo ek-
stra lahko kurilno olje s sistemi, ki uporab-
ljajo enega izmed okolju prijaznejših virov
energije;

c) namestitev ogrevalnih sistemov, ki iz-
koriščajo obnovljive vire energije in/ali
zmanjšujejo emisije v ozračje (toplotne čr-
palke, solarni sistemi, sistemi za izkorišča-
nje geotermalne energije, energije iz lesne
ali druge biomase itd.) v obstoječih in novih
objektih;

d) namestitev ogrevalnih sistemov v no-
vih objektih, pri katerih je izkoristek kotla
višji od 90%.

Iz razpisanih sredstev bo mogoče finan-
cirati vsa dela in nakupe opreme, potrebne
za nadomestitev starih ogrevalnih sistemov
z novimi in/ali namestitev novih sistemov iz
prejšnjega odstavka, vključno z morebitnim
priklopom na omrežje, izvedbo celotnega
ogrevalnega sistema v zgradbi in ureditvijo
odvoda dimnih plinov.

2. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev po tem razpi-

su znaša 700 milijonov SIT.
3. Pogoji kreditiranja
a) usposobljenost kandidata.
Do pridobitve kredita po tem razpisu so

upravičeni:
– lastniki objektov ali njihovih zaključe-

nih delov;
– najemniki ali upravljalci objektov ali nji-

hovih zaključenih delov s pisnim dovolje-
njem lastnika;

– ožji družinski člani (zakonec, oseba s
katero upravičenec živi v dalj časa trajajoči
življenjski skupnosti, njuni otroci oziroma
posvojenci, starši ali posvojitelji) upravičen-
cev iz predhodnih alinej s pisnim dovolje-
njem lastnika.

Za kredite za posamezno investicijo lah-
ko zaprosi tudi več upravičencev, pri čemer
skupna višina tako odobrenih kreditov ne
more preseči 80% predračunske vrednosti
investicije.

Kredit lahko pridobijo:
– občani, ki imajo zadostne redne me-

sečne dohodke in kredit zavarujejo pri Za-
varovalnici Triglav, ki jo je ERSRS izbral na
razpisu (mesečna anuiteta je lahko enaka
prostemu delu tretjine rednega mesečnega
dohodka);

– samostojni podjetniki ali pravne ose-
be, ki ob sklenitvi kreditne pogodbe prido-
bijo ustrezno zavarovanje:

– za ERSRS sprejemljivo bančno garan-
cijo;

– če je kreditojemalec pravna oseba, raz-
vrščena v bonitetni razred A ali B, tržno zani-
mivo, bremen prosto hipoteko s tržno vred-
nostjo v vsaj dvakratni vrednosti kredita;

– drugo za ERSRS sprejemljivo zavaro-
vanje.

b) finančni pogoji kreditiranja.
S krediti ERSRS je mogoče financirati

do 80% predračunske vrednosti investicij iz
prve točke. Najvišji posamični kredit znaša
za občane 1,3 mio SIT, za samostojne pod-
jetnike 6 mio SIT (velja samo za poslovne
prostore), za pravne osebe pa 70 mio SIT.

Krediti občanom in samostojnim podjet-
nikom bodo dodeljeni za dobo do 6 let, kre-
diti pravnim osebam pa za dobo do 10 let.

Občani bodo kredit vračali v mesečnih
anuitetah, ki praviloma ne smejo biti nižje
od 9.000 SIT in ne višje od 1/3 povprečnih
rednih dohodkov v zadnjih treh mesecih.
Pri obračunu anuitet se bo uporabljal kon-
formni način izračuna, s praviloma polletnim
spreminjanjem anuitet.

Samostojni podjetniki bodo kredit vrača-
li v četrtletnih obrokih, ki ne smejo biti nižji
od 120.000 SIT.

Pravne osebe bodo kredit vračale v če-
trtletnih obrokih, ki praviloma ne smejo biti
nižji od 300.000 SIT.

Krediti bodo obračunavani v tolarski pro-
tivrednosti DEM (ob dodelitvi kredita nakup-
ni, ob odplačevanju prodajni tečaj Nove Kre-
ditne banke Maribor, d.d. (NKBM) za pod-
jetja), z obrestno mero, ki bo določena kot
obrestna mera Mednarodne banke za ob-
novo in razvoj (IBRD), povečana za eno in
pol odstotno točko. Obrestna mera se bo
spreminjala dvakrat letno, pod enakimi po-
goji, kot bo IBRD spreminjala obrestno me-
ro kredita za Slovenski ekološki projekt, do-
deljenega ERSRS.

Za prvo polletje leta 2000 velja obrestna
mera 5,14% letno.

c) ostale določbe.
Kreditojemalec se bo ob podpisu po-

godbe obvezal, da bodo vsa dela opravlje-
na skladno z razpisnimi pogoji in veljavnimi
predpisi. Nespoštovanje tega določila po-
meni nenamensko porabo sredstev.

Kreditne pogodbe bodo vsebovale klav-
zulo, s katero se bo kreditojemalec zavezal
v primeru navajanja neresničnih navedb v
prijavi ali nenamenske porabe sredstev ta-
koj vrniti celotni znesek kredita, obrestovan
od dneva dodelitve kredita po zakonski za-
mudni obrestni meri. Ta klavzula ne izklju-
čuje možnosti, da ERSRS proti takemu kre-
ditojemalcu uporabi tudi druga pravna sred-
stva.

4. Vsebina vloge
Kandidati oddajo vloge na obrazcih, ki

jih dobijo v pooblaščenih poslovalnicah
bank. V razpisni dokumentaciji bodo po-
drobno opredeljena dokazila, ki jih mora
kandidat kot sestavni del vloge predložiti za
posamezen tip investicije. Vloga mora vse-
bovati:

a) prijavo s podatki o kreditojemalcu in
objektu;

b) dovoljenje pristojnega upravnega or-
gana za nameravano investicijo in dokazilo
o lastništvu objekta, če je upravno dovolje-
nje starejše od 1 leta;

c) predračun izbranega izvajalca del (3
neodvisne predračune za kredite nad 1,3
mio SIT), izdelan v skladu z razpisnimi po-
goji na osnovi zakonsko opredeljene pro-
jektne dokumentacije, s popisom del in ma-
teriala ter navedbo odgovorne osebe za iz-
vedbo del;

d) izjavo izvajalca (sestavni del razpisne
dokumentacije):

– da bo opravil poseg skladno z razpi-
snimi pogoji in veljavnimi predpisi;

– da bodo vsa dela končana najka-
sneje v treh (fizične osebe) oziroma šestih
mesecih (pravne osebe in samostojni pod-
jetniki);
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– da bo ob zaključku del pridobil stro-
kovno mnenje o ustreznosti izvedenih del
(opredeljeno v razpisni dokumentaciji);

Sestavni del izjave je tudi rekapitulacija
predračuna (na hrbtni strani obrazca “Izjava
izvajalca”);

e) kopijo sklepa o registraciji izvajalca
(družbe) oziroma priglasitvenega lista pri
Upravi za javne prihodke (samostojni pod-
jetniki), iz katere je razvidno, da izvajalec
izpolnjuje pogoje za opravljanje ustrezne de-
javnosti;

f) pri novih objektih atest proizvajalca ali
dobavitelja kotla oziroma pooblaščene us-
tanove, ki dokazuje, da kotel ustreza zahte-
vi iz točke 1.d tega razpisa;

g) dokazila o zavarovanju kredita:
Občani:
1. zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav
Samostojni podjetniki in pravne osebe:
1. štiri bianco podpisane akceptne nalo-

ge s pooblastilom za izpolnitev (pravne ose-
be) in štiri bianco podpisane menice z us-
trezno menično izjavo ter

2. eno od naslednjih dokazil:
– v primeru zavarovanja z bančno ga-

rancijo pismo o nameri izdaje bančne ga-
rancije, ali

– v primeru hipotečnega zavarovanja
oceno vrednosti objekta s strani cenilca s
certifikatom za cenilca nepremičnin Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo ter
predložitev pogodbe o zastavi nepremični-
ne ter sporazuma strank, ali

– v primeru drugega zavarovanja do-
kazilo o drugem sprejemljivem zavarovanju,
predhodno potrjenem s strani ERSRS.

i) dokazila o dohodkih kandidata (sestav-
ni del razpisne dokumentacije – občani);

j) razvrstitev v bonitetni razred, ki jo po
računovodskih standardih opravi NKBM
(pravne osebe in samostojni podjetniki);

k) potrdilo banke o mesečnem prometu
na žiro računu in tekočih računih za zadnjih
12 mesecev ter o mesečnih obveznostih iz
naslova najetih kreditov (samostojni podjet-
niki).

5. Informiranje kandidatov
Razpisna dokumentacija in obrazci za

prijavo so kandidatom na voljo proti plačilu
stroškov v znesku 1.000 SIT v pooblašče-
nih poslovalnicah bank, navedenih v sezna-
mu, ki ga ERSRS ob izidu javnega razpisa in
vsaki spremembi objavi v dnevnem časopis-
ju. Informacije o pooblaščenih poslovalni-
cah bank je mogoče dobiti tudi pri NKBM
(tel. 062/229-2830).

Dodatne informacije lahko dobijo zainte-
resirani pri pooblaščenih delavcih teh bank.

6. Rok in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo na razpis od

13. 3. 2000 dalje. Razpis velja do porabe
razpisanih sredstev, vendar najkasneje do
28. 2. 2001.

Kandidat osebno vloži vlogo z vsemi do-
kazili na okencih pooblaščenih poslovalnic
bank.

7. Postopek sprejemanja vlog
Kandidat skladno z navodili, ki jih prejme

v pooblaščeni poslovalnici banke, predloži
prijavo in vsa dokazila, zahtevana v 4. točki
tega razpisa. Če kandidat ne predloži vseh
zahtevanih dokazil, banka vlogo zadrži in
informira kandidata o potrebnih dopolnitvah.
Če kandidat ne dopolni vloge v 30 dneh,

banka vlogo zavrne po postopku, ki je opi-
san v točki 8.

Stroške obdelave in spremljanja vlog
NKBM zaračuna kandidatu po ceniku, us-
klajenem z ERSRS.

8. Dodelitev in vračanje kreditov
Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo vseh

razpisnih pogojev, NKBM zavrne in o tem
pisno obvesti kandidata in ERSRS.

Kreditne pogodbe kandidatov, ki izpol-
njujejo vse razpisne pogoje, bodo podpisa-
ne s strani ERSRS oziroma njegovega poob-
laščenca v desetih delovnih dneh po pred-
ložitvi vseh zahtevanih dokazil. Kreditojema-
lec mora skleniti kreditno pogodbo v roku
deset dni po dnevu, ko mu je NKBM poslala
priporočeno pošiljko z obvestilom o dodeli-
tvi kredita, sicer se smatra, da je odstopil
od vloge.

Pogoj za črpanje sredstev po pogodbi je
za pravne osebe predložitev dokazil o zava-
rovanju kredita – bančna garancija ali zapi-
snik z naroka za vknjižbo hipoteke s klavzu-
lo o odpovedi pravice do pritožbe, s potrdi-
lom, da so plačani vsi stroški vknjižbe ali
dokazilo o drugem, za ERSRS sprejemlji-
vem zavarovanju.

V petih delovnih dneh po prejemu veljav-
ne pogodbe NKBM nakaže na žiro račun
izbranega izvajalca del sredstva v višini 60%
odobrenega zneska. Po izplačilu začne
NKBM za izplačani del kredita obračunavati
pogodbene obresti.

Preostalih 40% odobrenega zneska
NKBM nakaže na žiro račun izvajalca v še-
stih delovnih dneh po predložitvi dokazila o
zaključku del, ki je za vsak tip investicije
opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Pred
izplačilom preostalih 40% odobrenega zne-
ska lahko kreditojemalec pisno zaprosi za
znižanje že odobrenega kredita.

Če kreditojemalec najpozneje pet delov-
nih dni pred potekom roka treh oziroma
šestih mesecev ne dostavi dokazila iz prejš-
njega odstavka, ga NKBM pisno obvesti o
prekoračitvi roka. V primeru upravičenih raz-
logov lahko kreditojemalec pred potekom
tri- oziroma šestmesečnega roka pisno za-
prosi za podaljšanje roka za predložitev do-
kazila o zaključku del. Če se ne odzove na
obvestilo NKBM, pravica do preostalih 40%
odobrenega zneska kredita zapade, hkrati
pa zaradi nenamenske porabe sredstev
ERSRS lahko sproži postopek za takojšnje
vračilo dotlej izplačanih sredstev, skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi za čas od
črpanja sredstev in s stroški izterjave.

Po črpanju celotnega odobrenega zne-
ska ali po črpanju 60% odobrenega zneska
in zapadlosti pravice do preostanka kredita
po določilih predhodnega odstavka, banka
prenese kredit v odplačilo prvega v nasled-
njem mesecu in prične z zaračunavanjem
anuitet oziroma obrokov kreditojemalcu. O
prenosu kredita v odplačilo banka pisno ob-
vesti kreditojemalca.

9. Postopek za pritožbo
V kolikor se kandidat ne strinja s postop-

ki dodeljevanja kredita in nesporazuma ne
uspe razrešiti s pooblaščenim delavcem v
pooblaščeni bančni poslovalnici, lahko v
sedmih dneh po zavrnitvi vloge vloži pisno
pritožbo na upravni odbor Ekološko razvoj-
nega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljub-
ljana, Trg republike 3, v kuverti z napisom –

Program APAP – pritožba. UO ERSRS mo-
ra v roku 10 dni po izteku roka iz predhod-
nega stavka odločiti o pritožbi.

Seznam bančnih poslovalnic, ki spre-
jemajo vloge za kredit.

Pravne osebe:
Maribor: NKBM, Vita Kraigherja 4, g.

Jelenovec, telefon 062/229-2441.
Ljubljana: NKBM, Slovenska 27/III, g.

Južnič, telefon 061/220-633.
Samostojni podjetniki:
Maribor: NKBM, Vita Kraigherja 4, ga.

Krištof, telefon 062/229-2157.
Občani:
Ljubljansko območje:
Domžale: LB Domžale, Ljubljanska 82,

ga. Knuplež, telefon 061/712-192.
Domžale: LB Domžale, Ljubljanska 62,

ga. Kremzer, telefon 061/715-422.
Ljubljana: Dolenjska banka, Tavčarjeva

7, ga. Zahirovič, telefon 061/300-05-23.
Ljubljana: NKBM, Slovenska 56, ga. De-

beljak, telefon 061/131-40-30.
Ljubljana: Gorenjska banka, Dalmatinova

cesta 4, ga. Kastelic, telefon 061/312-250
Mengeš: LB Domžale, Slovenska 61, ga.

Blažič, telefon 061/737-016.
Mariborsko območje:
Maribor: NKBM, Odsek kreditiranja ob-

čanov, Tyrševa 2, ga. Serdt, telefon
062/229-2830.

Lenart: NKBM, Ob partizanski cesti, ga.
Krautič, telefon 062/727-200.

Ormož: NKBM, Ptujska 2, ga. Križe, te-
lefon 062/701-091.

Ptuj: NKBM, Odsek kreditiranja obča-
nov, Miklošičeva 5, ga. Gobec, telefon
062/787-0645.

Slovenska Bistrica: Titova 55, ga. Šega
Kukolja, telefon 062/811-021.

Pomursko območje:
Gornja Radgona, Pomurska banka, Par-

tizanska 9a, ga. Kolbl, telefon 069/61-050
Lendava: Pomurska banka, Mlinska ce-

sta 2, ga. Hebar, telefon 069/78-121.
Ljutomer: Pomurska banka, Ormoška

cesta 8, ga. Dunaj, telefon 069/84-404.
Murska Sobota: Pomurska banka, Trg

zmage 7, ga. Zadravec, telefon 069/32-710
Celjsko območje:
Celje: Banka Celje, Prešernova 18, ga.

Kovačevič, telefon 063/431-503.
Laško: Banka Celje, Valvasorjev trg 5, g.

Šolaja, telefon 063/731-440.
Mozirje: Banka Velenje, Na trgu 9, ga.

Žunter, telefon 063/831-392.
Rogaška Slatina: Banka Celje, Kidričeva

5, g. Tominc, telefon 063/813-841.
Slovenske Konjice: Banka Celje, Oplot-

niška 1 a, ga. Hren, telefon 063/755-212.
Šentjur pri Celju: Banka Celje, Mestni

trg 8, ga. Turk, telefon 063/743-154.
Šmarje pri Jelšah: Banka Celje, Ašker-

čev trg 13, ga. Jug, telefon 063/821-131.
Velenje: Banka Velenje, Šaleška 18, ga.

Koren, telefon 063/854-251.
Žalec: Banka Celje, Hmeljarska 3, ga.

Grobelnik, telefon 063/703-260.
Zasavsko območje:
Trbovlje: LB Zasavje, Trg revolucije 25

c, ga. Jelen, telefon 0601/26-233.
Koroško območje:
Črna na Koroškem: LB Koroška banka,

Center 100, ga. Klavž, telefon
0602/38-139.
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Dravograd: LB Koroška banka, Trg 4.
julija 44, g. Rupar, telefon 0602/83-071.

Dravograd: NKBM, TCP Meža 10, g.
Ribič, telefon 0602/84-502.

Mežica: LB Koroška banka, Trg svobo-
de 16, ga. Miklavžina, telefon
0602/35-178.

Muta: LB Koroška banka, Cesta 4. julija
11a, ga. Čižič, telefon 0602/61-160.

Prevalje: LB Koroška banka, Trg 1a, g.
Mežnar, telefon 0602/31-269.

Radlje ob Dravi: LB Koroška banka, Ma-
riborska 7, ga. Gerold, telefon
0602/71-169

Ravne na Koroškem: LB Koroška ban-
ka, Prežihova 3, ga. Skarlovnik, telefon
0602/22-363.

Ravne na Koroškem: NKBM, Prežihova
5, g. Čuček, telefon 0602/28-690.

Slovenj Gradec: LB Koroška banka, Glav-
ni trg 30, ga. Rozman, telefon 0602/49-111.

Gorenjsko območje:
Jesenice: Gorenjska banka, Cesta M.

Tita 8, ga. Radanič, telefon 064/832-681.
Kranj: Gorenjska banka, Bleiweisova 1,

ga. Tičar, telefon 064/28-40.
Radovljica: Gorenjska banka, Gorenjska

16, ga. Staroverski, telefon 064/715-646.
Škofja Loka: Gorenjska banka, Kapucin-

ski trg 7, ga. Jelovčan, telefon 064/624-080.
Tržič: Gorenjska banka, Trg svobode 1,

ga. Dolinar-Bohinc, telefon 064/563-661
Dolenjsko območje:
Brežice: Dolenjska banka, Cesta prvih

borcev 42, ga. Kranjc, 0608/61-442.
Brežice: NKBM, Maistrova 2, ga. Novo-

sel, 0608/62-522.
Črnomelj: Dolenjska banka, Trg svobo-

de 2, ga. Vardjan, telefon 068/51-113.
Krško: Dolenjska banka, Kolodvorska 1,

ga. Balas, telefon 0608/22-762.
Krško: NKBM, Cesta krških žrtev 135 b,

g. Horvat, telefon 0608/22-877.
Metlika: Dolenjska banka, Trg svobode

7, ga. Vrviščar, telefon 068/58-132.
Novo mesto: Dolenjska banka, Trdinova

2, ga. Brulc, telefon 068/391-121.
Trebnje: Dolenjska banka, Gubčeva 8,

ga. Florjančič, telefon 068/44-279.
Primorsko območje:
Ajdovščina: NKBM, Goriška 25, ga.

Curk, telefon 065/61-633.
Idrija: NKBM, Lapajnetova 41, ga. Bon-

čina, telefon 065/73-443.
Ilirska Bistrica: Banka Koper, Bazoviška

18, ga. Baša Možina, telefon 067/41-981.
Izola: Banka Koper, Drevored 1. maja 5,

ga. Vodopija, telefon 066/647-026.
Koper: NKBM, Ferrarska ulica 12, ga.

Dobnikar Bubnič, telefon 066/38-291.
Nova gorica: NKBM, Delpinova 7 a, ga.

Bastjančič, telefon 065/135-35-11.
Piran: Banka Koper, Tartinijev trg 12,

ga. Mikuletič, telefon 066/746-961.
Postojna: Banka Koper, Tržaška 2, ga.

Batista, telefon 067/25-751.
Sežana: Banka Koper, Partizanska 50,

ga. Guštin, telefon 067/32-051.
Tolmin: NKBM, Trg M. Tita 14, ga. Vouk,

telefon 065/81-141.
Ekološko razvojni sklad RS, d.d.

Št. 65-4/2000-03 Ob-22220
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98) Občina Muta objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v

Občini Muta za leto 2000
1. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji

izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zavodi; zasebniki in druge organizaci-

je, ki so registrirane za opravljanje dejavno-
sti v športu,

– vrtci in vzgojno - izobraževalni javni za-
vodi.

Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje po-
goje:

– da imajo sedež in delujejo na območju
občine Muta,

– da imajo usklajena pravila (statut) z no-
vim zakonom o društvih (Ur. l. RS, št.
60/95), rok 4. 11. 1997,

– da imajo odločbo Upravne enote Ra-
dlje ob Dravi o registraciji društva.

II. V letu 2000 bomo sofinancirali na-
slednje programe:

1. Športna vzgoja otrok in mladine
A) športna vzgoja predšolskih otrok:
– športne značke Zlati sonček,
– Ciciban planinec,
– naučimo se plavati.
B) športna vzgoja šoloobveznih otrok:
– športna značka Zlati sonček,
– športna značka Krpan,
– naučimo se plavati (1,2,3 razred),
– šolska športna tekmovanja na občin-

skem in medobčinskem tekmovanju,
– smučarske tečaje za 1., 2., in 3. raz-

red,
– druge 80 - urne programe za šolske

otroke.
C) programi športa nadarjenih otrok in

mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport (za klube in društva, ki so člani ŠZ
Muta).

– programi za športnike v individualnih
športnih panogah,

– programi za športnike v kolektivnih
(ekipnih) športnih panogah.

Predlogi programov pod točkami A, B in
C morajo vsebovati:

– naziv izvajalca z navedbo odgovorne
osebe,

– vsebino programa,
– starostno kategorijo, kateri je program

namenjen,
– predvideno število oziroma možen ob-

seg udeležencev, ki se lahko vključijo v pro-
gram,

– število registriranih članov,
– organizatorja programa,
– neposrednega izvajalca,
– predvideni čas (od-do) izvajanja pro-

grama,
– okvirni stroškovnik (kader za organiza-

cijo oziroma pripravo programa, strokovni
kader za izvedbo, objekt),

– vire pridobivanja izven proračunskih
sredstev.

Sofinancirali bomo programe v individual-
nih in kolektivnih športnih panogah, ki imajo
značaj rednega športnega treniranja.

2. Športno rekreativna dejavnost odras-
lih

Sofinancirali bomo redno rekreativno
vadbo pod strokovnim vodstvom in športne
prireditve.

Prijava športne prireditve mora vsebo-
vati:

– namen prireditve,
– kraj in datum,
– finančno konstrukcijo.
3. Izobraževanje, usposabljanje in iz-

popolnjevanje strokovnih kadrov
Prijava za usposabljanje, izobraževanje

in izpopolnjevanje strokovnih kadrov mora
vsebovati:

– poimenski seznam kandidatov za stro-
kovno usposabljanje, izobraževanje in izpo-
polnjevanje,

– pogodbo med društvom oziroma klu-
bom in kandidatom o nadaljnji vadbi v klubu
oziroma društvu.

4. Športni objekti
– sofinanciranje najemnine športnih ob-

jektov,
– sofinanciranje investicij v športne ob-

jekte.
III. Izbrane programe bomo sofinancirali

na podlagi meril in kriterijev za sofinancira-
nje športnih programov v občini Muta. Pris-
pele ponudbe bo pregledala strokovna ko-
misija, ki jo s sklepom določi župan. O izbiri
bodo izvajalci pisno obveščeni. Prednost
pri izbiri bodo imeli izvajalci neprofitnih or-
ganizacij in zavodov. K prijavi na razpis je
potrebno poleg zahtevane dokumentacije
predložiti tudi dokazila o strokovni izobrazbi
tistih, ki bodo izvajali oziroma organizirali
posamezni program, lahko je to tudi potrdi-
lo panožne zveze ali organizacije (trener,
učitelj, sodnik,...). Kandidati lahko dobijo
pojasnila v zvezi z razpisom vsak ponede-
ljek 18. do 19. ure (v kabinetu športne vzgo-
je v stavbi OŠ Muta, Šolska ulica 6).

IV. Rok za prijavo programov športa je
15 dni po objavi.

V. Svoje programe pošljite v dveh izvo-
dih na naslov: Občina Muta, Glavni trg 17,
2366 Muta - s pripisom “Ne odpiraj - Javni
razpis - šport”.

VI. Opozarjamo vse vlagatelje, da nepo-
polnih vlog ne bomo obravnavali.

VII. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili po-
godbe.

Občina Muta

Št. 2/2000 Ob-22345
Za potrebe PGD Bovec objavljamo

javni razpis
za vozilo HTV za reševanje nesreč v

cestnem prometu
z naslednjimi karakteristikami:
– posadka 1+4 osebe;
– tehnične zahteve – opis vozila:
– furgon za dodelavo,
– medosna razdalja 3550 mm,
– največja skupna dovoljena teža vozila

3,5 t,
– neto nosilnost vozila: 1450 kg,
– volumen tovornega prostora 9,10 m3,
– štirivaljni bencinski motor min. 105 kw,
– dolžina vozila 5,7 m,
– 1 do 2 sedeža v kabini,
– zavesice za blato na prednji in zadnji

osi,
– gume 5×225/70R15,
– barva 3534 gasilska rdeča,
– A71 mehanska zapora diferenciala,
– W17 okno v drsnih vratih (desno).
Okvirna cena vozila, v katero je vključen

DDV: 5,350.000 SIT.
Prostovoljno gasilsko društvo Bovec
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Ob-22346
Mestna občina Celje, razpisuje

javni, anonimni, enostopenjski
arhitektonski natečaj

za pridobitev oblikovne in projektne
rešitve Trga Celjskih knezov v Celju
Na natečaju lahko sodelujejo pravne in

fizične osebe, ki so državljani Republike Slo-
venije.

1. Na natečaju ne morejo sodelovati člani
ocenjevalne žirije, poročevalec ter skrbnik.

2. Ocenjevalna žirija:
– Bojan Šrot, univ. dipl. jur., župan Mest-

ne občine Celje – predsednik.,
– Ivo Prodan, univ. dipl. inž. arh.,
– Andrej Kalamar, univ. dipl. inž. arh.,
– Janko Hartman, univ. dipl. inž. arh.,
– dr. Janez Cvirn, izredni univ. prof. zgo-

dovine.
3. Poročevalec: Friderik Polutnik, univ.

dipl. inž. arh.
4. Skrbnik: Jože Smodila, univ. dipl. inž.

gradb.
5. Roki:
Natečaj se začne z dnevom objave v

Uradnem listu RS ter dnevniku Delo in Ve-
čer.

Rok za oddajo natečajnih del, ki morajo
biti v zapečateni ovojnici s pripisom “Trg Celj-
skih knezov – Ne odpiraj”. je 15. maj 2000
do 12. ure na Komunalni direkciji Mestne
občine Celje, Prešernova 27, Celje.

Ocenjevalna žirija bo dela ocenila do 25.
5. 2000, 14 dni po tem pa bo izid natečaja
objavljen v Uradnem listu RS.

6. Nagrade:
1. nagrada 1,500.000 SIT,
2. nagrada 900.000 SIT:

– dva odkupa v skupni višini največ
600.000 SIT,

– odškodnine v skupni višini 500.000
SIT bodo poravnane udeležencem nateča-
ja, katerih dela bodo izdelana skladno z na-
tečajnimi pogoji.

Nagrade bodo podeljene v navedenih
zneskih le v primeru, če bo vsaj deset del, ki
bodo izdelana v skladu z razpisnimi pogoji.

Ocenjevalna žirija ima pravico, da celo-
ten nagradni sklad razdeli tudi v drugačnem
razmerju.

7. Natečajno gradivo:
Natečajno gradivo bo na razpolago od

7. 3. 2000 do 31. 3. 2000 na Komunalni
direkciji Mestne občine Celje, Prešernova
27, 3000 Celje, proti plačilu 10.000 SIT na
žiro račun št. 50700-630-9010105.

Mestna občina Celje

Ob-22440
Stanovanjski sklad Mestne občine Vele-

nje, Titov trg 1, Velenje, na podlagi sklepa
13. seje upravnega odbora SS z dne 20.
10. 1999 in sklepa Sveta MO Velenje, št.
363-0036/99-200, z dne 15. 2. 2000, ob-
javlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

poslovnega prostora
I. Predmet razpisa je poslovni prostor v

pritličju stanovanjsko poslovnega objekta
Stari trg 26, Velenje,vpisan v vl. št. 2525,
k.o. Velenje, parc. št. 2662, v izmeri
124,01 m2.

II. Poslovni prostor je v objektu, ki je bil
adaptiran leta 1992, osnovni objekt je bil
zgrajen leta 1889 in ima naslednje prosto-
re: glavni prostor v izmeri 78,97 m2, skla-
dišče v izmeri 3,73 m2, predprostor v izmeri
5,07 m2, WC v izmeri 1,44 m2, skladišče,
nivo nad glavnim prostorom v ozmeri 15,69
m2, skladišče v istem nivoju v izmeri 17,30
m2, stopnišče 1,81 m2.

III. Izklicna cena za poslovni prostor zna-
ša 11,477.260 SIT.

IV. Poslovni prostor, ki je predmet raz-
pisa se prodaja celoten, v stanju kot je v
naravi.

V. Del kupnine za poslovni prostor izbra-
ni ponudnik poravna na žiro račun Stano-
vanjskega sklada Mestne občine Velenje,
št. 52800-849-747, najkasneje v roku 30
dni po podpisu kupoprodajne pogodbe, na-
čin plačila ostale kupnine se določi v po-
godbi.

Davek na promet nepremičnin in stroške
v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.

VI. Varščina, ki jo morajo ponudniki po-
ravnati na navedeni žiro račun, znaša 10%
od izklicne cene poslovnega prostora ter se
uspelemu ponudniku vračuna v kupnino za
poslovni prostor, neuspelim pa vrne v roku
15 dni po izvedbi razpisa, brez obresti.

VII. Ponudbe morajo biti predložene v
zaprti kuverti na naslov: Stanovanjski sklad
mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje
z oznako »Javni razpis za prodajo poslovne-
ga prostora« najkasneje do 24. 3. 2000 do
12. ure.

Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– ponujeno ceno za poslovni prostor –

plačilne pogoje,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Re-

publike Slovenije za fizične osebe in izpis iz
sodnega registra za pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v RS,

– potrdilo o plačilu varščine,
– potrdilo o finančnem stanju ponudnika

– BON 1 in BON 2.
Prepozno predložene, nepopolne ali ne-

pravilno označene ponudbe, komisija ne bo
upoštevala pri izbiri.

VIII. Javno odpiranje ponudb bo dne 27.
3. 2000 ob 10. uri, v prostorih Mestne
občine Velenje, Titov trg 1, Velenje.

Zapisnik o odpiranju ponudb bodo vsi
ponudniki dobili v roku 15 dni od odpiranja
ponudb, priporočeno po pošti.

IX. Pogodba o prodaji poslovnega pro-
stora mora biti sklenjena najpozneje v roku
30 dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri
najboljšega ponudnika. V primeru, da se
izbrani ponudnik v osmih dneh od poziva
naročnika k podpisu pogodbe ne odzove,se
šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi
česar mu zapade varščina v korist Stano-
vanjskega sklada mestne občine Velenje.

X. V primeru, da se na razpis prijavi več
ponudnikov je najugodnejši, kdor ponudi
višjo ceno za m2 poslovnega prostora od
razpisane in krajši rok plačila kupnine.

V primeru manjših odstopanj prispelih
ponudb imajo prednost dosedanji uporabni-
ki.

XI. O izbiri najboljšega ponudnika za pro-
dajo poslovnega prostora, bo komisija ob-
vestila vse ponudnike v roku 8 dni po spre-
jemu sklepa o izbiri, s priporočeno pošiljko.

Naročnik si pridržuje pravico, da po pre-
gledu in ocenitvi ponudb, ne sklene pogod-
be z nobenim ponudnikom.

XII. Vse informacije v zvezi z javnim raz-
pisom lahko ponudniki dobijo na Mestni ob-
čini Velenje, Titov trg 1, Velenje, tel.
871-339, int. 308, pri Blaženki Čujež, Urad
za gospodarske javne službe, kjer je tudi
razpisna dokumentacija.

Stanovanski sklad
mestne občine Velenje

Sklepi o privatizaciji

Ob-22489
Slovenska razvojna družba, d.d. (v nada-

ljevanju: SRD) izdaja v zadevi Inženiring
Bled, za metalurgijo in elektrotermijo, p.o.,
Radovljica, Gorenjska cesta 33/c na podla-
gi drugega odstavka 70. člena v zvezi z
tretjim odstavkom 4. člena zakona o za-
ključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
l. RS, št. 30/98, v nadaljevanju: ZZLPPO)
in prvim odstavkom 202. člena zakona o
splošnem upravnem postopku naslednji

sklep

1. Začne se postopek likvidacije in pre-
nehanje podjetja Inženiring Bled, za me-
talurgijo in elektrotermijo, p.o., s sede-
žem v Radovljici, Gorenjska cesta 33/c,
vpisanem pod vložno številko 1/00190/00
pri Okrožnem sodišču v Kranju.

2. Ugotavlja se, da se Inženiring Bled,
za metalurgijo in elektrotermijo, p.o., Ra-
dovljica, Gorenjska cesta 33/c ni lastnin-
sko preoblikovalo na podlagi zakona o last-
ninskem preoblikovanju podjetij. Podjetje ne
opravlja nobene dejavnosti in ne zaposluje
delavcev, tako da ne obstojijo pogoji za us-
kladitev ustanovitvenih in drugih aktov sklad-
no z zakonom o gospodarskih družbah.

3. Upniki morajo svoje terjatve do pod-
jetja Inženiring Bled, za metalurgijo in elek-
trotermijo, p.o., prijaviti z vlogo (v 2 izvodih)
in dokazili likvidacijskemu upravitelju v 30
dneh od dneva objave sklepa Slovenske
razvojne družbe, d.d., o prenehanju podjet-
ja na naslov Slovenska razvojna družba,
d.d., Dunajska 160, Ljubljana.

4. Za likvidacijskega upravitelja se ime-
nuje Barbara Jontez, Ilirska ulica 8, Ljublja-
na, ki podjetje zastopa in predstavlja v prav-
nem prometu s tretjimi osebami, brez ome-
jitev. Likvidacijski upravitelj bo delo v zvezi z
likvidacijo podjetja opravljal na naslovu Du-
najska 160, Ljubljana.

5. Ta sklep nadomešča sklep organa
upravljanja o likvidaciji iz druge alinee prve-
ga odstavka 371. člena zakona o gospo-
darskih družbah.

Obrazložitev:
Podjetje Inženiring Bled, za metalurgijo

in elektrotermijo, p.o., je registrirano pri
Okrožnem sodišču v Kranju pod številko
reg. vl. 1/00190/00. Z odločbo Agencije
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
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privatizacijo (v nadaljevanju: Agencija) št. LP
623/95, 949/95, 1223/94, 1412/97,
1506/95, 1572/96, 1576/95, 1585/95,
1604/97, 1611/95, 1615/95, 1646/95,
1659/97, 1663/97, 1961/95,
2053/95-JM, z dne 21. 6. 1999, na podla-
gi prvega in drugega odstavka 3. člena
ZZLPPO je družbeni kapital podjetja prešel
v last in upravljanje Slovenske razvojne druž-
be, d.d.

Na podlagi opravljenega pravnega in fi-
nančnega pregleda Inženiring Bled, za me-
talurgijo in elektrotermijo, p.o., ter na pod-
lagi izjave direktorja je bilo ugotovljeno, da v
podjetju nihče ne opravlja funkcije poslovo-
denja, da podjetje ne opravlja dejavnosti in
nima nobenega zaposlenega.

Dejstvo, da podjetje Inženiring Bled, za
metalurgijo in elektrotermijo, p.o., ne oprav-
lja nobene dejavnosti in da ne zaposluje
delavcev ter posledično v podjetju tudi ne
obstojijo in ne delujejo organi upravljanja
podjetja, potrjuje smotrnost likvidacije.

Likvidacija oziroma izbris podjetja iz sod-
nega registra pa je bil tudi namen, s katerim
je Agencija RS za prestrukturiranje in priva-
tizacijo izdala odločbo št.
LP00623/96/ASA, z dne 27. 5. 1997, s
katero je ustavila pričeti postopek lastnin-
skega preoblikovanja podjetja. Na podlagi
25.j. člena zakona o privatizaciji pravnih
oseb v lasti Sklada RS za razvoj in obvezno-
stih Agencije (Ur. l. RS, št. 57/95) so na
Agencijo RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo na podlagi zakona prešle nanjo pravi-
ce organa upravljanja pri izbiri in izvedbi
postopkov lastninskega preoblikovanja pod-
jetja. Agencija je na podlagi pravnega pre-
gleda ugotovila, da bi bil edini smotrni ukrep
uvedba postopka likvidacije podjetja, zato
ni nadaljevala postopka lastninskega preob-
likovanja podjetja, saj je predvidevala, da
bo sodišče po uradni dolžnosti na podlagi
petega odstavka 580. člena zakona o gos-
podarskih družbah, ugotovilo še eventualno
preostalo premoženje ter po poplačilu even-
tualnih obveznosti, izvršilo izbris podjetja iz
sodnega registra, kar se ni zgodilo.

Na podlagi določila tretjega odstavka
4. člena ZZLPPO z dnem prenosa družbe-
nega kapitala v last in upravljanje Sloven-
ske razvojne družbe prenehajo pravice in
obveznosti agencije pri izbiri in izvedbi po-
stopkov lastninskega preoblikovanja. Slo-
venska razvojna družba vstopi v postopke
lastninskega preoblikovanja oziroma likvi-
dacije podjetij na mesto agencije v fazi, kot
so bili na dan prenosa družbenega kapitala
in jih nadaljuje v skladu s sprejetim progra-
mom in pravili postopka. Na podlagi 70.
člena ZZLPPO uvede agencija oziroma po
prehodu družbenega kapitala Slovenska
razvojna družba, v primerih ko podjetje ni
usklajeno z ZGD, postopek likvidacije. Po-
stopek likvidacije se izvede po pravilih do-
ločenih v 70. členu navedenega zakona, v
katerem je tudi določeno, da sprejeti sklep
nadomesti sklep skupščine o prenehanju
družbe po 371. členu ZGD. Tako je podla-
ga za sprejem sklepa o uvedbi likvidacije v
70. členu ZZLPPO.

V skladu z določilom 374. člena zakona
o gospodarskih družbah je Slovenska raz-
vojna družba, d.d., imenovala tudi likvidacij-
skega upravitelja, ki je zavezan podati tudi

pismeno izjavo, da bo vestno in pošteno
opravljal vse naloge v zvezi z likvidacijo.

Ker za podjetje Inženiring Bled, za meta-
lurgijo in elektrotermijo, p.o., ne obstojijo
pogoji za uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah je izrek utemeljen.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper ta sklep je v roku 15 dni od dneva

vročitve dovoljena pritožba na Ministrstvo
za ekonomske odnose in razvoj Vlade RS v
Ljubljani. Pritožba se vloži ali poda ustno na
zapisnik pri organu, ki ga je izdal.

Slovenska razvojna družba, d.d.

Objave
delniških družb

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-22254
V skladu s 454. členom ZGD in v zvezi s

437. členom tretjega odstavka ZGD, Ge-
ma Net, Trženje, export-import Novo me-
sto, d.o.o., Novi trg 5, Novo mesto, vpisa-
na v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Novem mestu pod št. vložka 10074100
objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe se zmanjša za

28,394.523 SIT, tako da bo po zmanjšanju
znašal 28,394.523 SIT.

Direktor poziva upnike, da se oglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

Gema Net, d.o.o., Novo mesto

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek

V objavi sklica 5. seje skupščine Razvoj-
nega zavoda, podjetja za poslovne storitve,
d.d., Trzin, se podpis na koncu sklica do-
polni in se pravilno glasi:

Razvojni zavod,
podjetje za poslovne storitve, d.d.,

Trzin
uprava družbe

Uredništvo

Ob-22224
Uprava družbe Domel holding družba

pooblaščenka, d.d., sklicuje

drugo skupščino delniške družbe,

ki bo dne 6. 4. 2000 ob 19. uri v Kultur-
nem domu v Železnikih, Trnje 39, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-
čina sklepčna. Izvolijo se predlagani organi
skupščine.

2. Poslovno poročilo za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-

ročilo za leto 1999, skupaj z revizorskim
poročilom revizijske družbe PriceWaterhou-
seCoopers, d.d., in na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta.

3. Delitev dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: dobiček v višini

36,900.219,58 SIT se razdeli tako, da se
30,539.280 SIT nameni za dividende del-
ničarjem, razlika v višini 6,360.939,58
SIT pa ostane nerazporejena. Dividenda v
višini 60 SIT bruto na delnico bo izplača-
na delničarjem, ki so vpisani v delniško
knjigo družbe na dan zasedanja skupšči-
ne. Izplačane bodo najkasneje do 30. 4.
2000.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: za revizorja za poslov-
no leto 2000 se imenuje revizijska družba
PriceWaterhouseCoopers, d.d., iz Ljub-
ljane.

Gradivo za skupščino družbe bo na raz-
polago vsem delničarjem na sedežu družbe
pri Marici Tarfila, vsak delovni dan med 10.
in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki, ki bodo svojo udeležbo napovedali
pismeno vsaj tri dni pred skupščino, to je
do vključno 3. 4. 2000. Udeležba na skupš-
čini brez predhodne pismene prijave ne bo
možna.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, po ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 19.30 z istim dnevnim
redom in v istih prostorih ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Delničarje naprošamo, da zaradi razdeli-
tve glasovnic pridejo na skupščino pol ure
pred zasedanjem.

Domel holding,
družba pooblaščenka d.d.

uprava
Aleš Markelj

Št. 191/00 Ob-22225
Na podlagi 22. člena statuta Merkur za-

varovalnice, d.d., s sedežem v Ljubljani, skli-
cuje uprava Merkur zavarovalnice,d.d.

8. redno skupščino,
ki bo v četrtek, 6. 4. 2000, s pričetkom

ob 13. uri, v prostorih družbe na Dunajski
58 v Ljubljani.

Dnevni red se glasi:
1. Sklepanje o letnem obračunu 1999

ter delitvi dobička.
2. Udeležba zavarovancev na dobičku.
3. Poročilo nadzornega sveta.
4. Razbremenitev članov uprave in nad-

zornega sveta.
5. Sklepanje o povišanju osnovnega ka-

pitala.
6. Imenovanje revizorja.
7. Razrešitev in imenovanje članov nad-

zornega sveta.
8. Razno.
Vsak delničar ima pravico, da ga zasto-

pa na skupščini zastopnik na podlagi pisne-
ga pooblastila. Pooblaščeni zastopnik mora
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predložiti pooblastilo najkasneje ob začetku
skupščine družbe.

Gradivo za sejo skupščine družbe je na
vpogled na sedežu družbe.

Merkur zavarovalnica, d.d.
uprava

Ob-22226
Uprava družbe na podlagi 34. člena sta-

tuta družbe in 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah sklicuje

3. sejo skupščine
delniške družbe Stilles, d.d., Inženiring

in notranja oprema, Sevnica,
ki bo v torek, 4. 4. 2000 ob 15. uri, na

sedežu družbe na Savski cesti 13 v Sevnici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter do-
ločitev notarja.

Predlog sklepa: za predsednika skupš-
čine se izvoli Franc Ernestl in za preštevalca
glasov Tatjana Šeško in Tomaž Kos.

Za notarja se določi Alojz Vidic.
2. Povečanje osnovnega kapitala z iz-

ključitvijo prednostne pravice dosedanjih
delničarjev do prevzema novih delnic.

Predlog sklepa:
1. Izvede se povečanje osnovnega ka-

pitala družbe, in sicer za 85,525.000 SIT,
tako da po povečanju znaša kapital družbe
401,744.000 SIT. Povečanje se izvede z iz-
dajo 85.525 prednostnih, imenskih in prosto
prenosljivih delnic s serijskimi številkami od 1
do 85.525, v nominalni vrednosti 1.000 SIT
za eno delnico in z naslednjimi lastnostmi:

– prednostna delnica daje imetniku,
poleg pravic, ki jih za navedene delnice vse-
buje statut družbe, razen glasovalne pravi-
ce, naslednja upravičenja:

· pravica do 4% fiksne letne dividen-
de na nominalno vrednost delnice,

· pravico do prednostnega poplačila v
primeru likvidacije družbe,

· pravico do kumulativnega izplačila
vseh še neizplačanih dividend, pred izplači-
lom kakršnekoli redne dividende iz naslova
lastništva navadnih delnic.

Novo izdane delnice prevzameta dva
v naprej znana vlagatelja, in sicer po oce-
njeni prodajni vrednosti za eno delnico v
višini 1.520 SIT. Rok vplačila celotne pro-
dajne vrednosti je 30 dni od dneva spreje-
ma sklepa.

2. Razlika med skupno vrednostjo
vplačanega denarnega in stvarnega vložka
in skupno nominalno vrednostjo novo izda-
nih delnic se vknjiži kot presežek plačanega
kapitala.

3. Izključi se prednostna pravica do-
sedanjih delničarjev do vpisa novo izdanih
delnic.

Pooblasti se nadzorni svet družbe, da
uskladi besedilo statuta s spremembami ka-
pitala.

(Poročilo uprave o vzrokih za izključi-
tev prednostne pravice dosedanjih delničar-
jev je priloga materiala za skupščino.)

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, Savska cesta 13, Sevnica, v tajniš-
tvu uprave, in sicer vsak delovni dan od 8.
do 10. ure, od dneva objave do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, sami ali po svojih pooblaščencih ozi-
roma zakonitih zastopnikih, če najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavijo upravi družbe udeležbo na skupšči-
ni. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo po-
slati tudi pisna pooblastila.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem, z istim dnev-
nim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala, ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na podlagi podatkov Klirinško depot-
ne družbe na dan 1. 4. 2000.

Stilles, d.d., Sevnica
uprava družbe

Aleksander Hatlak

Ob-22319
Na podlagi 46. člena statuta družbe Pre-

dilnice Litija holding, d.d., sklicujem

2. skupščino te družbe,
ki bo dne 5. 4. 2000 ob 12. uri, v sejni

sobi podjetja, Kidričeva 1, Litija, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje
predsednika skupščine, verifikacijske komi-
sije, preštevalca glasov in notarja.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sednika skupščine, verifikacijsko komisijo,
preštevalca glasov ter notarja po predlogu
sklicatelja.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi

sklepčnost.
3. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada

lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic v višini 22,161.125,08 SIT iz neraz-
porejenega dobička za leto 1997 in 1998,
za nakup delnic po prvem odstavku, drugi
alinei 240. člena zakona o gospodarskih
družbah.

4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka iz leta 1997 in 1998.

Predlog sklepa: dobiček iz leta 1997 v
višini 4,848.575,22 SIT in dobiček iz leta
1998 v višini 15,381.069,29 SIT ter revalo-
rizacijski popravek prenesenega dobička iz
leta 1997 in 1998 v višini 1,931.480,57 SIT
do 31. 12. 1999, skupaj 22,161.125,08
SIT, se razporedi v sklad lastnih delnic.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in njihovi pooblaščeni zastopniki, ki mo-
rajo 3 dni pred skupščino svojo udeležbo
prijaviti v tajništvu na sedežu družbe. Hkrati
z najavo udeležbe na skupščini morajo
pooblaščenci predložiti pisna pooblastila.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
5. 4. 2000 ob 13. uri, v istem prostoru. Po
ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Gradivo s predlogi sklepov je na vpogled
delničarjem na sedežu družbe, soba št. 7,
vsak dan od 13. do 15. ure.

Predilnica Litija holding, d.d.
uprava

Manja Tesla, univ. dipl. jur.

Ob-22318

Uprava družbe SI.MOBIL d.d. sklicuje

7. skupščino družbe
SI.MOBIL telekomunikacijske storitve,

d.d.
ki bo v sredo, 5. 4. 2000 ob 11. uri v

sejni sobi družbe SI.MOBIL, d.d.. v Ljub-
ljani, Šmartinska c. 134b, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti: sejo vodi predsednik nadzor-
nega sveta družbe.

2. Dokapitalizacija družbe v višini
2.410,000.000 SIT.

Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe se poveča z

novimi vložki za 2.410,000.000 SIT.
b) Za povečani osnovni kapital se izda

2.410.000 novih navadnih imenskih del-
nic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT, ki
dajejo njihovim imetnikom enake pravice
kot dosedanje delnice.

c) Dosedanji delničarji, ki so se zave-
zali odkupiti celotno izdajo delnic, imajo
prednostno pravico do vpisa novih delnic
v sorazmerju z njihovimi dosedanjimi de-
leži. Rok za uveljavitev prednostne pravi-
ce in za vpis ter vplačilo delnic na žiro
račun družbe SI.MOBIL d.d. je 21 dni, to
je do 26. 4. 2000. Če posamezni dose-
danji delničar ne bo uveljavil prednostne
pravice v 21 dnevnem roku, imajo preo-
stali delničarji prednostno pravico do vpi-
sa novih delnic v sorazmerju z njihovimi
dosedanjimi deleži v nadaljnjem roku 7
dni od preteka 21 dnevnega roka.

d) Delnice bodo izdane v nematerializi-
rani obliki z vpisom v centralni register
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
Klirinško depotni družbi.

e) Vrnejo se krediti delničarjev nakaza-
nih po posojilnih pogodbah z dne 1. 3.
1999 in 29. 10. 1999 s poračunom glav-
nice in ustreznim delom obresti do 26. 4.
2000.

f) Slovenskim delničarjem se poravna-
jo obveznosti v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
26. 4. 2000, delničarju Telia Overseas
se poravnajo obveznosti v DEM.

g) PID Kmečka družba odproda
SI.MOBILu ustrezno število obveznic tako
da proporcionalni znesek obveznic, ki os-
tanejo v lasti Kmečke družbe ustreza pro-
porcionalnemu znesku delničarskih kredi-
tov po stanju na dan 26. 4. 2000.

3. Potrditev poslovnega načrta in finan-
ciranja družbe za leto 2000 s projekcijo
do leta 2002.

Predlog sklepa: potrdi se poslovni načrt
in financiranje družbe za leto 2000 s pro-
jekcijo do leta 2002 po predlogu uprave.

4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: statut družbe se po

izvršeni dokapitalizaciji uskladi s spre-
membo osnovnega kapitala in se spreme-
ni po predlogu uprave.

Gradivo za zasedanje skupščine s
predlogom sprememb statuta je na vpo-
gled na sedežu družbe v Ljubljani, Šmar-
tinska cesta 134b vsak dan med 10. in
12. uro.
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Pravico udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki pisno prijavijo svojo udelež-
bo tako, da uprava prejme prijavo najka-
sneje tri dni pred zasedanjem to je do 3.
4. 2000. Delničar, ki je pravna oseba,
izkaže istovetnost z največ 30 dni starim
izpisom iz sodnega registra. Pooblaščen-
ci izkažejo upravičenost za zastopanje s
pisnim pooblastilom.

Če ob prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje v sre-
do, 5. 4. 2000 ob 12. uri v sejni sobi
družbe SI.MOBIL d.d. v Ljubljani. Na po-
novnem zasedanju skupščina veljavno od-
loča ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

SI.MOBIL, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Št. 67/01/2000 Ob-22244
Ime javnega glasila: Radio Triglav.
Izdajatelj javnega glasila: Radio Triglav

Jesenice, d.o.o., Jesenice, Trg Toneta Ču-
farja 4.

Viri financiranja: lastni prihodki iz poslo-
vanja.

Več kot 10% upravljalskih pravic: Slo-
venska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Du-
najska 160 in Rina Klinar, Plavški Rovt 7c,
Jesenice.

Poslovodstvo: direktorica mag. Rina Kli-
nar.

Ob-22245
Ime javnega glasila: Viva.
Firma in sedež pravne osebe – izdajate-

lja: Studio moderna, d.o.o., Cesta 9. avgu-
sta 4, 1410 Zagorje.

Vir financiranja: prihodki od naročnine in
oglasov.

Organ upravljanja: direktorica Livija Do-
lanc.

Ob-22248
Ime javnega glasila: Radio Viva.
Izdajatelj: M.A.S., d.o.o., Slave Klavora

1, 9000 Murska Sobota.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslo-

vanja.
Direktor: Smiljan Mekicar, dipl. inž. el.
Upravljalske pravice: Smiljan Mekicar,

dipl. inž. el.
Nadzorni svet: radijski svet.

Ob-22250
Ime javnega glasila: Televizija MOJ VID-

EO TV.
Izdajatelj (izvajalec): Moj video, d.o.o.
100% lastnik: Dejan Čegovnik, Maribor-

ska c. 65/a, 2352 Selnica ob Dravi.
Viri financiranja: reklame, sponzorji, do-

tacije.

Razne objave

Št. 363-102/99 Ob-22284

Na podlagi 10. člena uredbe o odpro-
daji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in
premičnin v lasti Republike Slovenije in
posebnega načrta prodaje in zamenjave
državnega premoženja – nepremičnin, ki
ga je Vlada Republike Slovenije določila
s sklepom št. 460-05/98-15(N) z dne
23. septembra 1999, Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27a, Ljublja-
na, razpisuje

javno dražbo

Predmet javne dražbe je odprodaja ne-
zasedenih poslovnih prostorov v prvem
nadstropju stavbe na Glavnem trgu 28 v
Novem mestu, v neto izmeri 96,77 m2, s
pripadajočim deležem skupnih površin in
stavbnega zemljišča s komunalno opre-
mo, za izklicno ceno 16,140.239 SIT.

Pogoji dražbe:
a) nepremičnina se odprodaja v celoti

po sistemu videno-kupljeno. Davek, stroš-
ke overitve podpisa in stroške prepisa pla-
ča kupec,

b) poslovni prostori so prazni,
c) javna dražba se bo opravila pisno,
d) pred dražitvijo morajo dražitelji polo-

žiti varščino v višini 10% izklicne cene na
ŽR št. 50100-630-10014, sklic na števil-
ko 18 15202-7200005-25211300 –
varščina. Po opravljeni javni dražbi se
neuspelim dražiteljem varščina vrne v ro-
ku 8 dni brez obresti,

e) pogodba mora biti sklenjena v pet-
najstih delovnih dneh po opravljeni javni
dražbi,

f) najugodnejši dražitelj je dolžan pla-
čati kupnino v osmih dneh od podpisa
pogodbe. Položena varščina se všteje v
kupnino,

g) ogled nepremičnine je možen dne
8., 9. in 10. 3. 2000, od 10. do 11. ure,
kontaktna oseba je Novakovič Slobodan,
tel. 068/322-650.

Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 21. 3. 2000 do 9. ure, na naslov:
Republika Slovenija, Vlada Republike Slo-
venije, Servis skupnih služb, Gregorčiče-
va 27a, 1000 Ljubljana, glavna pisarna.

Ponudbo se označi: “ponudba za na-
kup poslovnih prostorov Glavni trg 28 v
Novem mestu – 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,
– če je ponudnik pravna oseba, je po-

trebno predložiti izpisek iz sodnega regi-
stra.

Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 3. 2000 ob 11. 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

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Društvo za zdravo življenja HERBA, Pro-
letarska 2, Ljubljana, štampiljko oblike jabo-
lka z listi, stiliziranimi v obliki črke V in vsebi-
no: HERBA, DRUŠTVO ZA ZDRAVO ŽIV-
LJENJE Ljubljana Slovenija. gnb-19570

DUO PRIMAVERA d.o.o., Podvin 1/A,
Polzela, štampiljko za napisom duo Prima-
vera d.o.o.. gnk-19336

Frangež Miran s.p., Podova 20/a, Rače,
štampiljko pravokotne oblike z vsebino RO-
ČNA AVTOPRALNICA, “M, FRANGEŽ Miran
s.p., Podova 20a, 2327 RAČE. gnf-19270

Prostovoljno gasilsko društvo Stara
Loka, Groharjevo naselje 10, Škofja Loka,
štampiljko okrogle oblike premera 30 mm,
z vsebino: PROSTOVOLJNO GASILSKO
DRUŠTVO, STARA LOKA, v sredini je gasil-
ski znak: čelada s plamenico in sekirico in
št. 1. gnm-19559

STUDIO JAKA RADIO POLZELA - RAP,
Polzela 131, Polzela, štampiljko z napisom
Studio Jaka Radio Polzela - Rap Matajaž
Jeršič s.p. 3313 Polzela 131, Davčna št.
70012016. gnn-19337

ZKD „Karol Pahor” Piran, Trg 1. maja 2,
Piran - Pirano, štampiljko okrogle oblike pre-
mera 3,5 cm. V sredini je prikaz vrtnice,
pod njo napis Piran-Pirano, v krogu pa na-
pis KD VOKALNA SKUPINA-ACCORALE
“PORTOROŽ”. gnl-19714

Priglasitveni list

Anžel Vanja, Vezna 12, Orehova vas, pri-
glasitveni list, opravilna št. 064-0924/93,
izdan dne 13. 12. 1993. gno-19407

Bukšek Vinko, Zdraviliški trg 11, Roga-
ška Slatina, priglasitveni list, opravilna št.
54-725/95, izdan dne 19. 1. 1995.
gnr-19254

Burič Milan, Zg. Škofije 9, Škofije, prig-
lasitveni list, opravilna št. 17/II./3-341/94.
gnk-19536

Drobnak Jožef, Stara Fužina 58, Bohi-
njsko Jezero, priglasitveni list, opravilna št.
44-1428-95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnj-19737

Gerič Bojan, Gornja Bistrica 18, Čren-
šovci, priglasitveni list, opravilna št.
22-669-94, izdan dne 30. 1. 1998 pri
DURS, izpostava Lendava. gnl-19535

Grabušnik Darko, Dalmatinska 46, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna št.
064-1219/94. gnt-19527
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Grandovec Anton s.p., Cesta 15, Vi-
dem-Dobrepolje, priglasitveni list, opravilna
št. 09-775/95. gnf-19516

Ivanuša Sebastjan, Vrčice 3/a, Metlika,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
051294/0813/01-15/1998, izdana dne
24. 7. 1998. gno-19532

Kalamiza Bernard, Uniše 9/a, Ponikva,
priglasitveni list, opravilna št. 49-0246/94,
izdan dne 31. 5. 1994 pri DURS v Slovenj
Gradcu. gnl-19210

Kampuš Zorica, Gorkega 4, Gornja Ra-
dgona, priglasitveni list, opravilna št.
08-0128/94. gni-19538

Kandus Valentin, Vrtovin 10/a, Črniče,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
5762/0519/00-11/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnn-19208

Kelc Danica, Muratova 13, Maribor, pri-
glasitveni list, opravilna št. 064-5803-98,
izdan dne 23. 10. 1998. gnk-19211

Kodarin Marjan, Župančičeva 38, Koper
- Capodistria, priglasitveni list, opravilna št.
40-803/95. gnh-19539

Kojzek Dušan, Dobrava 62, Zreče, prig-
lasitveni list, opravilna št. 51-0849/98, pre-
nehanje opravljanja dejavnosti 15. 3. 2000,
izdan dne 31. 1. 2000. gnt-19531

Mavrič Mirjam, Regentova 36, Piran - Pira-
no, priglasitveni list, opravilna št. 40-1538/97,
izdan dne 1. 10. 1997. gnq-19209

Mujkanović Nermin s.p., Novi dom 3/a,
Hrastnik, priglasitveni list, opravilna št.
10-0248/97, izdan dne 28. 2. 1997.
gno-19207

Petelin Viljem, Novomeška cesta 38, Še-
ntjernej, priglasitveni list, opravilna št.
038/1844-96, izdan dne 1. 4. 1996.
gnu-19530

Poropat Gordana, Smrekarjeva ulica 8,
Izola - Isola, priglasitveni list, opravilna št.
13-0966/95. gnd-19693

Raković Senad, Poljanski nasip 24, Lju-
bljana, priglasitveni list, opravilna št.
25-0246/94, izdan dne 18. 5. 1994.
gns-19753

Ravnik Viktor, Breznica 63, Žirovnica,
priglasitveni list, opravilna št. 14-0718/95,
izdan dne 14. 7. 1995. gnc-19694

Semolič Radoslav, Bernetičeva 14, Ko-
per - Capodistria, priglasitveni list, opravilna
št. 17/II/3-2208/97, izdan dne 1. 4. 1997.
gno-19307

Zorič Ljubica s.p., Ob potoku 12, Novo
mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038/0092-94, izdan dne 1. 11. 1997.
gnz-19346

Potne listine

Arh Branislav, Industrijska 22/a, Loče
pri Poljčanah, preklic potnega lista, obja-
vljen v Ur. l. RS, št. 17/2000. gnf-19491

Armič Vinko, Kraška 18, Ljubljana, potni
list, št. AA 253186, izdala UE Ljubljana.
gny-19297

Bajec Jadran, Beblerjeva 3, Koper - Ca-
podistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
12597, izdala UE Koper. gnd-19268

Baša Anton, Ulica v Kokovšek 2, Ljublja-
na, potni list, št. AA 57423, izdala UE Ljub-
ljana. gng-19765

Belaj Stanko, Kropa 2, Bočna, Šmartno
ob Paki, potni list, št. BA 481730, izdala
UE Mozirje. gnm-19384

Bensa Boštjan, Loke 32, Nova Gorica,
potni list, št. BA 839040, izdala UE Nova
Gorica. gns-19703

Bogatič Ivan, Parecag 70, Sečovlje - Si-
cciole, maloobmejno prepustnico, št. AI
137860, izdala UE Piran. gnn-19458

Bojčić Stevo, Grudnova ulica 6, Piran -
Pirano, potni list, št. AA 511538, izdala UE
Piran. gnl-19260

Bojčić Stevo, Grudnova ulica 6, Piran -
Pirano, maloobmejno prepustnico, št. AI
124585, izdala UE Piran. gnk-19261

Copot Bojan, Brilejeva 21, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 498118, izdala UE Ljubljana.
gng-19465

Čehić Leila, Ulica Vena Pilona 18, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. BA 762667,
izdala UE Koper. gnj-19612

Čibej Joško, Lokavec 66, Ajdovščina,
potni list, št. BA 77112, izdala UE Ajdovšči-
na. gno-19607

Čolnik Gregor, Ljubljanska 88, Domža-
le, potni list, št. BA 511644, izdala UE Do-
mžale. gnl-19760

Čolnik Maksimiljan, Ljubljanska 88, Do-
mžale, potni list, št. AA 492522, izdala UE
Domžale. gnn-19758

Čolnik Matilda, Ljubljanska 88, Domža-
le, potni list, št. AA 492523, izdala UE Do-
mžale. gnm-19759

Ćehić Alan, Ulica Vena Pilona 18, Koper
- Capodistria, potni list, št. BA 763691, iz-
dala UE Koper. gni-19613

Dolinšek Andreja, Vaška pot 28, Rado-
mlje, potni list, št. BA 903018, izdala UE
Domžale. gnq-19255

Dolžan Martin, Migolska gora 8, Mirna,
potni list, št. BA 406496, izdala UE Treb-
nje. gnn-19637

Dominič Barbara, Ilirska ulica 12, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 716038, izdala UE
Ljubljana. gnz-19771

Došenović Lazo, Cesta talcev 8/c, Je-
senice, potni list, št. AA 376099, izdala UE
Jesenice. gnu-19426

Došenović Sara, Cesta talcev 8/c, Je-
senice, potni list, št. BA 546664, izdala UE
Jesenice. gnb-19424

Došenović Vida, Cesta talcev 8/c, Jese-
nice, potni list, št. AA 574456, izdala UE
Jesenice. gnz-19421

Dragojević Suzana, Ljubljanska ulica 17,
Izola - Isola, potni list, št. BA 403983, izda-
la UE Izola. gnq-19455

Felić Fadila, Triglavska cesta 61, Mojst-
rana, potni list, št. BA 136477, izdala UE
Jesenice. gnw-19278

Felkar Darko, Serdica 45, Rogaška Sla-
tina, potni list, št. BA 221455, izdala UE
Murska Sobota. gny-19647

Ferlin Dejan, Ulica 28. maja 71, Ljublja-
na, potni list, št. BA 898044, izdala UE
Ljubljana. gnn-19283

Ferlin Marinka, Ul. 28. maja 71, Ljublja-
na, potni list, št. BA 665034, izdala UE
Ljubljana. gno-19282

Ferlin Zlatko, Ul. 28. maja 71, Ljubljana,
potni list, št. BA 316567, izdala UE Ljublja-
na. gnm-19284

Filipčič Erika, Križ 202, Sežana, maloo-
bmejno prepustnico, št. AI 121296, izdala
UE Sežana. gnn-19383

Filipčič Nerina, Križ 202, Sežana, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 071070, izdala
UE Sežana. gno-19432

Germek Janko, Sp. Škofije 33/G, Škofi-
je, maloobmejno prepustnico, št. AI 25219,
izdala UE Koper. gni-19363

Gorenc Magdalena, Celovška 172, Lju-
bljana, potni list, št. BA 312623, izdala UE
Ljubljana. gnd-19618

Gorjup Ivan, Spodnja Besnica 61, Zgor-
nja Besnica, potni list, št. AA 141621, izda-
la UE Kranj. gnx-19573

Gradišnik Zoran, Brezno 45, Podvelka,
potni list, št. AA 026731, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnu-19276

Greifoner Drago, Kardeljeva 68, Mari-
bor, potni list, št. BA 635595, izdala UE
Maribor. gne-19392

Grujčić Mile, Klanska 9, Medvode, potni
list, št. BA 950906, izdala UE Ljubljana.
gng-19594

Grum Andrej, Trpinčeva 62, Ljubljana,
potni list, št. AA 44017, izdala UE Ljubljana.
gnv-19725

Grum Davorin, Hočko Pohorje 52, Mari-
bor, potni list, št. AA 435575, izdala UE
Ruše. gnn-19633

Habjanič Vida, Frankolovska 17, Mari-
bor, potni list, št. AA 859305, izdala UE
Maribor. gnu-19401

Hafner Špela, Mestni trg 30, Škofja
Loka, potni list, št. BA 179981, izdala UE
Škofja Loka. gnb-19720

Horvat Franc, Čopova ul. 19, Celje, pot-
ni list, št. AA 378419, izdala UE Celje.
gnk-19711

Hren Janez, Tbilisijska 6, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 59702, izdala UE Ljubljana.
gnl-19635

Hrvatin Marjan, Krvavi potok 5, Kozina,
potni list, št. AA 167595, izdala UE Sežana.
gnc-19619

Ibradžić Nedžad, Cesta na Loko 9, Tr-
žič, potni list, št. BA 394458, izdala UE
Tržič. gnp-19306

Ivanc Anita, Zvezna ulica 37, Ljubljana,
potni list, št. BA 315258, izdala UE Ljublja-
na. gnr-19379

Ivanc Julijan, Zvezna ulica 37, Ljubljana,
potni list, št. BA 772492, izdala UE Ljublja-
na. gns-19378

Ivanc Matjaž, Zvezna ulica 37, Ljubljana,
potni list, št. AA 59584, izdala UE Ljubljana.
gnt-19377

Jakše Savo Janez, Možjanca 16, Pred-
dvor, potni list, št. AA 172561, izdala UE
Ljubljana. gnz-19446

Jež Izidor, Prešernova 5, Nova Gorica,
potni list, št. AA 398347, izdala UE Nova
Gorica. gnt-19702

Jež Zdenka, Prešernova 5, Nova Gori-
ca, potni list, št. AA 398346, izdala UE
Nova Gorica. gng-19698

Jorgić Jasmina, Videm 58, Videm-Dob-
repolje, potni list, št. BA 724380, izdala UE
Grosuplje. gnd-19593

Jošt Ana, Vilharjeva 2, Celje, potni list,
št. BA 836113, izdala UE Celje.
gnd-19418

Jovanović Branko, Lucija, Fazanska ce-
sta 2, Portorož - Portorose, potni list, št. AA
201236, izdala UE Piran. gnb-19345

Juha Marko, Breg pri Borovnici 41, Bo-
rovnica, potni list, št. AA 327063, izdala UE
Vrhnika. gni-19213
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Kadirić Edis, Cesta maršala Tita 39, Je-
senice na Dolenjskem, potni list, št. BA
661823, izdala UE Jesenice. gnd-19393

Kalabić Edin, Gogalova 4, Kranj, potni
list, št. BA 847890, izdala UE Kranj.
gnx-19273

Kandžić Dževad, Beblerjev trg 14, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 771890, izdala UE
Ljubljana. gnd-19443

Kavaš Ksenija, Bučečovci 15, Križevci
pri Ljutomeru, potni list, št. BA 709883,
izdala UE Ljutomer. gnm-19259

Kavšek Aleš, Paderšičeva ul. 15, Novo
mesto, potni list, št. BA 355365, izdala UE
Novo mesto. gnr-19504

Koren Jože, Rutarjeva 3, Nova Gorica,
potni list, št. AA 69463, izdala UE Nova
Gorica. gnp-19456

Koren Jože, Rutarjeva 3, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 106490,
izdala UE Nova Gorica. gno-19457

Kosec Branko, Liplje 3, Laze v Tuhinju,
potni list, št. BA 530201, izdala UE Kam-
nik. gnv-19750

Kosi Peter, Šercerjeva ulica 30, Ljublja-
na, potni list, št. BA 591008, izdala UE
Ljubljana. gnt-19452

Kovač Franc, Novi svet 6, Škofja Loka,
potni list, št. AA 422736, izdala UE Škofja
Loka. gnx-19623

Krajnc Jožefa, Kraigherjeva 28, Ptuj, po-
tni list, št. AA 357572, izdala UE Ptuj.
gno-19657

Kren Polona, Chengdujska 18, Ljublja-
na, potni list, št. BA 773720, izdala UE
Ljubljana. gnh-19389

Križan Mateja, Otok 8, Gradac, potni list,
št. BA 399784, izdala UE Metlika.
gng-19615

Kukovič Gal, Trg revolucije 15, Trbovlje,
potni list, št. BA 818494, izdala UE Trbov-
lje. gnq-19705

Kumelj Darja, Peričeva 15, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 320608, izdala UE Ljubljana.
gnx-19723

Kurelac Goran, Ulica Gorenjskega odre-
da 10, Kranj, potni list, št. BA 526144,
izdala UE Kranj. gnt-19577

Lacovich Deanne Jovan, Župančičeva
23, Koper - Capodistria, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 24252, izdala UE Koper.
gnc-19269

Likovič Matija, Dolsko 64, Dol pri Ljub-
ljani, potni list, št. BA 853247, izdala UE
Ljubljana. gnk-19761

Lipovec Bojan, Zgornji Kamneščak 14,
Ljutomer, potni list, št. BA 629865, izdala
UE Ljutomer. gng-19365

Lončar Andrejka, Dobrteša vas 26, Še-
mpeter v Savinjski dolini, potni list, št. BA
538123. gnj-19712

Lovrić Marijana, Frankovo naselje 165,
Škofja Loka, potni list, št. AA 132107, izda-
la UE Škofja Loka. gnc-19344

Lukan Matjaž, Češnjice v Tuhinju 15,
Laze v Tuhinju, potni list, št. BA 606601,
izdala UE Kamnik. gnw-19749

Makič Emin, Bistriška 10, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 414408, izdala UE Ljubljana.
gnb-19245

Marc Domen, Prešernova cesta 47/a,
Radomlje, potni list, št. BA 465459, izdala
UE Domžale. gny-19472

Marc Manca, Prešernova cesta 47/a,
Radomlje, potni list, št. BA 621411, izdala
UE Domžale. gnx-19473

Marc Matic, Prešernova cesta 47/a, Ra-
domlje, potni list, št. BA 621412, izdala UE
Domžale. gnw-19474

Marc Tomo, Prešernova cesta 47/a, Ra-
domlje, potni list, št. BA 39243, izdala UE
Domžale. gnt-19477

Marc Urša, Prešernova cesta 47/a, Ra-
domlje, potni list, št. BA 621410, izdala UE
Domžale. gnv-19475

Markovič Alojzija, Dravinjska cesta 20,
Poljčane, potni list, št. AA 557044, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnx-19248

Markovska Stojanka, Obrtna cesta 16,
Celje, potni list, št. AA 567501, izdala UE
Celje. gnf-19366

Markovska Stojanka, Obrtna cesta 16,
Celje, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 19/2000. gnv-19625

Markovski Igor, Obrtna cesta 16, Celje,
potni list, št. BA 579133, izdala UE Celje.
gnk-19611

Mastnak Roza, Klemenčičeva 1, Ljublja-
na, potni list, št. AA 932369, izdala UE
Ljubljana. gnd-19243

Mihelič Marjan, Črnivec 28, Brezje, pot-
ni list, št. AA 498912, izdala UE Radovljica.
gnq-19505

Miklavčič Silvo, Sp. Besnica 70, Zgor-
nja Besnica, potni list, št. AA 140348, izda-
la UE Kranj. gnv-19375

Miljavec Majda, Grgar 33, Grgar, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 5173, izdala
UE Nova Gorica. gnh-19264

Mlakar Aleksander, Ragovska ulica 6/a,
Novo mesto, potni list, št. AA 31207, izdala
UE Krško. gnp-19706

Murtić Said, Cesta na Markovec 59, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. BA 574711,
izdala UE Koper. gnj-19587

Nešič Marta, Reboljeva 2, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 884835, izdala UE Ljubljana.
gnd-19493

Omerzu Jasna, Seljakovo naselje 40,
Kranj, potni list, št. BA 717490, izdala UE
Kranj. gnl-19335

Oražem Biljana, Rašiška 3, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 239754, izdala UE Ljubljana.
gnf-19766

Oven Jožef Franc, Rezijanska 18, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 934931, izdala UE
Ljubljana. gno-19382

Oven Marija, Rezijanska 18, Ljubljana,
potni list, št. AA 873005, izdala UE Ljublja-
na. gnp-19381

Pancer Dragan, Beblerjev trg 12, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 448471, izdala UE
Ljubljana. gnd-19543

Paušner Andreas, Ulica Dr. Franca Ko-
vačiča 10, Ljutomer, potni list, št. AA
99381, izdala UE Ljutomer. gnl-19460

Pavlič Jurij, Kropa 69, Kropa, potni list,
št. AA 12861, izdala UE Radovljica.
gnh-19614

Peroša Anna, Škocjanska pot 26, Šmar-
je, potni list, št. BA 575853, izdala UE Ko-
per. gnv-19350

Petaci Jasmina, Jurčičeva 4, Kamnik,
potni list, št. BA 530141, izdala UE Kam-
nik. gnz-19296

Pišek Andrej, Stožice 9, Ljubljana, potni
list, št. BA 796467, izdala UE Ljubljana.
gnw-19249

Pišek Mateja, Stožice 9, Ljubljana, potni
list, št. BA 773164, izdala UE Ljubljana.
gnv-19250

Pišek Mojca, Stožice 9, Ljubljana, potni
list, št. AA 603308, izdala UE Ljubljana.
gnu-19251

Pišek Urška, Stožice 9, Ljubljana, potni
list, št. BA 523890, izdala UE Ljubljana.
gnt-19252

Piško Lilijana, Dol 42/a, Črni Kal, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 32317, izdala
UE Koper. gnj-19462

Piško Suzana, Dol 42/a, Črni Kal, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 67018, izdala
UE Koper. gnk-19461

Piuzi Nina, Klanc 14, Bovec, potni list, št.
BA 743981, izdala UE Tolmin. gne-19267

Plut Mateja, Prečna 75, Novo mesto,
potni list, št. BA 869883, izdala UE Novo
mesto. gnq-19280

Podbrežnik Helena, Gomilšakova 17,
Ptuj, potni list, št. AA 615634, izdala UE
Ptuj. gnm-19659

Pouh Sergej, Brodarjev trg 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 772048, izdala UE Ljublja-
na. gnx-19352

Prašnikar Irena, Ulica Luke Svetca 3,
Litija, potni list, št. AA 670476, izdala UE
Litija. gnk-19361

Pučnik Mihael, Ul. Toneta Melive 13,
Slovenske Konjice, potni list, št. BA
129510, izdala UE Slovenske Konjice.
gnv-19400

Renko Klemen, Srednja vas 5, Begunje
na Gorenjskem, potni list, št. BA 354280,
izdala UE Radovljica. gnt-19277

Repše Andreja, Gradišče 35, Ajdovšči-
na, potni list, št. AA 381498, izdala UE
Ajdovščina. gnf-19266

Roblek Karmen, Trstenjakova 1/A, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 715359, izdala UE
Ljubljana. gnc-19669

Rodela Ines, Strma pot 2, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 62185,
izdala UE Nova Gorica. gni-19263

Rogelj Nataša, Pot heroja Trtnika 10/A,
Ljubljana, potni list, št. BA 721070, izdala
UE Ljubljana. gnw-19774

Romih Žiga, Lenardonova ulica 47, Ma-
ribor, potni list, št. BA 787543, izdala UE
Maribor. gny-19697

Sekereš Natalija, Dobrovnik 174, Dob-
rovnik - Dobronak, potni list, št. BA 715399,
izdala UE Lendava. gnw-19674

Sivka Milan, Novo Polje, Cesta XVIII/3,
Ljubljana, potni list, št. AA 973845, izdala
UE Ljubljana. gnu-19701

Srebrnič Jernej, Zagrad 3, Solkan, potni
list, št. BA 936573, izdala UE Nova Gorica.
gnb-19545

Suhogrlaj Adnan, Smrekarjeva 8, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 561064, izdala UE
Ljubljana. gnk-19486

Šabec Romeo, Kidričeva 16/b, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
7601, izdala UE Nova Gorica. gnw-19503

Šahmanović Malić, Pot na pilarno 10,
Tržič, potni list, št. AA 191327, izdala UE
Tržič. gnr-19608

Šajina Marino, Podgrad 85/a, Ilirska Bi-
strica, potni list, št. AA 127761, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnb-19445

Šepič Darja, Male Loče 14, Ilirska Bistri-
ca, potni list, št. BA 910164, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnw-19274
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Šepič Marko, Podgrad 110, Ilirska Bist-
rica, potni list, št. AA 296383, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnv-19275

Škale Anton, Zagrad 47/B, Celje, potni
list, št. BA 328889, izdala UE Celje.
gnp-19581

Štok Dušan, Dutovlje 69, Dutovlje, potni
list, št. AA 553382, izdala UE Sežana.
gni-19488

Štok Dušan, Dutovlje 69, Dutovlje, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 77463, izda-
la UE Sežana. gnh-19489

Tomažin Andrej, Miklošičeva 4/B, Dom-
žale, potni list, št. AA 829424, izdala UE
Domžale. gny-19397

Tomažin Marjeta, Miklošičeva 4/B, Do-
mžale, potni list, št. BA 727001, izdala UE
Domžale. gnz-19396

Uhl Andrej, Ragovska ulica 1/a, Novo
mesto, potni list, št. BA 923720, izdala UE
Novo mesto. gnv-19279

Urankar Matej, Ulica Antona Kodra 7,
Cerklje na Gorenjskem, potni list, št. AA
799312, izdala UE Kranj. gnc-19369

Urbanija Jože, Škrjančevo 4, Radomlje,
potni list, št. AA 218783, izdala UE Domža-
le. gnc-19294

Ušaj Anton, Črniče 39, Črniče, potni list,
št. BA 36230, izdala UE Ajdovščina.
gnr-19704

Vedral Gregor, Dolenja vas 53, Polhov
Gradec, potni list, št. BA 586515, izdala
UE Ljubljana. gne-19367

Venko Egon, Bevkova 2, Cerkno, potni
list, št. AA 125811, izdala UE Idrija.
gng-19490

Vintar Adela, Ul. Slavka Gruma 52, Novo
mesto, potni list, št. AA 833545, izdala UE
Novo mesto. gnp-19281

Vojvoda Alenka, Ul. 28. maja 57, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 376967, izdala UE
Ljubljana. gnu-19301

Vrbnjak Sebastian, Ulica Oktrobrske re-
volucije 49, Izola - Isola, potni list, št. BA
763069, izdala UE Izola. gng-19265

Weiss Marjana, Strniševa cesta 11, Lju-
bljana, potni list, št. AA 714746, izdala UE
Ljubljana. gnm-19359

Zećiri Čamil, Meline 5, Spodnja Idrija,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 14/2000. gnc-19419

Zorko Boštjan, Jenkova c. 9, Velenje,
potni list, št. BA 961132, izdala UE Vele-
nje. gnf-19666

Žetko Igor, Kidričeva ulica 28, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 403674, izda-
la UE Koper. gnq-19459

Židov Bojan, Cankarjeva 26, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico, št. AI
112364, izdala UE Nova Gorica.
gng-19715

Osebne izkaznice

Aleš Vladimir, Kvedrova cesta 1, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 5824. gnr-19679

Ambruš Pia, Mejaševci 41, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 128129.
gno-19507

Andonovska Jitka, Borova vas 5, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. AH 26660 - za
tujca. gnl-19710

Arnuš Dejan, Zasadi 7, Destrnik, oseb-
no izkaznico, št. 244308. gnn-19258

Avdagić Meho, Bilečanska ulica 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 188011.
gny-19247

Berkopec Luka, Trebinjska ulica 13, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 172325.
gnn-19508

Berlič Hojka, Trstenjakova ulica 9, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 133666.
gnz-19621

Berus Julijana, Rašiška 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 241485. gnj-19287

Bordonček Mark, Ul. Janeza Puharja 3,
Kranj, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št.104/99. gnw-19374

Bradač Ester, Ulica bratov Židan 6, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 155189.
gng-19515

Comuzzi Lino, Linhartova 92, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 33170. gnf-19541

Cvek Branko, Krištofova ulica 2, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 282278.
gny-19572

Čavužić Jasmina, Ulica I. celjske čete
21, Šentjur, osebno izkaznico, št. 111249.
gnl-19289

Despotović Jan, Tržaška 45, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 58534. gnl-19310

Dominič Barbara, Ilirska ulica 12, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 65207.
gnb-19770

Dugonik Marija, Rasbergerjeva ul. 6, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 91094.
gno-19482

Erce Marko, Trnovski pristan 12, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 118877.
gni-19513

Firšt Nataša, Runeč 14, Ivanjkovci, ose-
bno izkaznico, št. 230655. gnq-19605

Grobelnik Hinko, Sele 58, Slovenj Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 101850.
gnm-19609

Haljezović Hajrudin, Iška vas 103, Ig,
osebno izkaznico, št. 34665. gnv-19300

Huskić Ziza, Zvezda 15, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 278658. gnr-19479

Islamović Mirsada, Tržaška cesta 86,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 201315.
gnf-19591

Ivanuša Branko, Nunska graba 34, Lju-
tomer, osebno izkaznico, št. 102965.
gnp-19606

Jamnik Antonija, Obrije 9, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 167185. gnx-19598

Kajzba Miroslav, Grajska 45, Bled, ose-
bno izkaznico, št. 105501. gnh-19364

Kleva Gino, Dobrava 18, Izola - Isola,
osebno izkaznico, št. 16561. gnl-19610

Kumelj Darja, Peričeva 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 283127. gnw-19724

Leben Srečko, Gustinčičeva 7, Ljublja-
na Šmartno, osebno izkaznico, št. 183364.
gnx-19773

Likar Robert, Zagolič 8, Col, osebno iz-
kaznico, št. 25665. gnr-19454

Lozinšek Danica, Salendrova 4, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 211210.
gnw-19449

Maček Janez, Podvrh 34, Poljane nad
Škofjo Loko, osebno izkaznico, št. 46457.
gnc-19444

Nežić Franko, Šalara 3/c, Koper - Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 117534.
gnb-19620

Nunić Jelena, Cesta na Levinec 20, Se-
žana, osebno izkaznico, št. 174480.
gnp-19681

Oblak Marko, Žirovnica 60/A, Žirovni-
ca, osebno izkaznico, št. 257461.
gnu-19376

Omerčević Mirela, Kidričeva 30/c, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 30699.
gnj-19262

Oštir Pajestka Marija, Lojzeta Hrovata 6,
Kranj, osebno izkaznico, št. 42972.
gne-19717

Peršin Mihael, Borsetova ulica 6, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 120204.
gnh-19464

Podlesek Cvetka, Štrekljeva 60, Mari-
bor, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št.4/1999. gnh-19768

Rant Tatjana, Dašnica 109, Železniki,
osebno izkaznico, št. 240641. gnf-19441

Rijavec Lija, Postojnska ulica 27, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 70655.
gno-19332

Rikić Ljiljana, Cesta v Pečale 44, Ljublja-
na-Črnuče, osebno izkaznico, št. 251459.
gnc-19744

Rogina Vesna, Ul. Veljka Vlahoviča 49,
Maribor, osebno izkaznico, št. BA 9733.
gnn-19483

Sadiki Sulejman, Medno 36/A, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico, št. 183662.
gnj-19312

Senčar Bojan, Veščica 10/A, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 127478. gnt-19506

Toporan Hadže, Stantetova 16, Maribor,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.5/2000. gne-19292

Urbanija Janez, Trg Pohorskega bataljo-
na 9, Kisovec, osebno izkaznico, št.
223586. gnl-19385

Urbič Jožica, Ob Ljubljanici 90, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 238338.
gnd-19743

Vidic Gregor, Črtomirova 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 159718. gnj-19487

Vuga Štefanija, Levstikova 11, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 120522. gnk-19386

Zalar Aleksander, Laknerjeva 3, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 46271.
gnm-19734

Zorko Bogdan, Straška gorca 32, Pre-
vorje, osebno izkaznico, št. 234256.
gne-19642

Zupanec Radivoj, Ul. bratov Dobrotin-
škov 20, Celje, osebno izkaznico, št.
198921. gnt-19402

Vozniška dovoljenja

Aleš Vladimir, Kvedrova cesta 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
230772, reg. št. 9549, izdala UE Ljublja-
na. gnt-19677

Arzenšek Srečko, Dušana Kvedra 24,
Šentjur, vozniško dovoljenje, reg. št. 2019.
gnj-19687

Bavčar Damijan, Selo 33/E, Črniče, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
18553, izdala UE Ajdovščina. gnl-19314

Bejtovič Veli, Roška 13, Kočevje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCE, reg. št. 4391,
izdala UE Kočevje. gnz-19246
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Belina Jožica, Križna ulica 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
972486, reg. št. 54086, izdala UE Ljublja-
na. gny-19751

Belovič Daniel, Šafarsko 21/a, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 697,
izdala UE Ljutomer. gnc-19644

Bembič Patricija, Partizanska 20/e, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 42168. gnc-19219

Berkopec Luka, Trebinjska ulica 13, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 933511, reg. št. 171383, izdala UE Lju-
bljana. gnm-19509

Berložnik Rudolf, Silova 29, Velenje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
626159, reg. št. 14397, izdala UE Vele-
nje. gnc-19394

Bertoncelj Doroteja, Kovorska c. 57, Tr-
žič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
3329, izdala UE Tržič. gnx-19523

Bizjak Marino, Vatovčeva 1, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 4858, izdala UE Koper. gnf-19566

Blažič Pavle, Brezovica 4, Šmarješke
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 3314, izdala UE Novo mesto.
gnq-19555

Božič Lučka, Levstikova ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 133668, izdala UE Ljubljana.
gnt-19302

Braček Majda, Drbetinci 45, Vitomarci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35426,
izdala UE Ptuj. gns-19553

Bračko Matej, Komenskega ulica 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 217542, reg. št. 169846, izdala UE
Ljubljana. gnr-19754

Cevec Matjaž, Orehova ulica 1, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15569, izdala UE Kamnik. gnl-19510

Cimprič Andrej, Kamno 75/a, Kobarid,
vozniško dovoljenje, št. S 935537, izdala
UE Tolmin. gnq-19655

Coursat Bernard, Šturmova ulica 26, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1284611, reg. št. 217817, izdala UE Ljub-
ljana. gns-19478

Čado Žanko, Spodnji Rudnik I/14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1189761, reg. št. 150354, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-19500

Čamdžič Tomaž, Pivška 3, Postojna, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 11408,
izdala UE Postojna. gnj-19412

Černjavič Bojan, Logarovci 24/a, Križe-
vci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 9763, izdala UE Ljutomer.
gnu-19226

Davidovič Tanja, Janka Puclja 1, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
189338, reg. št. 40308, izdala UE Kranj.
gnw-19549

Dolenc Pavel, Četena Ravan 2, Poljane
nad Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 1644, izdala UE Škofja
Loka. gnj-19762

Dominič Barbara, Ilirska ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
445861, reg. št. 137412, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-19769

Donoša Mitja, Cesta revolucije 2/b, Je-
senice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1336607. gny-19422

Dušanič Dragan, Tomšičeva 70/c, Je-
senice, vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. S
461226, izdala UE Jesenice. gne-19721

Fikon Miran, Cesta na Markovec 61, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. 42453, izdala UE Koper. gng-19215

Fišer Zlatko, Ob Bistrici 3, Muta, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8801,
izdala UE Radlje ob Dravi. gng-19390

Fotivec Brigita, Kosovelova ulica 5, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
842148, reg. št. 163066, izdala UE Ljub-
ljana. gni-19238

Fujs Jorgovanka, Polanškova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 64337, reg. št. 145625, izdala UE
Ljubljana. gnq-19480

Gabrovec Simon, Podlehnik 3/e, Pod-
lehnik, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
37934. gnw-19224

Gaser Martin, Benedičičeva 2, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1101436. gnb-19645

Gestrin Katarina, Dunajska cesta 23, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138905, reg. št. 195691, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-19524

Gomboc Štefan, Sv. Jurij 87, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, št. 23758. gni-19413

Granatir Stjepan, Cankarjeva 38, Rado-
vljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9894. gnz-19521

Hodnik Alenka, Savska cesta 3/a, Bohi-
njska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 19074. gnk-19315

Humek Peter, Trča vas 18, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
19257, izdala UE Novo mesto. gny-19222

Janov Jasminka, Tomačevska cesta
11/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 999120, reg. št. 206571, izda-
la UE Ljubljana. gng-19290

Japelj Urška, Bohoričeva ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096718, reg. št. 213619, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-19602

Jerončič Boštjan, Grivška pot 26, Ajdov-
ščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
196867, izdala UE Ajdovščina. gns-19453

Kalan Franc, Voglje, Vogljanska 54, Še-
nčur, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. S 1307058, reg. št. 35833, izdala UE
Kranj. gni-19338

Kalan Tomaž, Podreča 115, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1087389, reg. št. 40281, izdala UE Kranj.
gnb-19220

Kamenšek Petra, Ulica Bratov Učakar
28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 262938, reg. št. 186547, izda-
la UE Ljubljana. gnp-19731

Kanellopulos Tadej, Potrčeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 644244, reg. št. 157011, izdala UE
Ljubljana. gnq-19755

Kapelj Uroš, Žaucerjeva ulica 19, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
850432, reg. št. 159705, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-19629

Katelic Blaž, Vir pri Stični 96, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 12319, izdala UE Grosuplje. gnb-19695

Kenda Srečko, Ulica Franca Segulina 8,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9334, izdala UE Sežana. gnc-19319

Kežman Tomaž, Čolnarska pot 38, Bre-
žice, vozniško dovoljenje, št. BGH, reg. št.
15283. gnn-19433

Kline Karmen, Sp. Polskava 8, Prager-
sko, vozniško dovoljenje, reg. št. 19028.
gne-19342

Knez Boris, Kašova 10/c, Vojnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 43953, izdala
UE Celje. gnb-19595

Kneževič Zoran, Cankarjeva 31/a, Ra-
dovljica, duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. 24390. gnp-19656

Konstantinović Slavica, Zupančičeva 2,
Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9640, izdala UE Izola. gnf-19420

Kopše Lidija, Levanjci 29/B, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
42636. gnd-19318

Kos Darja, Filipičeva ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
652794, reg. št. 171460, izdala UE Ljub-
ljana. gne-19592

Kovač Ema, Ulica Toneta Seliškarja 10,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10571, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnv-19654

Kralj Tadej, Dolgi vrh 8, Laporje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 16301.
gnn-19408

Kramberger Andrej, Kunova 42, Spodnji
Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14210, izdala UE Gornja Radgona.
gnv-19525

Kraus Petra, Janka Puclja 1, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1307872,
reg. št. 50633. gnf-19416

Krese Irena, Ob Sušici 17, Dolenjske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28711, izdala UE Novo mesto. gnx-19223

Kristančić Natuška, Višnjevik 34, Dobro-
vo v Brdih, vozniško dovoljenje. gni-19221

Krkač Ivan, Bratovševa ploščad 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
972185, reg. št. 144088, izdala UE Ljub-
ljana. gns-19353

Kuhar Leon, Nemčavci 25, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 26875.
gnj-19212

Kureljac Goran, Gorenjskega odreda 10,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
47662. gne-19417

Lazar Miran, Srednja Bistrica 34, Lenda-
va - Lendva, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 15037, izdala UE Lendava.
gnh-19664

Lesar Branko, Na Peči 7, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 730031,
reg. št. 92528, izdala UE Ljubljana.
gns-19653

Lihteneker Tatjana, Topolšica 85/a, To-
polšica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 562584, reg. št. 16312, izdala UE Vele-
nje. gnj-19716

Lipovšek Danijel, Škofja gora 33, Pod-
četrtek, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 361, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnq-19680

Lorber Bojan, Turjanski vrh 5/A, Raden-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
5906, izdala UE Gornja Radgona.
gnu-19526

Lovrić Marijana, Frankovo naselje 165,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 26775, izdala UE Škofja Loka.
gnd-19343
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Lukan Matjaž, Češnjice v Tuhinju 15,
Laze v Tuhinju, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 16452, izdala UE Kamnik.
gnx-19748

Marinčič Nina, Lužiško srbska ulica 68,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1234151, reg. št. 223426, izdala UE
Ljubljana. gnq-19380

Mihelič Gregor, Prečna 4, Ribnica, voz-
niško dovoljenje, št. 3576. gnd-19218

Mikše Franc, Sp. Kostrivnica 12, Pod-
plat, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 941, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnh-19514

Mlinac Danijela, Vrstna ulica 57, Notra-
nje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1341947, reg. št. 230323, izdala UE
Ljubljana. gnz-19596

Nikić Zvonko, Zakotnikova ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1065090, reg. št. 156043, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-19354

Novak Uroš, Laze pri Borovnici 3, Boro-
vnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10252, izdala UE Vrhnika. gnp-19356

Novak Zoran, Župančičeva ul. 6, Lenda-
va - Lendva, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, reg. št. 10253, izdala UE Lendava.
gnq-19580

Oblak Marko, Žirovnica 60/a, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1068197. gnh-19214

Ocvirk Matej, Dolenja vas 54, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
17529, izdala UE Žalec. gnu-19676

Oder Ivan, Na Šancah 88, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10185, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnn-19658

Okorn Stanislav, Zgornja Besnica 5, Lju-
bljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 731410, reg. št. 167759, izdala UE
Ljubljana. gnl-19285

Pališner Andreas, Frana Kovačiča 10,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. ABCE-
GH, št. 7708, izdala UE Ljutomer.
gnu-19551

Pangrčič Jernej, Gubčeva 10, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEF, reg. št.
9578. gnv-19575

Pavlin Dušan, Jezerska cesta 23, Kranj,
vozniško dovoljenje, št. S 136770.
gnl-19660

Pavlovič Blanka, Šišenska cesta 38, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1329141, reg. št. 34210, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-19368

Pečnik David, Goličnikova ulica 1, Mozi-
rje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8217. gnb-19395

Pekolj Andrej, Račje selo 1, Trebnje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 649121,
reg. št. 6543, izdala UE Trebnje.
gnu-19726

Pernat Stanislav, Šikole 65, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
26755, izdala UE Ptuj. gnd-19643

Petrevčič Žarko, Grgarske ravne 51, Gr-
gar, vozniško dovoljenje. gnv-19225

Petrič Ana, Kajuhova ul. 12, Brežice,
vozniško dovoljenje, reg. št. 16205.
gnk-19686

Petrovčič Tomaž, Ozeljan 100, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
38475, izdala UE Nova Gorica. gny-19772

Pipan Matija, Malgajeva ulica 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1000101, reg. št. 208963, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-19520

Pregrad Robert, Temenica 84, Šentvid
pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 176052, izdala UE Ljubljana.
gny-19272

Prelog Lidija, Zvezna 8/a, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 25908,
izdala UE Celje. gny-19622

Pribožič Dani, Gorjane 34, Koprivnica,
vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št. 16697,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnn-19583

Pučnik Mihael, T. Melive 13, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9591, izdala UE Slovenske Konjice.
gnf-19216

Punčuh Primož, Štajerska ulica 3, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 975734, reg. št. 11432.
gnp-19556

Pušelc Robert, Kovača vas 63, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 22438. gne-19217

Rakuš Mirko, Partizanska c. 11, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
3000. gne-19317

Repnik Mirko, Troblje 43/c, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
6453. gnh-19414

Rijavec Grega, Cesta 1. maja 66, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. GHB, reg.
št. 22602/21045/99-4. gnf-19316

Rijavec Lija, Postojnska ulica 27, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
595544, reg. št. 86286, izdala UE Ljublja-
na. gnp-19331

Rodela Monika, Cesta na Markovec 61,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
reg. št. 29143, izdala UE Koper.
gnh-19339

Rogan Mario, Prešernova 9, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20665, izdala UE Radovljica. gny-19522

Rotovnik Martin, Novi trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
12116427, reg. št. 208754, izdala UE Lju-
bljana. gnp-19481

Rozman Tadej, Raka 68/A, Raka, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16391.
gnp-19256

Savelj Martina, Cesta 9. avgusta 8/E,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 125833, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnu-19501

Slinik Pavel, Tribej 8/A, Libeliče, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, reg. št. 1497.
gnl-19585

Smerekar Čebulj Ivana, Škrabčeva ulica
8/A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1042384, reg. št. 77747, izda-
la UE Ljubljana. gnw-19599

Srebrnič Jernej, Zagrad 3, Solkan, voz-
niško dovoljenje. gnz-19546

Sršen Uroš, Trzinska ulica 5, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 1123511,
reg. št. 31368, izdala UE Domžale.
gnb-19745

Sušnik Ivan, Bratovševa ploščad 38, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 168093, reg. št. 111980, izdala UE Lju-
bljana. gnw-19649

Šantak Klemen, Suha 50, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1224577,

reg. št. 49066, izdala UE Kranj.
gnk-19661

Šivic Barbara, Cesta na Mesarico 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 933870, reg. št. 75335, izdala UE
Ljubljana. gne-19696

Šmit Majda, Kovorska 47, Tržič, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1167127,
reg. št. 4691, izdala UE Tržič. gnn-19333

Španovec Sebastjan, Obrtniška c. 8, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15259, izdala UE Grosuplje. gnl-19410

Šverko Sanja, II. prekomorske brigade
68, Koper - Capodistria, vozniško dovolje-
nje, št. 24272, izdala UE Koper.
gnv-19650

Tominšek Mateja, Andraž nad Polzelo
85/a, Polzela, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 402509, izdala UE Žalec.
gnj-19387

Tratar Boštjan, Gor.Jesenice 9, Šentru-
pert, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1100756, reg. št. 10545, izdala UE Treb-
nje. gnc-19544

Tratenšek Srečko, Na zelenici 17, Pre-
bold, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1081848, izdala UE Žalec. gnx-19398

Trost Mitja, Šentjanž nad Dravčami 30,
Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 9440, izdala UE Radlje ob Dravi.
gns-19678

Turnšek Albin, Cesta na Ostrožno 135,
Celje, vozniško dovoljenje, reg. št. 13373.
gnl-19435

Tutuš Radomir, Kociančičeva ulica 15,
Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 362773. gnm-19409

Umek Peter, Šuštarjeva 26, Trbovlje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4066,
izdala UE Trbovlje. gnf-19341

Urbanija Jože, Škrjančevo 4, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1229018, reg. št. 32813, izdala UE Dom-
žale. gnd-19293

Ušaj Anka, Osek 46/g, Šempas, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 855820,
izdala UE Nova Gorica. gni-19738

Valentinčič Erik, Gregorčičeva 25, De-
skle, Anhovo, vozniško dovoljenje.
gnx-19648

Verderber Tomislav, Žiganja vas 9, Tr-
žič, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 5692, izdala UE Tržič. gnd-19468

Vesenjak Franc, Placerovci 1, Gorišni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. F, št. 2792,
izdala UE Ptuj. gnz-19646

Virant Igor, Hmeljarska 5, Žalec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1131014,
izdala UE Žalec. gny-19672

Vogrinčič Ludvik, Krašči 37, Cankova,
vozniško dovoljenje, št. 6144. gnr-19554

Vrtovec Zorka, Branik 26/A, Branik, vo-
zniško dovoljenje. gnk-19311

Vukašinovič Uroš, Jerančičeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1075764, reg. št. 191248, izdala UE
Ljubljana. gne-19492

Weiss Marjana, Strniševa cesta 11, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
444353, reg. št. 35128, izdala UE Ljublja-
na. gnn-19358

Zakinja Marino, Belokriška 50, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. ABC-
DEFGH, št. 3183, izdala UE Piran.
gng-19415



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 19 / 3. 3. 2000 / Stran 1649

Zbil Branko, Sp. Sečovo 85/A, Roga-
ška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8620, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gno-19582

Zupanič Slavko, Zamušani 35, Gorišni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
21531, izdala UE Ptuj. gnt-19552

Žbontar Gregor, Zali log 22, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13788, izdala UE Škofja Loka. gne-19742

Žejn Silva, Malo Ubeljsko 19/a, Hrušev-
je, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3217. gno-19411

Živalić Ivana, Praše 19, Mavčiče, dupli-
kat vozniškega dovoljenja, kat. BFGH, št. S
1247945, reg. št. 8645, izdala UE Kranj.
gnv-19550

Žlebir Dare, Dvorje 12, Cerklje na Gore-
njskem, vozniško dovoljenje, kat. AGH, A
do 125 ccm, št. S 1307530, reg. št.
47353, izdala UE Kranj. gnp-19631

Žučko Erika, Simona Jenka 1, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1387063, reg. št. 35035, izdala UE Dom-
žale. gnj-19362

Zavarovalne police

Bensa Borut, Ul. 22. junija, Petrovci, za-
varovalno polico, št. AO 0690393.
gng-19640

Brovč Andreja Ivana, Dolsko 56, Dol pri
Ljubljani, zavarovalno polico, št. 0585550,
izdala zavarovalnica Tilia Novo mesto.
gng-19340

Bržan Armando, Lopar 29, Marezige, za-
varovalno polico, št. AO 0704304.
gnr-19529

Dolinšek Stanislav, Klokočovnik 23/a,
Loče pri Poljčanah, zavarovalno polico, št.
AO 208899, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnx-19231

Dušanić Dubravko, Stantetova 10, Ce-
lje, zavarovalno polico, št. 0677428, izdala
zavarovalnica Tilia. gnf-19391

Đukić Zorica, Mlakarjeva 24, Kranj, za-
varovalno polico, št. 638948. gnb-19320

Gadža Vilko, Viška cesta 69/b, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 271987, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnb-19295

Hočevar Ferenčak Barbara, Turjak 48,
Turjak, zavarovalno polico, št. AO
00101303937, izdala zavarovalnica Slove-
nica. gnc-19519

Matešič Marinko, Cesta na Markovec
11, Koper - Capodistria, zavarovalno poli-
co, št. 738364, izdala zavarovalnica Tilia.
gnh-19439

MTE COMMERCE d.o.o., Cesta Dolo-
mitskega odreda 9, Brezovica pri Ljubljani,
zavarovalno polico, št. 0252354, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnv-19775

Osojnik Janez, Gerbičeva ulica 3, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0592425, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnn-19733

Purić Alen, Rusjanov trg 6, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 714539, izdala zava-
rovalnica Tilia. gnl-19485

Sovre Jelena Svetlana, Medvedova ces-
ta 14, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
101177274 in kupone, izdala zavarovalni-
ca Slovenica. gnu-19626

Škrjanc Boštjan, Poštni vrt 6, Logatec,
zavarovalno polico, št. 101228480, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnd-19518

Štor Matej, Palmejeva ulica 32, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 242145, izdala
zavarovalnica Slovenica. gng-19565

Vehovec Mitja, Kresnice 17/a, Kresni-
ce, zavarovalno polico, št. 0636373, izdala
zavarovalnica Tilia. gnm-19709

Žižek Slavko, Nedelica 102, Turnišče,
zavarovalno polico, št. 00059738.
gnl-19685

Žvan Jaka, Polje 8, Zasip, Bled, zavaro-
valno polico, št. 624485, izdala zavarova-
lnica Tilia d.d.. gnz-19675

Spričevala

Ahčin Jože, Vojsko 9, Vodice, spričeva-
lo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev, izdano leta 1995,
1996 in 1998. gnz-19271

Ajtnik Marjan, Sv. Anton 124, Radlje ob
Dravi, zaključno spričevalo, št. 332, izdano
1983 SKŠ Muta. gnr-19579

Arnuš Damjana, Zlatoličje 11/d, Starše,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole. gny-19547

Babnik Metka, Cegelnica 55, Naklo, sp-
ričevalo 4. letnika SESŠ Kranj, smer raču-
nalniški tehnik, izdano leta 1999.
gni-19438

Bavdaž Andreja, Cesta Cirila Tavčarja
13, Jesenice, spričevalo 3. letnika Gimna-
zije Jesenice, izdano leta 1990. gnb-19324

Bizjak Katjuša, Opekarniška 4, Nova Go-
rica, indeks, št. 20960024, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gnc-19494

Brinar Matej, Riharjeva cesta 32, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1997. gnx-19373

Brodar Irena, Krašce 3, Moravče, spri-
čevalo 2. letnika Srednje šole tehničnih st-
rok in osebnih storitev, izdano leta 1993.
gng-19440

Bukovinski Karmen, Železniška pot 10,
Dobova, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazi-
je Brežice, izdano leta 1979 in 1980, izda-
no na ime Kramer Karmen. gnz-19325

Butinar Blanka, Veluščkova 9, Koper -
Capodistria, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Koper. gns-19328

Čebulj Tatjana, Adergas 27, Cerklje na
Gorenjskem, obvestilo o uspehu 3. letnika,
izdano v šolskem letu 1976/77.
gng-19240

Černetič Karmina, Ulica Zvonimira Milo-
ša 12, Izola - Isola, spričevalo 3. letnika
Srednje pedagoške šole, izdano leta 1982,
izdano na ime Kozic Karmina. gnv-19450

Ermenc Primož, Muratova ulica 26, Slo-
venj Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 4. letnika Srednje strojno kovi-
narske šole Ravne na Koroškem, izdano
leta 1994. gnd-19347

Fedrigo Nadia, Kastelec 17, Črni Kal,
spričevalo 1. 2. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu Poklicne mlekarske šole.
gno-19557

Florjanc Stanislav, Udarniška 2, Štore,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje teh-

niške šole Celje, strojni tehnik, izdano leta
1991. gnx-19423

Gajić Nina, Kvedrova cesta 36, Ljublja-
na, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje šole Josip Jur-
čič v Ivančni Gorici, izdano leta 1991 in
1992. gne-19542

Georgijevič Romana, Obala 124, Porto-
rož - Portorose, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje ekonomske šole v Kopru, izdano
leta 1978 in 1979, izdano na ime Cvikl
Romana. gnq-19205

Gerjevič Gregor, Šentlenart 77, Breži-
ce, spričevalo 4. letnika Tehnične elektro
šole Krško, št. 722, izdano leta 1983.
gno-19236

Gomboc Mateja, Lendavska 37/b, Mur-
ska Sobota, spričevalo 1. letnika Srednje
kmetijske šole Rakičan. gnu-19430

Gregorc Andrej, Senično 16, Tržič, spri-
čevalo. gny-19451

Gruškovnjak Peter, Štefana Kovača 20,
Beltinci, spričevalo 1. in 2. letnika SSTŠ
Murska Sobota, št. 2013. gnr-19429

Haralović Milan, Gorica 28, Leskovec
pri Krškem, indeks, št. 11990356, izdala
Visoka šola za zdravstvo. gnq-19305

Haxhiu Isa, Rasahinice, Kosovo, diplo-
mo Urološke klinike v Ljubljani, UKC Ljub-
ljana, izdana 15. 5. 1989. gnr-19404

Hlebanja Marko, Belca 15, Mojstrana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje mlekar-
ske in kmetijske šole v Kranju, izdano leta
1998 in 1999. gnu-19326

Hraščanec Martina, Preglov trg 3, Ljub-
ljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 1997 in 1998.
gnl-19360

Hriberšek Petra, Volkmerjeva 11, Ptuj,
spričevalo 1.2. 3. letnika in indeks Kmetij-
sko živilske šole v Celju, izdano leta 1983,
1984 in 1985. gnu-19330

Hrvatin Rok, Globočice 8, Kostanjevica
na Krki, indeks, št. 11940341, izdala Viso-
ka šola za zdravstvo v Ljubljani. gnk-19511

Ignjatović Suzana, Glinškova ploščad 4,
Ljubljana, spričevalo o konačani OŠ - izdalo
izobraževalno središče Miklošič, leta 1996.
gno-19357

Imanović Denis, Levčeva ulica 77A, Lju-
bljana, spričevalo 1. letnika Srednje zdravs-
tvene šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
gnw-19399

Jagodnik Kristina, Trg osvoboditve 16,
Lenart v Slov.goricah, spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje zdravstvene šole Murska So-
bota, št. I./923. gnh-19239

Jakop Renata, Goručanova 2, Celje, sp-
ričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole.
gni-19688

Jakop Renata, Goručanova 2, Celje, sp-
ričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole.
gnh-19689

Jakop Renata, Goručanova 2, Celje, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravs-
tvene šole. gng-19690

Kobe Vesna, Gradišče 16, Vrhnika, sp-
ričevalo 3. letnika Srednje kemijske šole
in gimnazije, izdano leta 1998.
gnh-19564

Kokalj Karmen, Savska cesta 2, Kranj,
diplomo Srednje tekstilne in obutvene šole
Kranj, smer obutveni tehnolog - tehnik, št.
1.10T/C-11, izdana v Kranju 25. 6. 1985
na ime Puljiz Karmen. gnt-19202
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Kolar Sandi, Kocbekova ulica 7, Breži-
ce, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje poli-
cijske šole v Ljubljani, izdano leta 1997 in
1998. gni-19713

Kramberger Matjaž, Biš 44, Trnovska
vas, letno spričevalo 3. letnika gimnazije,
izdal Šolski center Ptuj, izdano leta 1999.
gnq-19663

Kren Marko, Kernova cesta 16, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika in maturitetno spri-
čevalo Srednje elektro tehnične šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1985. gnb-19495

Kresevič Andrej, Lončarska steza 4, Lju-
bljana, zaključno spričevalo Centra strokov-
nih šol v Ljubljani - smer elektro, izdano leta
1983. gne-19517

Križanič Silva, Mele 21, Radenci, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Mariboru, izdano leta 1990 in 1991.
gnj-19237

Krsmanović Milan, Švabičeva ulica 3,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Elektrotehni-
ške srednje šole v Ljubljani, izdano leta
1973. gnu-19601

Kumer Katja, Pečovnik 59, Celje, spri-
čevalo 3. letnika Srednje medicinske šole v
Celju, izdano leta 1994. gnp-19431

Kumer Mateja, Koroška cesta 52, Šoš-
tanj, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, izdano leta 1996.
gnx-19727

Kunc Tanja, Pod griči 8, Žiri, maturitetno
spričevalo Gimnazije Škofja Loka.
gnt-19327

Kurtič Kristina, Korotanska 28, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Hinko Smrekar
v Ljubljani, izdano leta 1996. gne-19442

Kušar Ivanka, Cesta na postajo 14, Brez-
ovica pri Ljubljani, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 1981 in 1982. gnz-19471

Kušlan Aleksander, Postojnska 11/a, Pi-
vka, spričevalo 3. letnika Železniške elektro
kovinarske šole Ljubljana, izdano leta 1971.
gnn-19708

Lampret Karmen, Ul. Slavka Gruma 80,
Novo mesto, spričevalo 3. letnika Ekonom-
ske srednje šole Novo mesto, izdano leta
1983. gnj-19562

Lampret Karmen, Ul. Slavka Gruma 80,
Novo mesto, spričevalo 4. letnika Ekonom-
ske srednje šole v Novem mestu, izdano
leta 1984. gni-19563

Lesjak Irena, Goce Delčeva 11, Ljublja-
na, indeks, št. 11990372, izdala Visoka
šola za zdravstvo. gnr-19304

Levančič Alojz, Hrenova 6, Ljubljana, di-
plomo Poklicne gradbene šole Ivana Kavči-
ča, izdana leta 1975. gne-19571

Lisec Gorazd, Cesta talcev 69, Kranj,
spričevalo OŠ, šolsko leto 78/79 in spriče-
valo o končani OŠ. gnn-19533

Logonder Franc, Virlog 9, Škofja Loka,
spričevalo 2. letnika Srednje kmetijske šole
v Kranju, izdano leta 1985. gnx-19498

Luzar Igor, Golo Brdo 50, Medvode, sp-
ričevalo 3. letnika Srednje elektrotehnične
v Ljubljani, izdano leta 1994. gnu-19776

Majcen Matej, Pod gabri 17, Celje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje tehnič-
ne šole v Celju - smer finomehanik, izdano
leta 1987. gni-19388

Majerle Livija, Lobetova ulica 21, Novo
mesto, indeks, št. 24/EKT-98-i, izdal ZIK
Črnomelj leto izdaje 1997/98. gnd-19668

Majnik Igor, Litostrijska 4, Ljubljana, sp-
ričevalo 3. letnika Gradbene tehniške šole v
Ljubljani, izdano leta 1982. gnu-19476

Makovec Boštjan, Brje 79, Dobravlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kme-
tijske šole v Novi Gorici, izdano leta 1999.
gnt-19627

Marolt Minka, Senožeče 19, Senožeče,
spričevalo Šole za blagovni promet Nova
Gorica, izdano leta 1982, izdano na ime
Malkoč Minka. gnv-19425

Matakovič Barbara, Moša Pijade 2, Čr-
nomelj, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo, izdano leta
1993. gnl-19235

Matičič Leonida, Postojnska cesta 31,
Rakek, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole, izdano leta 1976 in 1977,
izdano na ime Turšič Leonida. gns-19628

Matis Maja, Sebebovci 45/B, Martjanci,
indeks, št. 71940080, izdala Biotehniška
fakulteta v Ljubljani. gnq-19630

Miklavčič Đokić Marija, Bilečanska ulica
4, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Ekonom-
ske srednje šole v Ljubljani, izdano leta
1980 pri Dopisni delavski univerzi, izdano
na ime Miklavčič Marija. gnf-19370

Milič Miran, Retnje 11, Križe, diplomo
Srednje družboslovno jezikove šole Boris
Ziherl Škofja Loka, izdana 25. 6. 1986.
gne-19617

Močnik Štefka, Raspov prehod 5, Kam-
nik, diplomo Srednje vzgojiteljske šole v Lju-
bljani, smer varuh predšolskih otrok, izdana
leta 1985. gns-19578

Mrzljak Jože, Brodarjev trg 14, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Srednje kemijske
šole, izdano leta 1994. gnv-19600

Mržek Tanja, Dutovlje 68, Dutovlje, spri-
čevalo 4. letnika Gimnazije pedagoške sme-
ri Koper, izdano leta 1981, izdano na ime
Lah Tanja. gnt-19227

Murtić Šuhra, Kozlovičeva 9, Koper -
Capodistria, zaključno spričevalo 3. letne
Srednje gradbene šole v Ajdovščini, izdano
leta 1987. gnk-19436

Musić Denis, Preglov trg 5, Ljubljana,
diplomo Srednje zdravstvene šole v Ljublja-
ni, izdana leta 1998. gnf-19466

Nemanič Jaka, Pod hrasti 6, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika PTT srednješolskega
centra, izdano leta 1996. gny-19497

Novak Barbara, Staneta Bokala 13, Je-
senice, spričevalo 3. in 4. letnika gimnazije.
gny-19322

Novak Robert, Vransko 49, Vransko, sp-
ričevalo 4. letnika Srednje pomorske šole,
št. 3-pt/75, izdano leta 1999. gnj-19662

Osmanagić Kemal, Pot v zeleni gaj 55,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Ce-
ntra strokovnih šol v Ljubljani - smer elektro,
izdano leta 1984. gni-19763

Parapot Tomaž, Slavka Gruma 8, Novo
mesto, indeks, št. 71990272, izdala Biote-
hniška fakulteta leto izdaje 1999.
gnt-19502

Pernuš Andrej, Črnivec 4, Brezje, spri-
čevalo ŽIC Jesenice. gns-19428

Petelinc Darja, Sela 72 / a, Dobova,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za trgovi-
nsko dejavnost Celje, izdano leta 1985, iz-
dano na ime Kozar Darja. gne-19567

Petelinc Darja, Sela 72/a, Dobova, spri-
čevalo 4. letnika Srednje ekonomske nara-
voslovno-matematične in pedagoško-druž-

boslovne šole Brežice, komercialni tehnik,
izdano leta 1990, izdano na ime Kozar Dar-
ja. gni-19638

Petrovič Dragan, Erazmova ulica 4, Pos-
tojna, spričevalo 3. in 4. letnika ter maturi-
tetno spričevalo Kadetske šole v Ljubljani,
izdano leta 1981 in 1982. gng-19665

Pezdič Jerica, Slavka Gruma 52, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje upravno administrativne šole Novo mes-
to, izdano leta 1975. gnr-19308

Pirš Marjeta, Zasavska cesta 60, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu EASC Kranj -
upravno administrativne šole, št. 4/1, izda-
no leta 1982, izdano na ime Bremšak Mar-
jeta. gno-19232

Pivač Mirsad, Gorenjska 33/b, Radovlji-
ca, spričevalo Gostinske šole Bled.
gne-19242

Planinšek Antonija, Kvedrova 11, Koper
- Capodistria, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Ekonomske šole v Kopru, št. 1624/74.
gnx-19427

Potočnik Rihter Jelka, Goručanova 1,
Celje, spričevalo 3. letnika Srednje zdravst-
vene šole, izdano leta 1979. gnf-19691

Potokar Cilka, Luče 26/D, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
srednje šole Boris Kidrič v Ljubljani, izdano
na ime Brlan Cilka. gnu-19351

Poženel Petra, Cesta OF 4, Cerkno, Gi-
mnazije Jurija Vege, izdano na ime Zajc Pe-
tra. gnz-19321

Rehberger Andrej, Mandeljčeva pot 8,
Kranj, spričevalo 4. letnika Srednje šole te-
hničnih strok in osebnih storitev, prometni
tehnik, izdano leta 1999. gne-19692

Rogelja Milena, Vojščica 32, Kostanjevi-
ca na Krasu, spričevalo o zaključnem izpitu
pod zap. št. 114-80/VI in letno spričevalo
4. letnika UAŠ Nova Gorica. gnf-19241

Rugani Vojko, Brezje 20, Cestica, Hrva-
ška, spričevalo 1. letnika Poklicne gradbe-
ne šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, poklic zi-
dar, izdano leta 1977. gnk-19286

Sitar Franc, Adamičeva cesta 55, Gro-
suplje, spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo Srednje lesne šole v Ljubljani.
gno-19732

Smerdelj Domen, Novo Polje, C. XXI/4,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene in ekonomske šole, izda-
no leta 1995. gns-19603

Smrkolj Irena, Podgorica pri Pečah 1/b,
Moravče, indeks, št. 62990081, izdala Vi-
soka šola za hotelirstvo v Portorožu.
gnh-19639

Sreš Darinka, Nedeljska vas 12, Kranj,
zaključno spričevalo, št. 88 z dne 23. 6.
1972 izdano na šoli za prodajalce v Murski
Soboti, na ime Sreš Darinka roj. Špilak.
gnu-19576

Stare Matej, Luže 15, Visoko, spričeva-
lo 3. letnika SKCPŠ Škofja Loka - strojni
tehnik. gns-19528

Šebalj Branka, Rovte 82/I, Rovte, diplo-
mo Srednje tekstilne in obutvene šole Kra-
nj, št. I/OT/B-140, izdana 24. 6. 1988.
gnr-19204

Šipec Mihela Lukanc, Češnjevek 22,
Cerklje na Gorenjskem, zaključno spriče-
valo EUAŠ Kranj, šolsko leto 85/86.
gnj-19537

Šmigoc Snežna, Klemenova ulica 99,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu VI.
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gimnazije Ljubljana-Moste, izdano leta
1982. gnj-19512

Štimac Janez, Šmartno v Tuhinju 27, Ka-
mnik, spričevalo 2. letnika Srednje šole te-
hničnih strok in osebnih storitev.
gne-19467

Šučur Vinko, Tržaška 4, Postojna, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Jožeta Ple-
čnika v Ljubljani. gnn-19558

Tihi Vlasta, Javornik 54, Ravne na Koro-
škem, maturitetno spričevalo in letno spri-
čevalo 3. letnika Ekonomske šole Slovenj
Gradec, izdano leta 1973 in 1974, izdano
na ime Čegovnik Vlasta. gnu-19234

Tomažič Silva, Prešernova 5, Ljutomer,
spričevalo od leta 1991 - 1994. gnr-19329

Tomić Timon, Petrovičeva ulica 25, Lju-
bljana, spričevalo 1. in 3. Srednje šole Do-
mžale - smer strojništvo, izdano leta 1996
in 1998. gnz-19371

Weissenbach Petra, Dečkova 56, Celje,
indeks, št. 17506, izdala Visoka upravna
šola v Ljubljani. gny-19372

Zorn Gregor, Nikole Tesla 15, Šempe-
ter pri Gorici, letno spričevalo 3. in 4. letni-
ka ter zaključni izpit Ekonomske šole, smer
ekonomski tehnik, izdano leta 1993 in
1994. gnj-19437

Zupančič Žiga Krištof, Pražakova ulica
18, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje agroživilske šole, veterinarski teh-
nik. gnk-19636

Žura Stanislava, Tbilisijska ulica 48, Lju-
bljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole za farmacijo in zdravstvo v Ljublani,
izdano leta 1982. gnd-19568

Ostali preklici

Andrejka Andreja, Homec, Bolkova 41,
Radomlje, dijaško izkaznico, izdala Sred-
nja vzgojiteljska šola v Ljubljani.
gns-19303

AVTO FEKONJA d.o.o., Pohorska c.
17/B, Radlje ob Dravi, izjavo o ustreznosti
in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1059184, za vozilo Renault Clio 12,2, št.
šasije VF1CBOAOF19554869.
gnm-19584

Babič Andraž, Brilejeva 3, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 4715, izdal
LPP. gnq-19355

Bender Denis, Kosovelova 23, Celje, de-
lovno knjižico. gnf-19291

Berčan Matej, Mirna pot 4, Ljubljana,
delovno knjižico. gnm-19309

Bergman Jernej, Pod akacijami 56, Lju-
bljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
37714, izdal LPP. gnf-19741

Bizjan Viktorija, Smolnik 4, Polhov Gra-
dec, dijaško mesečno vozovnico, št.
22543. gnb-19470

Bojić Miroslav, Podmilščakova 51, Ljub-
ljana, preklic delovne knjižice, objavljen v
Ur. l. RS, št. 14/2000. gni-19588

Brcar Peter, Zarnikova ulica 9, Ljublja-
na, delovno knjižico. gns-19228

Breznik Smiljan, Ob Bistrici 23, Muta,
dijaško mesečno vozovnico, št. 26662, iz-
dal LPP. gnp-19756

Bulovec Vlasta, Gradnikova ulica 3, Ra-
dovljica, izkaznico žrtve vojnega nasilja št.

024340, izdala UE Radovljica 21. 5. 1997.
gno-19682

Čuček Dragutin, Rimska ploščad 18,
Ptuj, delovno knjižico. gnr-19229

Čuk Dejan, Topniška 43, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 12997, izdal
LPP. gne-19667

Dedič Maja, Kardeljev trg 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36977, iz-
dal LPP. gno-19757

Djurovič Milica, Jakčeva ulica 8, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 24495.
gnc-19569

Dragić Aleksander, Križevniška 5, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
12164, izdal LPP. gnh-19739

Drobnič Urška, Ul. Bračičeve brigade
17, Stari trg pri Ložu, dijaško mesečno vo-
zovnico, št. 027776, izdal LPP. gnr-19604

Džekič Mitja, Novo Polje, Cesta III/15,
Ljubljana-Polje, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 37670. gnd-19718

Fartek Nina, Kocjanova ulica 6, Kranj,
dijaško mesečno vozovnico, št. 39271.
gns-19403

Furlan Anka, Posavskega ulica 24, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
33567. gnm-19484

Ham Urška, Vojkova 71, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 7906, izdal
LPP. gno-19632

Horvat Lea, Rojska 27, Domžale, štude-
ntsko izkaznico, št. 06960044, izdala Viso-
ka šola za socialno delo v Ljubljani.
gnx-19298

Knez Bojan, Preglov trg 1, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gnm-19684

Kolarič Nives, Jahlova 11, Šmarje-SAP,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2378, izdal
LPP. gng-19590

Korač Luka, Cesta v zgornji Log 28, Lju-
bljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
2380. gny-19722

Korpar Marko, Štihova 4, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 4470, izdal
LPP. gnp-19406

Kuhar Mojca, Polanškova 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 26472, iz-
dal LPP. gnc-19719

Kuhar Tina, Križni vrh 13, Laporje, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 14178, izdal
LPP. gny-19747

Kumer Ana, Kajuhova ulica 34/A, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
38701, izdal LPP. gnt-19752

Laloš Dijana, Šifrerjeva 22, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 1631, izdal
LPP. gnf-19616

Langus Jože, Mlaka 1/b, Begunje na Go-
renjskem, potrdilo o usposobljenosti za vodi-
telja čolna, št. 02/13-5206/94. gnx-19673

Langus Jože, Mlaka 1/b, Begunje na
Gorenjskem, potrdilo za upravljanje z VHF
GMDSS postajo, št. 02/09-5649/99.
gnz-19671

Lipanje Jožef, Ulica Antona Bonete 9,
Sežana, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1115534, izdana 7. 6.
1999. gnb-19670

METRO AVTO d.o.o., Dunajska 8, Ljublja-
na, potrdilo za registracijo vozila XSARA 1.6i
SX 5P, št. šasije VF7N1NFZF36503636, št.
dokumenta K/13681. gnw-19499

Močnik Peter, Spominska 13, Celje, štu-
dentsko izkaznico, št. 24950388, izdala Fa-

kulteta za elektrotehniko in računalništvo.
gnw-19299

Mrak Berta, Čepovan 152, Nova Gori-
ca, študentsko izkaznico, št. 18970452,
izdala Filozofska fakulteta. gny-19447

Mužič Urša, Mladinska 30, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18980477, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnx-19323

Nordest Mirko, Sp. Škofije 69/a, Škofi-
je, licenco št. 205526, izdano 23. 1. 1998
za vozilo z reg. ozanko KP 78-92P.
gnp-19206

Novak Katja, Titova 63, Jesenice, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 18484, izdal
LPP. gnu-19651

Nuhanović Esad, V dolini 22, Ljubljana,
delovno knjižico. gnm-19534

Osojnik Janja, Črešnjevci 172, Gornja
Radgona, delovno knjižico. gno-19257

Oven Urša, Bratovževa ploščad 26, Lju-
bljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
17563, izdal LPP. gnr-19729

Pajovič Tanja, Glinškova ploščad 3, Lju-
bljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
17740. gnx-19548

Petrič Gašper, Clevelandska 29, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 3733.
gnn-19233

Petrovič Tanja, Tomačevo 26, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2905, izdal
LPP. gnm-19634

Pirc Katja, Hranilniška 9, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 2575.
gnv-19700

Pišek Peter, Lopata 17, Celje, overjeno
kopijo licence št. 4518/4859-LM13/97 za
vozilo z reg. oznako CE 54-85M, izdana
13. 12. 1997. gnk-19586

Pohleven Ivanka, Posavskega ulica 14,
Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št.
7924, izdana 24. 2. 1997. gnc-19469

Ponikvar Klara, Ob izviru 6, Vrhnika, voz-
no karto, št. 812 - kombinirana vozovnica
na relaciji Vrhnika - Ljubljana. gnc-19244

Puc Miran, Železničarska pot 4, Nova
Gorica, delovno knjižico, reg. št. 45939,
izdana v Ptuju. gnm-19434

Ramuta Tanja, Viniška cesta 33/A, Čr-
nomelj, dijaško mesečno vozovnico, št.
28649, izdal LPP. gne-19767

Raztresen Klemen, Smolnik 11, Polhov
Gradec, dijaško mesečno vozovnico, št.
2003, izdal LPP. gni-19313

Resman Simon, Cesta na Jezerca 12,
Radovljica, študentsko izkaznico, št.
71970446, izdala Biotehniška fakulteta.
gnk-19736

REVOZ D.D., Belokranjska cesta 4,
Novo mesto, potrdilo za registracijo oseb-
nega vozila Renault Megane Break 1.4 16V,
št. šasije VF1KAOW0520271092, ocarinje-
no po ECL 4241 z dne 10. 5. 1999.
gnz-19496

Rode Marko, Gostinčeva cesta 67, Do-
mžale, delovno knjižico. gnx-19448

Sever Aleksander, Podsvetija 32, Brez-
ovica pri Ljubljani, delovno knjižico.
gnw-19349

Sitar Franc, Adamičeva cesta 55, Gro-
suplje, delovno knjižico. gnq-19730

Smrekar Sonja, Ljubljanska 55, Borovni-
ca, dijaško mesečno vozovnico, št. 17885,
izdal LPP. gng-19740

Smrkolj Irena, Podgorica pri Pečah 1/b,
Moravče, študentsko izkaznico, št.
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62990081, izdala Visoka šola za hotelirst-
vo v Portorožu. gnf-19641

Stropnik Matic, V. prekomorske 11, Ptuj,
dijaško mesečno vozovnico, št. 23271.
gnh-19589

Šavron Gracijan, Gradin 6, Gračišče, de-
lovno knjižico. gnq-19230

Škaper Monika, Sebenje 58, Križe, štu-
dentsko izkaznico, št. 01098132, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnx-19348

Šterk Lidija, Butoraj 28, Črnomelj, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 20012.
gno-19707

Šverko Sanja, II. prekomorske brigade
68, Koper - Capodistria, prometno dovolje-
nje št. 145043, izdala UE Koper.
gnt-19652

Tradex, transport, špedicija, trgovina
d.o.o., Kolodvorska 1, Kranj, licenco za ja-
vni prevoz, št. 0000476/20 z dne 25. 11.

1997 za vozilo Iveco 59.12 reg. št. KR
-79-10A. gnl-19735

Trobec Petra, Medno 32/a, Ljubljana,
preklic spričevala, objavljen v Ur. l. RS, št.
17/2000. gny-19597

Trtnik Urša, Cesta 13. julija 25, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 2109,
izdal LPP. gns-19728

Vašl Jožica, Opekarniška cesta 12/F,
Celje, dijaško mesečno vozovnico, št.
28781, izdal LPP. gns-19253

Vehar Majda, Veliki Gaber 62, Veliki Ga-
ber, študentsko izkaznico, št. 19347891,
izdala Ekonomska fakulteta. gns-19203

Vlahović Teja, Vinica 18, Vinica, dijaško
mesečno vozovnico, št. 14649, izdal LPP.
gnz-19746

Vöröš Janez, Borejci 17, Tišina, delovno
knjižico, reg. št. 30241, izdana 26. 3. 1978
v Murski Soboti. gnr-19683

Vrhovec Klemen, Na tezi 4, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 172. gnq-19405

Vukšinič Irena, Podpeška 88, Brezovica
pri Ljubljani, dijaško mesečno vozovnico,
št. 3008, izdal LPP. gnh-19764

Zečević Milan, Rakičan, Lendavska 7,
Murska Sobota, potrdilo USO ZID, št.
30/93 z dne 20. 9. 1993 - program zidar -
zidanje in ometavanje, izdala Ljudska unive-
rza Murska Sobota. gnk-19561

Zorko Marija, Štefana Kovača 8, Beltin-
ci, delovno knjižico, reg. št. 11131, izdana
11. 9. 1965. gnl-19560

Zorn Špela, Cesta na Brdo 139, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 27048,
izdal LPP. gnw-19574

Žgur d.o.o., Miren 124/a, Miren, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 0228824 za osebno vozilo Audi A6
AVANT 2.6. gng-19540
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