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Sodni register

KOPER

Rg-3762
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02840
z dne 20. 1. 2000 pri subjektu vpisa MO-
RER – proizvodnja pisarniških po-
trebščin, d.d., sedež: Cesta v Pregavor
5, 6310 Izola, pod vložno št. 1/00444/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom
delnic s temile podatki:

Matična št.: 5159644
Osnovni kapital: 106,967.000 SIT
Vpiše se sklep skupščine z dne 30. 11.

1999 o zmanjšanju osnovnega kapitala z
umikom delnic s temile podatki:

Matična št.: 5159644
Osnovni kapital: 106,967.000 SIT
Vpiše se sklep skupščine z dne 30. 11.

1999 o zmanjšanju osnovnega kapitala z
umikom delnic za 105,573.000 SIT.

LJUBLJANA

Rg-409378
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01733 z dne 12. 8. 1999 pri subjektu
vpisa KALIN, podjetje za inženiring, raz-
voj, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Lepodvorska 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12688/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5513600
Sedež: 1000 Ljubljana, Proletarska 4.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 1299/98 Rg-401
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:

Družba NIKA – Ferme, Gosak in druž-
benik, d.n.o., Mariborska 86, Celje, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Družba ima tri družbenike, in sicer Gosak
Iztoka, in Gosak Tanjo, oba Podjavorškova
3, Celje, ter Ferme Sonjo, Dečkova c. 56,
Celje, ki prevzemajo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbenikom.
Sklep so prevzeli družbeniki dne 21. 12.

1998.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 5. 1999

Srg 96/00601 Rg-405
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00601 z dne 2. 9. 1999 pod št.
vložka 1/02839/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 549589
Firma: GTE, Podjetje za izrabo termal-

ne vode, d.o.o., Partizanska 78, Velenje
Skrajšana firma: GTE, d.o.o., Partizan-

ska 78, Velenje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Partizanska 78
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Sklep družbenika z dne 30. 7. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku (Srg 601/96 z dne 17. 6. 1999).

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku (Srg 601/96 z dne
2. 9. 1999). Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe prevzame Pre-
mogovnik Velenje, d.d., Partizanska 78,
Velenje.

Srg 99/02994 Rg-408
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/02994 z dne 4. 10. 1999 pod
št. vložka 1/03267/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
pripojitve s temile podatki:

Matična št.: 5545706
Firma: LAVA, Trgovsko-proizvodno

podjetje, Celje, Lava 2, družba z omeje-
no odgovornostjo

Skrajšana firma: LAVA Celje, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Lava 2
Osnovni kapital: 43,944.665 SIT
Izbris subjekta vpisa po sklepu o pripoji-

tvi pri prevzemni družbi Okrožnega sodišča

Celje Srg 1197/98 (vl. št. 1/00137/00) z
dne 13. 9. 1999.
Srg 645/99 Rg-40

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gatelja Autem, trgovsko podjetje, d.o.o., Pe-
trovče 266, Petrovče, za vpis prenehanja
družbe po skrajšanem postopku sklenilo ob-
javiti sklep.

Družba Autem, trgovsko podjetje,
d.o.o., Petrovče 266, Petrovče, preneha
po skrajšanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer
Spolenak Frančiško, Petrovče 266, Petrov-
če, ki prevzema obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbenici.
Sklep je sprejela družbenica 2. 12.

1999.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 2. 2000

Srg 3042/99 Rg-41
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljev Banko, trgovina in svetovanje,
d.o.o., Savinjska cesta 53, Žalec, ki jo za-
stopa odvetnik Marko Savinek iz Žalca, za
vpis prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku sklenilo objaviti sklep.

Družba Banko, trgovina in svetovanje,
d.o.o., Savinjska cesta 53, Žalec, prene-
ha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Banko Dušana, Kardeljeva 59, Žalec, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 10. 9.

1999.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 2. 2000

KOPER

Srg 98/01430 Rg-408420
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01430 z
dne 4. 10. 1999 pod št. vložka 1/04188/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt vpisa zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku s temile podatki:



Stran 3194 / Št. 33 / 14. 4. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Matična št.: 5772800
Firma: ANDOR ASTA – Trgovina in

marketing, d.o.o., Kozina
Skrajšana firma: ANDOR ASTA, d.o.o.,

Kozina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6240 Kozina, Klanec 19/c
Osnovni kapital: 109,158.000 SIT
Ustanovitelj: Andor, d.o.o., Kozina, iz-

stop 14. 9. 1998.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Andor, proizvodno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Kozina, Klanec 19/c.

Srg 776/99 Rg-409057
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba KEBUL, d.o.o., Podjetje za tr-

govino, gostinstvo in turizem, 6333 Se-
čovlje, Parecag 64, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/4973/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu druž-
benika z dne 18. 3. 1999.

Družbenik Dean Poropat, Parecag 64 iz
Sečovelj (prej stanujoč v Ljubljani, Tugo-
merjeva 4), izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela za-
poslenih delavcev in da prevzame obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 3. 12. 1999

KRANJ

Srg 1937/99 Rg-225
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 1937/99 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
30. 11. 1999 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl.1/1188/00 vpiše izbris družbe ME-
TALLIV, uvozno izvozno podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Škofja Lo-
ka, s sedežem Suška cesta 25, Škofja
Loka, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 11. 1999

Srg 2245/99 Rg-744
Družba KURALT, podjetje za proizvod-

njo, trgovino, izvoz in uvoz, d.o.o., Škof-
ja Loka, s sedežem Stara Loka 4, Škofja
Loka, vpisana na reg. vl. št. 1/953/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Ku-
ralt Terezija in Kuralt Rihard, oba Groharje-
vo naselje 66, Škofja Loka.

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 23. 11. 1999

Srg 2074/99 Rg-746
Družba ELLINGER, servis, prodaja in

najem gradbenih strojev, d.o.o., Hafner-
jevo naselje 97, Škofja Loka, s sedežem
Hafnerjevo naselje 97, Škofja Loka, vpi-
sana na reg. vl. št. 1/6086/00, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Ellin-
ger Ludwig, Passauer strasse 35, Hutthurm,
ZRN.

Zoper sklep družbenika 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 26. 10. 1999

Srg 416/99 Rg-747
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 416/99 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
7. 10. 1999 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/5640/00 vpiše izbris družbe
DEŽELAN, podjetje za trgovino in stori-
tve, d.o.o., s sedežem Virmaše 30, Škof-
ja Loka, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 10. 1999

Srg 99/00759 Rg-406173
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00759 z dne 29. 7. 1999 pod
št. vložka 1/00015/01 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča del podjetja zaradi
pravnomočno končanega lastninskega
preoblikovanja s temile podatki:

Firma: MERKUR - Zunanja trgovina -
PE Maloobmejni promet z Italijo

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež:  5.000  Nova  Gorica,  Vipav-

ska 53

Srg 99/00760 Rg-406174
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00760 z dne 29. 7. 1999 pod
št. vložka 1/00015/02 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča del podjetja zaradi
pravnomočno končanega lastninskega
preoblikovanja s temile podatki:

Firma: MERKUR KRANJ, d.d., – Trgo-
vina na drobno

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 4000 Kranj, Gregorčičeva 8

Srg 99/00761 Rg-406175
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00761 z dne 29. 7. 1999 pod
št. vložka 1/00015/03 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča del podjetja zaradi
pravnomočno končanega lastninskega
preoblikovanja s temile podatki:

Firma: MERKUR – Storitve
Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 4000 Kranj, Kolodvorska c. 1

Srg 99/00762 Rg-406176
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00762 z dne 29. 7. 1999 pod
št. vložka 1/00015/04 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča del podjetja zaradi
pravnomočno končanega lastninskega
preoblikovanja s temile podatki:

Firma: MERKUR – Trgovina na debelo
Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 4202 Naklo, Cesta na Okro-

glo 7.

KRŠKO

Srg 694/99-3 Rg-416
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče na pred-
log objavlja sklep:

Družba KONEX, podjetje za koopera-
cijo, inženiring in proizvodnjo, d.o.o., Ma-
lo Mraševo, Malo Mraševo 8, Podbočje,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 8. 12. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Jalovec Peter, Malo Mra-
ševo 8, Podbočje, z ustanovitvenim kapita-
lom 1, 665.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
1,665.000 SIT prenese v celoti na Jalovec
Petra.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 sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 21. 12. 1999

Srg 194/99-8 Rg-705
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče je na
predlog sklenilo:

FLORJAN TERAŽ IN DRUŽBENIKI –
marketing in turizem Sevnica, d.n.o., Na-
selje heroja Maroka 9, Sevnica, se izbri-
še iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzela Teraž Jože in
Teraž Peter, oba Naselje heroja Maroka 9,
Sevnica.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritož-
bo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri
tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 3. 1. 2000

Srg 222/99-8 Rg-706
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče je na
predlog sklenilo:

NETTO – Podjetje za trgovino in ko-
mercialne storitve, d.o.o., Brežice, Rim-
ska cesta 34, Čatež ob Savi, se izbriše iz
sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe so prevzeli Tomažin Franc,
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Ulica Gubčeve brigade 114, Ljubljana, Šk-
rabl Alojz, Zagrebška cesta 10, Čatež ob
Savi in Efeoglu Vida, Rimska cesta 58, Ča-
tež ob Savi.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritož-
bo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri
tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 3. 1. 2000

Srg 99/00643 Rg-409436
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00643 z dne 10. 12. 1999 pod
št. vložka 1/00173/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča javni zavod s temile
podatki:

Matična št.: 508469500
Firma: ŠOLSKI CENTER – ŠC –

BREŽICE
Skrajšana firma: ŠC BREŽICE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež:  8250  Brežice,  Trg  izgnan-

cev 14
Osnovni kapital: 44,451.013,60 SIT
Ustanoviteljica: Republika Slovenija, iz-

stop 25. 8. 1999.
Izbris subjekta vpisa na podlagi sklepa

Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda Sred-
nja ekonomska in trgovska šola Brežice z
dne 15. 6. 1999, opr. št. 622-02/98-30 in
sklepa Vlade Republike Slovenije o ustano-
vitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavo-
da Gimnazija Brežice z dne 15. 6. 1999,
opr. št. 622-01/98-31.

Pravni naslednici subjekta vpisa sta Sred-
nja ekonomska in trgovska šola Brežice,
Bizeljska cesta 45, Brežice, vpisana pod vl.
št. 1/4023-00 in Gimnazija Brežice, Trg
izgnancev 14, Brežice, vpisana pod vl. št.
1/4024-00.

LJUBLJANA

Srg 94/19420 Rg-405215
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19420 z dne 4. 5. 1999 pod št. vložka
1/03989/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: BEJA FLOR, Podjetje za stori-
tveni inženiring in trgovino, d.o.o.

Skrajšana firma: BEJA FLOR, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Zore Ragan-
cinove 6

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Altbauer Iztok in Kerše-

van-Altbauer Alenka, izstop 16. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 16. 6. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Altbauer Iztok, Zore Ragancinove 6 in
Kerševan Altbauer Alenka, Kosovelova 14,
Nova Gorica.

Srg 94/09409 Rg-409354
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09409 z dne 16. 8. 1999 pod št. vlož-
ka 1/19838/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: COMNETT, Hardware & soft-
ware, d.o.o., Ljubljana, Polje 351 B

Skrajšana firma: COMNETT, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Polje 351 B
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Vulić Dragan, izstop 27. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 27. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Vulić Dragan, Ljubljana, Cleveland-
ska 17/a.

Srg 97/07450 Rg-409376
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07450 z dne 23. 8. 1999 pod št. vlož-
ka 1/08745/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5418615
Firma: AMBROŽIČ TEAM, vodovodne

in klima inštalacije, d.o.o., Brezovica,
Gornja pot 5

Skrajšana firma: AMBROŽIČ TEAM,
d.o.o., Brezovica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1351 Brezovica, Gornja pot 5
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Ambrožič Tomaž, izstop

11. 12. 1997.
Sklep skupščine z dne 11. 12. 1997 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Tomaž Ambrožič, Gornja pot 5, Brezovi-
ca pri Ljubljani.

Srg 99/02006 Rg-40938
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02006 z dne 20. 10. 1999 pod št. vlož-
ka 1/05175/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5340918
Firma: TRGOVSKO PODJETJE ASA,

družba z omejeno odgovornostjo, Ljub-
ljana, Strniševa 25

Skrajšana firma: ASA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Strniševa 25
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Majce Alojzij in Rozman

Primož, izstop 16. 3. 1999.
Sklep skupščine z dne 16. 3. 1999 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Majce Alojzij, Peričeva ulica 37,
Ljubljana in Rozman Primož, Maroltova uli-
ca 3, Ljubljana.

Srg 98/07429 Rg-409390
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07429 z dne 20. 10. 1999 pod št. vlož-
ka 1/19478/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5652464
Firma: SIMV, Podjetje za strokovni in-

ženiring in metodološko vodenje, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: SIMV, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 50
Osnovni kapital: 1,878.000 SIT
Ustanovitelja: Voršnik Ivan in Muha Si-

mon, izstop 25. 9. 1998.
Sklep skupščine z dne 25. 9. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku.

Obveznosti plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela Voršnik
Ivan, Vojkova 50, Ljubljana in Muha Simon,
Klanc 3, Dobrna.

Srg 98/07098 Rg-409391
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07098 z dne 20. 10. 1999 pod št. vlož-
ka 1/26423/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5895537
Firma: TOYOTA FREY AUTOS, trgov-

sko podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TOYOTA FREY AU-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Resljeva 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Toyota Frey Austria

GmbH, izstop 1. 12. 1998.
Sklep skupščine z dne 1. 12. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela Toyota Frey Austria, GmbH, Du-
naj, Ruchard-Strauss-Strasse 34, Avstrija.

MARIBOR

Srg 99/00965 Rg-28
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00965 z dne 11. 11.
1999 pod št. vložka 1/09681/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5921309
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Firma: ŽEKAM, ŽIŽEK - MARKUŠ, pro-
izvodno in trgovsko podjetje, d.n.o.

Skrajšana firma: ŽEKAM, ŽIŽEK -
MARKUŠ, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih Go-
ricah, Nikova ulica 2

Ustanovitelj: Žižek Jožef, izstop 11. 11.
1999.

Srg 99/03051 Rg-29
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/03051 z dne 11. 11.
1999 pod št. vložka 1/10114/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi začetka in zaključka stečajnega
postopka s temile podatki:

Matična št.: 1121812
Firma: MTT PREDILNICA MARIBOR,

družba za proizvodnjo, trgovino in stori-
tve, d.o.o.

Skrajšana firma: MTT PREDILNICA
MARIBOR, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Ulica kraljevi-
ča Marka 19

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: MTT Tovarna tkanin Me-

lje, d.o.o., izstop 25. 10. 1999.
Dne 11. 11. 1999 se vpiše sklep tega

sodišča št. St 47/99, z dne 28. 9. 1999 o
uvedbi in zaključku stečajnega postopka,
ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno ma-
so, ne zadošča niti za stroške tega postop-
ka, zato se subjekt izbriše iz sodnega regi-
stra (sklep je postal pravnomočen dne
25. 10. 1999).

Srg 99/03127 Rg-51
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/03127 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/08220/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi zaključka stečajnega postopka
s temile podatki:

Matična št.: 5762413
Firma: M.G.L., gostinstvo, trgovina,

proizvodnja, d.o.o., – v stečaju
Skrajšana firma: M.G.L., d.o.o., – v ste-

čaju
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Aljaževa 12
Osnovni kapital: 1,554.021 SIT
Ustanovitelja: Bezjak Gregor in Bezjak

Mira, izstopila 9. 11. 1999.
Dne 29. 11. 1999 se družba izbriše iz

sodnega registra zaradi zaključka stečajne-
ga postopka po sklepu tega sodišča St.
15/98 z dne 1. 10. 1999, ki je postal prav-
nomočen dne 9. 11. 1999.

Srg 99/03224 Rg-56
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/03224 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/07384/01 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi zaključka stečajnega postopka s temile
podatki:

Firma: FONDHOLDING, družba za
upravljanje z naložbami, d.o.o., Kidriče-
va 16, Lenart, Poslovna enota Maribor,

Pravnoorg. oblika: pod

Sedež: 2000 Maribor, Ulica talcev 15
Dne 29. 11. 1999 se poslovna enota

izbriše iz sodnega registra zaradi zaključka
stečajnega postopka po sklepu tega so-
dišča št. St 38/99 z dne 8. 10. 1999, ki je
postal pravnomočen dne 9. 11. 1999.

Srg 99/03115 Rg-75
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/03115 z dne 26. 11.
1999 pod št. vložka 1/01024/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi zaključka stečajnega postopka
s temile podatki:

Matična št.: 5295238
Firma: INTERKONTRAKT, poslovodni

in finančni inženiring, d.o.o., – v stečaju
Skrajšana firma: INTERKONTRAKT,

d.o.o., – v stečaju
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica heroja

Bračiča 14
Osnovni kapital: 18,866.732,45 SIT
Ustanoviteljici: Potočnik Julka in Germ

Jožica, izstopili 9. 11. 1999.
Dne 26. 11. 1999 se družba izbriše iz

sodnega registra zaradi zaključka stečajne-
ga postopka po sklepu tega sodišča št. St
39/99 z dne 8. 10. 1999 (sklep je postal
pravnomočen dne 9. 11. 1999).

Srg 99/00860 Rg-87
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00860 z dne 24. 11.
1999 pod št. vložka 1/10020/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5981336
Firma: KNEZ INN, družba za storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: KNEZ INN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Strossmayer-

jeva ulica 26
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Knez Igor, izstop 24. 11.

1999.

Srg 99/03114 Rg-120
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/03114 z dne 19. 11.
1999 pod št. vložka 1/01894/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi zaključka stečajnega postopka
s temile podatki:

Matična št.: 5379415
Firma: LESCOMMERCE, lesni inženi-

ring in trgovina, d.o.o., – v stečaju
Skrajšana firma: LESCOMMERCE,

d.o.o., – v stečaju
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2204 Miklavž na Dravskem

polju, Ulica Marjana Nemca 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Petrovič Darko, izstop

3. 11. 1999.
Dne 19. 11. 1999 se družba izbriše iz

sodnega registra zaradi zaključka stečajne-
ga postopka po sklepu tega sodišča št. St
36/98 z dne 1. 10. 1999, ki je postal prav-
nomočen dne 3. 11. 1999.

Srg 99/03118 Rg-129
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/03118 z dne 15. 11.
1999 pod št. vložka 1/10714/01 izbri-
salo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt vpisa zaradi prenehanja s temile
podatki:

Matična št.: 587758001
Firma: FINEA HOLDING, družba za

upravljanje, d.o.o., Podružnica v Maribo-
ru, Vita Kraigherja 10

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Vita Kraigher-

ja 10
Ustanoviteljica: Finea Holding, družba za

upravljanje, d.o.o., izstop 15. 11. 1999.

Srg 99/00731 Rg-1833
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00731 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/05629/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi pripojitve k družbi
LENTHERM-INVEST, d.o.o., Lenart v Slo-
venskih goricah, s temile podatki:

Matična št.: 5611598
Firma: LENTHERM, družba za pro-

izvodnjo grelnikov vode, d.o.o.
Skrajšana firma: LENTHERM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih go-

ricah, Industrijska ulica 1
Osnovni kapital: 203,790.000 SIT
Ustanovitelj: Lentherm-Invest, vodenje,

trženje in posredovanje, d.o.o., izstop
29. 12. 1999.

Dne 29. 12. 1999 se vpiše prenehanje
družbe zaradi pripojitve k družbi
LENTHERM-INVEST, vodenje, trženje in
proizvodnja, d.o.o., Lenart, Industrijska ce-
sta 1, vpisana v registrski vložek številka
1/9032-00 pri Okrožnem sodišču v Mari-
boru.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v 15
dneh po prejemu sklepa, ki se vloži pri tem
sodišču. O pritožbi odloča pristojno sodišče
druge stopnje.

Srg 99/02996 Rg-408539
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/02996 z dne 28. 10.
1999 pod št. vložka 1/08282/01 izbri-
salo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt vpisa zaradi ukinitve s temile
podatki:

Matična št.: 5771960001
Firma: POLOPLUS, proizvodnja, trgo-

vina in storitve, d.o.o., Selnica ob Dravi,
Črešnjevec 9/a, Podružnica: Maribor

Skrajšana firma: POLOPLUS, d.o.o., Po-
družnica: Maribor

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 2000 Maribor, Lackova 78
Ustanovitelj: Poloplus, proizvodnja trgo-

vina in storitve, d.o.o., izstop 28. 10. 1999.
Dne 28. 10. 1999 se podružnica izbriše

iz sodnega registra zaradi ukinitve.

Srg št. 1365/98 Rg-43
Družba WUPI, trgovina, storitve, pre-

voz in raziskovanje, d.o.o., Maribor, Par-
tizanska cesta 30, reg. št. vl. 1/9904-00,
katere družbeniki so Veritas b.h., Borzno
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posredniška hiša, d.o.o., Partizanska c. 30,
Maribor, Alojz Vidmar, Hudalesova ulica 14,
Maribor in Dragan Graorac, Koroška c. 67,
Maribor, po sklepu družbenikov z dne
2. 10. 1998, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli: Veritas
b.h., Borzno posredniška hiša, d.o.o., Alojz
Vidmar in Dragan Graorac.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 2. 1999

Srg 1386/2000 Rg-44
Družba Tovarna dušika Ruše-Nekovi-

ne, podjetje za proizvodnjo nekovin,
d.o.o., reg. št. vl. 1/3724-00, katere druž-
benik je Tovarna dušika Ruše, p.o., Tovarni-
ška c. 51, Ruše, po sklepu družbenice z
dne 19. 1. 2000, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Tovarna du-
šika Ruše, p.o.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 3. 2000

Srg 3671/99 Rg-45
Družba D-ING, podjetje za trgovino,

storitve in gradbeništvo, d.o.o., Vodole
9/b, Maribor, reg. št. vl. 1/5960-00, kate-
re družbenici sta Dremelj Alenka, Ul. Heroja
Šlandra 25, Maribor in Reiter Hass Tatjana,
Vodole 9/b, Maribor, po sklepu družbenic
z dne 27. 12. 1999, preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzeli Dremelj
Alenka in Reiter Hass Tatjana.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 2. 2000

Srg 3193/99 Rg-46
Družba Merlab, proizvodno, storitve-

no in trgovsko podjetje, d.o.o., Mladin-
ska 5, Maribor, reg. št. vl. 1/9928-00,
katere družbenik je Golič Jožef, Ob gozdu
25, Selnica ob Dravi, po sklepu družbenika
z dne 18. 11. 1999, preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Golič Jožef.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo 
sklep  o  izbrisu  družbe  iz  sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 2. 2000

MURSKA SOBOTA

Srg 97/00013 Rg-3
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00013 z dne 21. 10.
1999 pod št. vložka 1/01430/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5626765
Firma: UNI – SHOP, trgovina, pro-

izvodnja in gostinstvo Lendava, d.o.o.
Skrajšana firma: UNI-SHOP, Lendava,

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

govornostjo
Sedež: 9220 Lendava, Partizanska

ul. 89
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Žoldoš Dezider in Žoldoš

Helena, izstopila 21. 10. 1999.
Sklep družbenikov z dne 9. 1. 1997 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Dne 21. 10. 1999 je bila družba izbrisa-
na iz sodnega registra zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti izbrisane druž-
be sta prevzela Žoldoš Dezider in Žoldoš
Helena, oba Lendave, Partizanska ul. 89.

Srg 99/01010 Rg-6
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/01010 z dne 27. 10.
1999 pod št. vložka 1/01332/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi zaključka stečajnega postopka
s temile podatki:

Matična št.: 5600596
Firma: ASTREIA, trgovsko in gostin-

sko podjetje, d.o.o., – v stečaju
Skrajšana firma: ASTREIA, d.o.o., – v

stečaju
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Krog,

Ob Ložiču 6
Osnovni kapital: 1,958.685,80 SIT
Ustanovitelj: Horvat Koloman, izstop

27. 10. 1999.
Dne 27. 10. 1999 je bila družba izbrisa-

na iz registra zaradi zaključka stečajnega
postopka po sklepu tukajšnjega sodišča št.
St 9/97-40 z dne 16. 9. 1999.

Srg 98/00080 Rg-679
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00080 z dne 16. 11.
1999 pod št. vložka 1/01499/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5633435
Firma: ESPRI – BELOVIČ IN PARTNER,

podjetje za trgovino, špedicijo, zastopa-
nje in proizvodnjo, d.n.o.

Skrajšana firma: ESPRI – Belovič in
partner, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 9240 Ljutomer, Šafarsko 22
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Belovič Bojan in Belovič

Lidija, izstop 16. 11. 1999.

Sklep družbenikov z dne 8. 1. 1998 o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku je bil vpisan v sodni
register dne 16. 11. 1999, s sklepom Srg
98/00080. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Belovič Bojan in Belovič Lidija, oba Šafar-
sko 22 c.

Srg 99/01132 Rg-680
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/01132 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/02165/02 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi prenosa sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5898226001
Firma: ERGOLINE SUN FOR YOU,

družba za trgovino in storitve, Gornja
Radgona, d.o.o., PE 1

Skrajšana firma: ERGOLINE SUN FOR
YOU, d.o.o., PE 1

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 9000 Murska Sobota, Lendav-

ska 18
Ustanovitelj: Ergoline Sun for you, druž-

ba za trgovino in storitve Gornja Radgona,
d.o.o., izstop 29. 11. 1999.

Dne 29. 11. 1999 je bila s sklepom Srg
99/1132 podružnica izbrisana iz tukajšnje-
ga sodnega registra zaradi prenosa sedeža
družbe.

Podružnica je sedaj vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Mariboru, reg. vl. št.
1/10693/02.

Srg 1999/378 Rg-701
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba PINUS, trgovsko in proizvod-

no podjetje Moščanci, d.o.o., vpisana v
sodni register tukajšnjega sodišča vl. št.
1/1076/00, preneha po skrajšanem po-
stopku zakona o gospodarskih družbah po
sklepu z dne 2. 7. 1999.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Zelko Nataša, Zelko Tomaž in Zelko Vil-
ma, (dedinja po družbeniku Zelko Jožetu),
vsi stanujoči Moščanci 34, kot družbeniki
prevzemajo obveznost plačila vseh morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na družbenike po enakih delih.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbeniki, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbri-
su družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 1. 2000

Srg 1999/1205 Rg-1924
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba KOMPAS, Murska Sobota, Tu-

ristično podjetje, d.o.o., Murska Sobota,
Slovenska 52, vpisana v sodni register tu-
kajšnjega sodišča vl. št. 1/1029/00, pre-
neha po skrajšanem postopku zakona o
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gospodarskih družbah po sklepu ustano-
vitelja z dne 1. 12. 1999.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Plantarič Vlado, Murska Sobota, Can-
karjeva ulica 50, kot družbenik prevzema
obveznost plačila vseh morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe (navedeno v notarskem zapisniku SV
951/99) po pokritju vseh stroškov prenese
na družbenika.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbeniki,
upniki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču  v  Murski  Soboti,  sicer  bo
sodišče  po  preteku  tega  roka  sprejelo
sklep  o  izbrisu  družbe  iz  sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 1. 2000

Srg 99/117 Rg-409319
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba FORMAT, podjetje za storitve-

no dejavnost in trgovino Črenšovci,
d.o.o., Zadružna 4, Črenšovci, ki je vpisa-
na v reg. vložku tukajšnjega sodišča št.
1/01884/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenika Kelenc Toma-
ža, Zadružna 4, Črenšovci z dne 1. 3.
1999.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe je prevzel Kelenc Tomaž.

Premoženje družbe v celoti prevzame
Kelenc Tomaž.

Proti sklepu družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko up-
nik ali drugi pristojni organi v roku 15 dni od
dneva objave sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 18. 11. 1999

Srg 99/01068 Rg-409435
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/01068 z dne 19. 10.
1999 pod št. vložka 1/02343/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča prevzeto
družbo s temile podatki:

Matična št.: 1277405
Firma: INTERING KONSALTING,

Upravljanje in razvoj, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERING KONSALT-

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

govornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Arhitek-

ta Novaka 13
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelji: Intering, Inženiring in kon-

salting, d.o.o., Regal, Trgovina, d.o.o., in
Splošno gradbeno podjetje Kraški Zidar,
d.d., izstopili 19. 10. 1999.

Dne 19. 10. 1999 je bila družba s
sklepom Srg 99/01068 izbrisana iz sodne-
ga registra zaradi pripojitve k družbi Splo-
šno gradbeno podjetje POMGRAD Murska
Sobota, d.d., Murska Sobota, Štefana Ko-

vača 10, (reg. vl. št. 1/853/00 tukajšnjega
sodišča). Pripojitev pri prevzemni družbi je
bila vpisana dne 7. 9. 1999.

NOVA GORICA

Srg 99/01449 Rg-170
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/01449 z dne 3. 11.
1999 pod št. vložka 1/02420/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5626048
Firma: EQUINOX GROUP, d.o.o., kon-

sulting & finančni inženiring
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Strma pot 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Batič Franko, izstop 6. 9.

1999.
Sklep ustanovitelja družbe z dne 6. 9.

1999 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma Batič Franko, Strma pot 2, Nova Gorica.

Srg 99/01287 Rg-171
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/01287 z dne 3. 11.
1999 pod št. vložka 1/3736/00 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča družbo zara-
di prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 1195590
Firma: PB INVEST, Podjetje za investi-

ranje in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: PB INVEST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Strma pot 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Panzeri Pierluigi in Batič

Franko, izstop 9. 7. 1999.
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 9. 7.

1999 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
mata Batič Franko, Strma pot 2, Nova Gori-
ca in Panzeri Pierluigi, Via Della Boggia 36,
Ello, Italija.

Srg 99/00343 Rg-209
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00343 z dne 29. 11.
1999 pod št. vložka 1/02846/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5695384
Firma: KERAMIKA, Trgovina, d.o.o., Vi-

pava
Skrajšana firma: KERAMIKA, d.o.o., Vi-

pava
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5271 Vipava, Bevkova 7
Osnovni kapital: 119.788 SIT

Ustanoviteljica: Božič Badalič Manuela,
izstop 7. 2. 1997.

Sklep ustanoviteljice družbe z dne 7. 2.
1997 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma Manuela Božič Badalič, Bevkova 7, Vi-
pava.

Srg 99/01640 Rg-211
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/01640 z dne 30. 11.
1999 pod št. vložka 1/03173/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi zaključka stečaja s temile po-
datki:

Matična št.: 5770386
Firma: LANA, d.o.o., Trgovsko-kmetij-

sko podjetje Idrija v stečaju
Skrajšana firma: LANA, d.o.o., Idrija v

stečaju
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5280 Idrija, Vojkova 2
Osnovni kapital: 1,501.688,20 SIT
Ustanoviteljica: Kmetijska gozdarska za-

druga, z.o.o., izstop 30. 11. 1999.
Vpiše se sklep tega sodišča o začetku in

zaključku stečajnega postopka ter izbris
družbe iz registra št. St 14/99 z dne 15. 11.
1999.

Rg-703
Družba CRGOL, Obdelava lesa in tr-

govina, d.o.o., s sedežem Višnje 24, Col,
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici
v registru s št. reg. vl. 1-3494-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
viteljev družbe z dne 20. 12. 1999.

Ustanovitelja sta Bajc Silvester in Bajc
Marko, oba Višnje 24, Col, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 12. 1999

Rg-860
Družba COVECABOR, Trgovina in sto-

ritve, d.o.o., Šempas, s sedežem Šem-
pas 165/a, Šempas, vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici v registru s št.
reg. vl. 1-3016-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 27. 10. 1999.

Ustanovitelji so Batič Boris, Šempas
165/a, Casellato Giampaolo, Via E. Barba-
ro 12, Treviso, Italija, Corazzin Mario, Via
Scandolera 28, Colbertardo Di Vidor, Trevi-
so, Italija, Vendrame Guido, Via dei Colli
47, Suseganna Treviso, Italija in Zaharov
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Nikolaj, Sokolnicheski val 48/43, Moskva,
Rusija, ki prevzemajo obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanoviteljem.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 10. 1999

Rg-407690
Družba FITNESSPORT, Družba za

šport, rekreacijo in ekonomske storitve,
Most na Soči, d.o.o., s sedežem Most na
Soči 18, Most na Soči, vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1-957-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 2. 8. 1999.

Ustanovitelja sta Loncner Jožica in Lonc-
ner Branko, oba Most na Soči 24 c, Most na
Soči, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 8. 1999

NOVO MESTO

Srg 1129/99 Rg-704
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba ŠPORAR – MIŠKOVIČ, proizvod-

nja in trgovina Novo mesto, Novo mesto,
Mali Slatnik 38, vpisana na reg. vl. št.
1-3672/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 27. 12. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Marjan Šporar, Novo
mesto, Mali Slatnik 39 in Marjan Miškovič,
Novo mesto, Mali Slatnik 38, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku in izbrisu iz sodnega registra preo-
stalo premoženje družbe, prevzameta usta-
novitelja vsak do ene 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 sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 5. 1. 2000

Srg 1999/00836 Rg-1356
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 1999/00836 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/01992/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5558395
Firma: DUROPLAST, proizvodnja in tr-

govina, d.o.o., Šentjernej
Skrajšana firma: DUROPLAST, d.o.o.,

Šentjernej
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8310 Šentjernej, Novomeška

št. 8
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Durjava Peter, izstop 27. 9.

1999.
Sklep skupščine z dne 27. 9. 1999 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Peter Durjava, Šentjernej, Novomeška 8.

Srg 939/99 Rg-409455
Družba UNIGRADNJE, Gospodarsko in-

teresno združenje Novo mesto, Novo me-
sto, Novi trg 1/I, vpisana na reg. vl. št.
1-3890/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 26. 10. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so MBE-Consult, podjetje za
gradnje, engineering in marketing, d.o.o., No-
vo mesto, Novo mesto, Defranceschijeva 2,
Arhitektni biro ABC International Novo mesto,
d.o.o., Novo mesto, Prešernov trg 16, Invest-
biro Novo mesto, ekonomsko in investicijsko
svetovanje, d.o.o., Novo mesto, Ulica Mirana
Jarca 33, Kopros, proizvodnja, storitve in tr-
govina, d.o.o., Raka Cirje 6, Zidarska in za-
ključna dela v gradbeništvu, Koračin Branko,
s.p., Novo mesto, Dol. Težka voda 37, Insta-
lacijska in zaključna dela v gradbeništvu, Dulc
Jožef, s.p., Škocjan, Stranje pri Škocjanu 7,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po poplačilu vseh obveznosti gospodar-
sko interesnega združenja se preostalo pre-
moženje gospodarsko interesnega združe-
nja razdeli med člane v sorazmerju z njihovi-
mi 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 sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 14. 12. 1999

Objave o prenehanju družb po skraj-
šanem postopku in izbrisih iz sodnega
registra Okrožnega sodišča v Novem
mestu, se nadaljujejo z objavo Dolenjke
izbire, družbe pooblaščenke, d.d., Glav-
ni trg 23, Novo mesto, na strani 3311.

PTUJ

Srg 99/00100 Rg-409327
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom Srg

št. 99/00100 z dne 16. 11. 1999 pod št.
vložka 1/04201/01 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5508576002
Firma:  TRUCK,  prevozno  in  trgovsko

podjetje, d.o.o., Mezgovci 9a, Dornava,
poslovna enota PREVOZI MEZGOVCI

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2252 Dornava, Mezgovci 9a
Ustanovitelj: Truck, prevozno in trgovsko

podjetje, d.o.o., izstop 27. 10. 1997.
Izbris podružnice na podlagi sklepa usta-

novitelja z dne 27. 10. 1997.

Srg 99/00085 Rg-409341
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00085 z dne 10. 11. 1999 pod
št. vložka 1/03949/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5515424000
Firma: TAMPON, podjetje za nizke

gradnje, d.o.o.
Skrajšana firma: TAMPON, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2286 Podlehnik, Dežno 2a
Osnovni kapital: 41,885.374,87 SIT
Ustanovitelj: Cestno podjetje Ptuj, izstop

2. 11. 1999.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku, obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zelo Cestno podjetje Ptuj, d.d., Zagrebška
cesta 49a, Ptuj.

Srg 95/00070 Rg-409331
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 95/00070 z dne 12. 11. 1999 pod
št. vložka 1/03582/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5496675
Firma: K IN T avtokleparstvo, avtood-

pad in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: K in T, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2270 Ormož, Opekarniška 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Krajnc Andrej in Topolo-

vec Jani, izstop 28. 9. 1999.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Krajnc Andrej, Ljutomerska 19, Ormož in To-
polovec Jani, Gregorčičeva 3, Ptuj.

SLOVENJ GRADEC

Srg 747/99 Rg-42
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v

registrski zadevi št. Srg 747/99 zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku dne 10. 3. 2000 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/8079-00, vpiše izbris družbe
ACTIVE HOLIDAY ČAS, podjetje za turi-
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zem, gostinstvo in trgovino, k.d., s sede-
žem Šentanel 29, Prevalje, zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe prevzamejo Branko Čas iz

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-2/00-12-09 Ob-25382
Upravna enota Trebnje z dnem izdaje te

odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 29. 3.
2000 pod zap. št. 49, z nazivom pravila
Sindikata tekstilne in usnjarsko-prede-
lovalne industrije Slovenije, Sindikat
družbe Prevent SPM Mirna, s sedežem
Glavna cesta 41, 8233 Mirna.

Št. 75102/028-5/00 Ob-25383
Pravila Sindikata zdravstva in socialne-

ga varstva Slovenije v Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje, Ljubljana, Glin-
ška ulica 12, sprejeta dne 14. 10. 1999,
matična številka 1156519, se hranijo v Uprav-
ni enoti Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov sin-
dikatov pod zap. št. 138 z dne 31. 3. 2000.

Št. 104-03-0007/99-007 Ob-25384
Pravila o organiziranju in delovanju Ob-

močne organizacije SKEI Koper se hra-
nijo pri Ministrstvu za delo, družino in so-
cialne zadeve.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 147 z dne 31. 3.
2000.

Prevalj, Šentanel 29, Matjaž Ferarič iz
Otiškega vrha 64 ter Nel Kralj iz Ljubljane,
Borsetova ulica 21.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 3. 2000

Razglasi sodišč

Oklici dedičem

IV D 677/99 OD-4578
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče

zapuščinski postopek po pok. Šmerd Ham-
diji, sinu Mehmeda, roj. 3. 8. 1910, umr-
lem 20. 8. 1999, nazadnje stan. Ul. Majde
Vrhovnikove 2, Ljubljana, drž. Republike
Slovenije.

Zapustnik je s svojim premoženjem v ce-
loti razpolagal z oporoko.

Kot zakonita dediča prideta v poštev za
dedovanje tudi zap. sestra in brat, katerih
osebni podatki so neznani, naj pa bi živela
nekje v Mostarju.

Sodišče s tem oklicem poziva navedena
dediča, kot tudi tiste, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v zadevnem postop-
ku, da se zglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica. V nasprotnem primeru
bo sodišče zapuščinsko obravnavo zaklju-
čilo na podlagi izjave postavljenega skrbni-
ka in podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2000

Oklici o skrbnikih in razpravah

I 18/98 SR-3015
Okrajno sodišče v Škofji Loki je na pod-

lagi določb 1. odst. in 4. tč. 2. odst. 82. čle-
na zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS,
št. 26/99) v zvezi s 15. členom zakona o
izvršbi in zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/98)
dolžniku Miklavčiču Vinku v izvršilni zadevi
I 18/98, zaradi izterjave 269.664 SIT s p.p.
postavilo začasnega zastopnika Petra Osol-

nika, odvetnika iz Škofje Loke. Postavljeni
zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopita pred sodiščem oziroma dokler or-
gan pristojen za socialne zadeve ne sporo-
či, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 18. 2. 2000

Amortizacije

N 202/99 AM-4632
Na predlog Nataše Borštnik, Trzin, Re-

boljeva 6, se uvaja amortizacija 46 delnic
razreda B, Lek, d.d., naslednjih serijskih
številk in apoenov: BS011398 – 100 DEM,
BS011399 – 100 DEM, BS011400 – 100
DEM, BS011401 – 100 DEM, BS011402
– 100 DEM, BS011403 – 100 DEM,
BP063791 – 500 DEM, BP063796 – 500
DEM, BP063801 – 500 DEM, BP063806
– 500 DEM, BP063811 – 500 DEM,
BP063816 – 500 DEM, BT025901 –
1.000 DEM.

Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 22. 12. 1999

N 367/99 AM-2399
Na predlog Presiček Marjana, Avtomon-

taža, Celovška c. 10, Ljubljana, se uvaja
amortizacija hranilne knjižice pri NLB – po-
slovalnica Šiška na ime Presiček Marjan,
roj. 20. 9. 1954, na geslo “BUS PZ” spodaj
navedenih vrednostnih papirjev, ki naj bi se
izgubili. Imetnik teh papirjev se poziva, da v
roku 60 dni po objavi oglasa v Uradnem
listu Republike Slovenije uveljavlja svoje za-
konite pravice. Po preteku tega roka se bo
štelo, da so vrednostni papirji izgubili svojo
pravno veljavnost.

Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 12. 1. 2000

Stečajni postopki
in likvidacije

St 25/2000 S-25201
To sodišče je s sklepom pod opr.št. St

25/2000 dne 27. 3. 2000 ustavilo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Lam-
ko, podjetje za promet s tekstilnimi iz-
delki, d.o.o., Celovška 172, Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2000

St 42/2000 S-25203
To sodišče je s sklepom St 42/2000

dne 4. 4. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Nico-elektro, d.o.o., Ljub-
ljana, Celovška 73, matična številka
5477042, šifra dejavnosti 73.102.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Želj-
ko Kranjc, odvetnik iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 12. 9. 2000 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 4.
2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2000

St 24/2000 S-25204
To sodišče v stečajnem postopku nad S

Total, Podjetje za trgovino, d.o.o., Du-
najska 103, Ljubljana – v stečaju, ob-
vešča upnike, da se prvi narok za preizkus
terjatev, razpisan za dne 13. 6. 2000 pre-
kliče in se določi nov narok, ki bo dne 20. 6.
2000 ob 10.15, soba 352/III.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2000

St 22/2000 S-25205
To sodišče je s sklepom St 22/2000

dne 29. 3. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Marmat, d.o.o., Ljubljana,
Medno 72, matična številka: 5717949, ši-
fra dejavnosti: 110309 ter nato z istim
sklepom ta postopek zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2000

St 12/2000 S-25206
To sodišče je s sklepom St 12/2000

dne 22. 3. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom CIT Trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska 113, matična številka:
5472903, šifra dejavnosti: 070225 ter na-
to z istim sklepom ta postopek zaključilo.
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Pooblaščenec dolžnika odv. Brane Gor-
še iz Ljubljane se pooblasti, da po pravno-
močnosti sklepa o zaključku stečajnega po-
stopka zapre dolžnikov žiro račun in uniči
štampiljko.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2000

St 15/2000 S-25207
To sodišče je s sklepom St 15/2000

dne 22. 3. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom CIT 92 Trgovina, d.o.o.,
Rakek, Unec 25, matična številka:
5569915, šifra dejavnosti: 110309 ter na-
to z istim sklepom ta postopek zaključilo.

Pooblaščenec dolžnika odv. Brane Gor-
še iz Ljubljane se pooblasti, da po pravno-
močnosti sklepa o zaključku stečajnega po-
stopka zapre dolžnikov žiro račun in uniči
štampiljke.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2000

St 41/2000 S-25208
To sodišče v stečajnem postopku nad

Emijan, Trgovina s tehničnim blagom,
d.o.o., Brezje 2, Begunje pri Cerknici – v
stečaju, obvešča upnike, da se prvi narok
za preizkus terjatev, razpisan za dne 13. 6.
2000 prekliče in se določi nov narok, ki bo
dne 20. 6. 2000 ob 10.30, soba 352/III.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2000

St 23/2000 S-25209
To sodišče v stečajnem postopku nad

MST, Podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Mucherjeva 9 – v ste-
čaju, obvešča upnike, da se prvi narok za
preizkus terjatev, razpisan za dne 13. 6.
2000 prekliče in se določi nov narok, ki bo
dne 20. 6. 2000 ob 9.45, soba 352/III.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2000

St 33/2000 S-25210
To sodišče v stečajnem postopku nad

Par-plast, Podjetje za proizvodnjo konč-
nih lesnih izdelkov, export-import, d.o.o.,
Ljubljana, Tesarska 6, obvešča upnike,
da se prvi narok za preizkus terjatev, razpi-
san za dne 13. 6. 2000 prekliče in se dolo-
či nov narok, ki bo dne 20. 6. 2000 ob 10.
uri, soba 352/III.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2000

St 98/2000 S-25211
To sodišče je s sklepom z dne 31. 3.

2000 pod opr. št. St 98/2000 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
STT Strojna tovarna Trbovlje, d.d., Vo-
denska cesta 49, Trbovlje, matična števil-
ka 5042941, šifra dejavnosti 29.520.

Upnike, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča poziva-

mo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po
objavi tega oklica, prijavijo svoje terjatve, kol-
kovane s predpisano sodno takso.

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 (31. 3.
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 Iztok Šubara, odvetnik iz Trbovelj.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– RS Ministrstvo za finance, Župančiče-
va 3, Ljubljana,

– Petrol, d.d., Dunajska cesta 50, Ljub-
ljana,

– Zavod za invalidsko in pokojninsko za-
varovanje, Kolodvorska 15, Ljubljana.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 31. 3. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2000

St 3/2000 S-25212
To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga

sestavljajo sodnik Matjaž Štok kot predsed-
nik senata in sodnika, Jože Vidic in Danja
Lekše kot člana senata, v stečajnem postop-
ku Minit Trgovina, posredništvo, gostinstvo
in storitve, d.o.o., Plečnikova 1, Maribor,
na seji senata dne 4. 4. 2000, sklenilo:

stečajni postopek nad stečajnim dolžni-
kom Minit Trgovina, posredništvo, go-
stinstvo in storitve, d.o.o., Plečnikova 1,
Maribor se v skladu s členom 99/I ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

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

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 4. 2000

St 1/2000 S-25213
To sodišče je s sklepom opr. št. St

1/2000 dne 3. 4. 2000 začelo stečajni po-
stopek nad stečajnim dolžnikom Rožle,
Podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Loška 13, Maribor.

Odslej firma glasi: Rožle, Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Loška
13, Maribor – v stečaju.

Za stečajno upraviteljico se imenuje mag.
Irena Lesjak, univ. dipl. ek., zaposlena v
Tekstilnem inštitutu Maribor, Ul. Kraljeviča
Marka 21, Maribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva ob-
jave tega oklica, in sicer v dveh izvodih do-
kumentirane z ustreznimi listinami in kolko-
vane s predpisano sodno takso.

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

Narok za preizkus terjatev bo dne 31. 5.
2000 ob 10. uri, soba 330 tukajšnjega so-
dišča.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 3. 4. 2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 4. 2000

St 8/2000 S-25214
To sodišče je s sklepom opr. št. St

8/2000 dne 3. 4. 2000 začelo stečajni po-
stopek nad stečajnim dolžnikom MD Con-
sult, Podjetje za inženiring, marketing in
proizvodnjo, d.o.o., Loška ul. 8, Maribor.

Odslej firma glasi: MD Consult, Podjetje
za inženiring, marketing in proizvodnjo,
d.o.o., Loška ul. 8, Maribor – v stečaju.

Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Irena Lesjak, univ. dipl. ek., zaposle-
na v Tekstilnem inštitutu v Mariboru, Ul. Kra-
ljeviča Marka 5, Maribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva ob-
jave tega oklica, in sicer v dveh izvodih do-
kumentirane z ustreznimi listinami in kolko-
vane s predpisano sodno takso.

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

Narok za preizkus terjatev bo dne 31. 5.
2000 ob 9. uri, soba 330 tukajšnjega so-
dišča.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 3. 4. 2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 4. 2000

St 24/99-18 S-25215
Z dnem 3. 4. 2000 se začne stečajni

postopek nad dolžnikom Perič – Proizvod-
na, investicijska in trgovinska dejavnost
Murska Sobota k.d.

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

Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno do-
kumentacijo podajo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v roku dveh mesecev po tej
objavi.

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

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 10. 7. 2000 ob 12. uri pri tem sodišču
v sobi št. 12.

Oklic o začetku stečajnega postopka se
dne 3. 4. 2000 nabije na oglasno desko
sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 4. 2000

St 13/2000-5 S-25216
Z dnem 3. 4. 2000 se začne stečajni

postopek nad dolžnikom DALI, Podjetje za
trženje in proizvodnjo Radenci, d.o.o.,
Boračeva 35/b.

Za stečajnega upravitelja se imenuje dr.
Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi 53.
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Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebo doku-
mentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev po tej objavi.

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

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 3. 7. 2000 bo 13. uri pri tem sodišču v
sobi št. 12.

Oklic o začetku stečajnega postopka se
dne 3. 4. 2000 nabije na oglasno desko
sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 4. 2000

St 4/2000-12 S-25217
Z dnem 3. 4. 2000 se začne stečajni

postopek nad dolžnikom Derbi – Diskont,
Trgovina na drobno in debelo, d.o.o.,
Kolodvorska 28, Ljutomer.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.

Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno doku-
mentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev po tej objavi.

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

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 10. 7. 2000 ob 13. uri pri tem sodišču
v sobi št. 12.

Oklic o začetku stečajnega postopka se
dne 3. 4. 2000 nabije na oglasno desko
sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 4. 2000

St 25/2000-3 S-25218
To sodišče na podlagi 28. in 29. člena

zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvi-
daciji objavlja oklic, da je s sklepom opr. št.
25/2000 z dne 31. 3. 2000 začelo posto-
pek prisilne poravnave med dolžnikom
HIPOT, elektronski elementi in sistemi,
d.o.o., Trubarjeva cesta 7, Šentjernej,
matična številka 5182867, šifra dejavnosti
32.100 in njegovimi upniki.

Za upravitelja prisilne poravnave se do-
loči Martin Drgan, univ. dipl. ek., Cesta bri-
gad 5, Novo mesto.

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

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.

Člani upniškega odbora so:
– Hipot HYB, Tovarna hibridnih vezij,

d.o.o., Trubarjeva 7, Šentjernej,
– Fest, Podjetje za razvoj, trgovino in

finančne storitve, d.o.o., Trubarjeva 7, Šent-
jernej,

– Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5,
Šentjernej,

– Unior, Kovaška industrija, d.d., Ko-
vaška cesta 10, Zreče,

– Zavarovalnica Tilia, d.d., Seidlova ce-
sta 5, Novo mesto.

Oklic o začetku prisilne poravnave je bil
nabit na oglasno desko sodišča dne 31. 3.
2000.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 31. 3. 2000

St 12/00 S-25219
To sodišče je s sklepom opr. št. St

12/00 z dne 24. 3. 2000 nad dolžnikom
Cimos, specialna vozila, d.o.o., Koper,
Proizvodnja specialnih vozil Koper, Ce-
sta Marežganskega upora 2, matična št.
5648688, šifra dejavnosti 011522, začelo
stečajni postopek, ga takoj zaključilo ter po
pravnomočnosti sklepa odredilo izbris dolž-
nika iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 3. 2000

St 28/2000 S-25381
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 28/2000 sklep z
dne 6. 4. 2000:

I. Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: Zdravilišče Rogaška,
Zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje
holding družb, d.d., Zdraviliški trg 14,
Rogaška Slatina in njegovimi upniki.

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

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, pri-
javijo 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 (6. 4.
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 prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatve v di-
skontirani višini na dan začetka postopka.

III. Upnike se opozarja, da lahko z obraz-
loženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terja-
tve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatve).

IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Hohnjec Zlatko, univ. dipl. ekon.,
Tekačevo 5, Rogaška Slatina.

V. V upniški odbor so imenovani nasled-
nji upniki:

1. Finsa, d.o.o., Ljubljana, Dunajska ce-
sta 160, Ljubljana,

2. Bohor, d.o.o., Rogaška Slatina, Ki-
dričeva ulica 23, Rogaška Slatina,

3. Factor banka, d.d., Ljubljana, Želez-
na cesta 16, Ljubljana,

4. Slovenska razvojna družba, d.d., Ljub-
ljana, Dunajska cesta 160, Ljubljana,

5. Mojca Očko, Pot celjskih grofov 6,
Rogatec kot predstavnica delavcev.

VI. Oklic o začetku postopka prisilne po-
ravnave je bil nabit na oglasno desko dne
6. 4. 2000.

VII. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške po-
stopka v višini 2,300.000 SIT na žiro ra-
čun Okrožnega sodišča v Celju, št.

50700-696-250, sklic št. 5-28-2000, v
roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka
tega sklepa.

Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 4. 2000

St 10/2000 S-25502
To sodišče je s sklepom St 10/2000

dne 7. 4. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom IMAQ, d.o.o., Ljubljana, zu-
nanja in notranja trgovina, Dalmatinova
4, Ljubljana, matična številka: 5688787,
šifra dejavnosti: 070250.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ol-
ga Tanko, odvetnica v Ribnici.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 7. 2000 ob 10.30, soba 310/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 4.
2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2000

St 38/98-20 S-25506
To sodišče je v stečajnem postopku nad

BIG-FIS, d.o.o., Višnja gora – v stečaju za
dne 17. 5. 2000 ob 9. uri v sobi 307/III
tega sodišča razpisuje 2. narok za preizkus
prijavljenih terjatev.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2000

St 65/99 S-25514
To sodišče je s sklepom pod opr. št. ST

65/99 z dne 6. 4. 2000 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom EL Dorado Lei-
sure Parcs & Casinos International,
d.o.o., Ljubljana, Slovenska 5.

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

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2000

St 26/96 S-25517
To sodišče v stečajni zadevi nad dolžni-

kom MERX GP Turist, d.o.o., – v stečaju,
Zadrečka 8, Nazarje, ki se vodi pod opr.
št. St 26/96 obvešča upnike o naroku za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev,
ki bo dne 23. maja 2000 ob 13. uri v sobi
št. 106/I tukajšnjega sodišča v Celju.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev na oglasni deski in v ste-
čajni pisarni tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 4. 2000

St 23/99 S-25519
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 23/99 sklep z dne 6. 4. 2000:
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1. Stečajni postopek nad dolžnikom: FK
Astrum, Podjetje za trgovinsko dejavnost
in poslovno finančne storitve, d.o.o., Le-
vec 25/a, Petrovče, se zaključi, saj pre-
moženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške stečajnega postop-
ka oziroma je neznatne vrednosti.

2. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: FK Astrum, Pod-
jetje za trgovinsko dejavnost in poslovno
finančne storitve, d.o.o., Levec 25/a, Pe-
trovče, iz sodnega registra.

3. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije.

4. Zoper sklep o zaključku stečajnega
postopka se lahko upniki pritožijo v 15.
dneh po tej objavi.

5. Narok za preizkus terjatev, ki je bil
razpisan za dne 17. 5. 2000 ob 13. uri v
sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča, se pre-
kliče zaradi zaključka stečajnega postopka.

Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 4. 2000

St 29/2000 S-25521
To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga

sestavljajo sodnik Matjaž Štok, kot pred-
sednik senata in sodnika Tanja Marinič in
Nevenka Senkovič, kot članici senata, v ste-
čajnem postopku Kovinometal, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., Ul. Talcev 15,
Maribor, na seji senata dne 7. 4. 2000 skle-
nilo:

1. Stečajni postopek nad stečajnim dolž-
nikom Kovinometal, proizvodnja, trgovi-
na in storitve, d.o.o., Ul. Talcev 15, Mari-
bor, se v skladu s členom 99/I ZPPSL zač-
ne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

2. Ta sklep se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v 15 dneh po objavi tega sklepa.

4. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 4. 2000

St 9/95 S-25523
To sodišče razpisuje II. narok za preiz-

kus upniških terjatev v stečajni zadevi Ve-
maavto trgovina, d.o.o., Maribor – v ste-
čaju, dne 17. 5. 2000 ob 10. uri, v sobi
330 tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 4. 2000

St 34/96 S-25525
To sodišče razpisuje III. narok za preiz-

kus upniških terjatev v stečajni zadevi Jek-
lotehna Maribor, d.d., – v stečaju, dne
17. 5. 2000 ob 11. uri v sobi 330 tukajš-
njega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 4. 2000

St 3/2000 S-25526
To sodišče je s sklepom št. St 3/2000 z

dne 5. 4. 2000 začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek proti dolžniku KIN Com-
puters, proizvodnja, trgovina in storitve,
d.o.o., Sevnica, Heroja Maroka 17, Sev-
nica, matična številka 5611270, šifra de-

javnosti 011729 ker premoženje dolžnika
ne zadošča niti za poplačilo stroškov stečaj-
nega postopka.

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

Okrožno sodišče v Krškem,
dne 5. 4. 2000

Izvršbe in zavarovanja

R 362/99 IZ-3511
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice SKB banke, d.d., Ljubljana, Aj-
dovščina št. 4, Ljubljana, do dolžnika in za-
stavitelja Alea Group, Gradbeništvo, d.o.o.,
Glavni trg št. 12, Celje, je bilo po sklepu
naslovnega sodišča opr. št. R 362/99 z
dne 15. 12. 1999, za zavarovanje denarne
terjatve upnika do dolžnika - zastavitelja v
višini 20,000.000 SIT ustanovljena zastav-
na pravica na poslovnem prostoru, to je na
lokalu št. N 25 A in N 25 B, v sklopu naku-
povalnega centra v Velenju, Kidričeva 2/b
(nakupovalni center stoji na parc. št.
2455/9 in 2455/10 k.o. Velenje), v izmeri
72.05 m2 bruto površine, ki je last dolžnika
Alea Group, Gradbeništvo, d.o.o., Glavni
trg št. 12, Celje, po kupoprodajni pogodbi
št. P-32/97 z dne 12. 5. 1997, sklenjeni
med prodajalcem GIP Vegrad Velenje, p.o.,
Prešernova št. 9/a, Velenje in kupcem Alea
Group, Gradbeništvo, d.o.o., Glavni trg št.
12, Celje.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 18. 2. 2000

Z 99/00001/13 IZ-3957
Okrajno sodišče v Žalcu je s sklepom

opr. št. Z 99/00001 z dne 8. 3. 2000, v
izvršilni zadevi upnika Nova Ljubljanska ban-
ka, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljublja-
na, zoper dolžnico Ireno Podbregar, Šma-
tevž 15, Gomilsko, zaradi zavarovanja upni-
kove denarne terjatve z ustanovitvijo zastav-
ne pravice na nepremičnini, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma
strank po 251. členu zakona o izvršbi in za-
varovanju opravilo rubež in popis nepremič-
nine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer
stanovanja v stanovanjski hiši Polzela 168,
stoječi na parc. št. 306/13, vl. št. 161 k.o.
Polzela, ki se nahaja v severozahodnem delu
pritličja stanovanjskega objekta, s površino
50,40 m2, ki obsega sobo 13,86 m2, sobo
16,34 m2, kuhinjo 9,57 m2, shrambo
1,33 m2, kopalnico 2,94 m2, predsobo
3,36 m2 in drvarnico 3 m2, skupaj k temu
stanovanju pripadajočim solastniškim dele-
žem skupnih prostorov, objektov in naprav
stanovanjske hiše ter funkcionalnim zem-
ljiščem, katerega lastnica je zastaviteljica
Ivanka Razbornik, Polzela 168, Polzela na
podlagi pogodbe o prodaji stanovanja št. 174
z dne 30. 6. 1997 sklenjene s prodajalcem
Polzela Tovarna nogavic, d.d., Polzela, over-
jene pri notarju Srečku Gabrilu pod OV št.
3501/97 z dne 18. 11. 1997.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 8. 3. 2000

Z 31/2000 IZ-4374
Na podlagi sporazuma strank sklenjene-

ga v neposredno izvršljivem notarskem za-
pisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 137/2000, z dne 22. 2. 2000
in sklepa naslovnega sodišča opr. št. Z
31/2000 z dne 1. 3. 2000, se zaradi zava-
rovanja denarne terjatve upnice Banke Ko-
per, d.d., do dolžnice Redenšek Emice,
s.p., Trafika RE, Koper, Levstikova 3, na
podlagi Posojilne pogodbe št. 9648/75,
račun št. 420001-403 z dne 9. 2. 2000 v
višini 4,300.000 SIT, ki se revalorizira v
višini, rokih in na način določen z vsakokrat
veljavnim sklepom o obrestnih merah upni-
ce in obrestuje v višini 4,7% letno, ki se
spreminja skladno z vsakokrat veljavnim
sklepom o obrestnih merah upnice, s tem,
da si upnica pridržuje pravico, da v času
pogodbenega razmerja spremeni način
obračunavanja in plačil po tej pogodbi, v
skladu z vsakokrat veljavnim določilom up-
nice o načinih in rokih za obračun in plačilo
obresti; v primeru, če dolžnica ne poravna
pravočasno zapadlih obveznosti po nave-
deni posojilni pogodbi, ji upnica zaračunava
na neplačani znesek zamudne obresti v viši-
ni zakonsko določene zamudne obrestne
mere oziroma skladno z vsakokrat veljavnim
sklepom o obrestnih merah upnice; rok pla-
čila obresti in revalorizacije je 10 dni od
dneva obračuna, rok za vračilo glavnice pa
je 9. 2. 2001, oziroma prej, kot je to dolo-
čeno v 2. členu sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve z zastavno pravico na nevk-
njiženi nepremičnini, opravi rubež nepremič-
nine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer
– dvosobnega stanovanja s površino
51,05 m2, v 4. nadstropju v stavbi na naslo-
vu Levstikova 3, Koper, stoječi na parc. št.
430/6 k.o. Semedela, s pripadajočo so-
lastninsko pravico na zemljišču na katerem
objekt stoji in funkcionalnem zemljišču ter
na skupnih prostorih, delih in napravah, ki
služijo objektu kot celoti, ki je last zastavite-
ljice, kar izhaja iz prodajne pogodbe skle-
njene dne 28. 9. 1990 med njo in tovarno
motornih vozil Tomos v stečaju, overjene pri
Temeljnem sodišču v Kopru, enoti v Kopru,
dne 10. 10. 1990, pod opr. št. Ov I
4040/90.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 3. 2000

Z 19/00 IZ-4561
Na podlagi sporazuma strank sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 1580/99, z dne 22. 12. 1999
in sklepa naslovnega sodišča opr. št. Z
19/00 z dne 9. 2. 2000, se zaradi zavaro-
vanja denarne terjatve upnice Karntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Slo-
veniji, Dunajska c. 63, Ljubljana, do dolž-
nice Avtopralnice Gioia Stepančič, s.p.,
Koper, na podlagi Kreditne pogodbe št.
1060/0000656-00 z dne 20. 12. 1999,
v višini 360.000 ATS, v tolarski protivred-
nosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan črpanja kredita, z obrestno mero, ki
znaša 9,25% letno in je spremenljiva v skla-
du z vsakokrat veljavnim sklepom o obrest-
nih merah banke; terjatev zapade v 60.
zaporednih mesečnih obrokih, katerih viši-
na znaša 7,451,98 ATS v tolarski proti-
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vrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan črpanja kredita, pri čemer
prvi obrok zapade v plačilo dne 1. 2. 2000,
zadnji pa dne 1. 1. 2005, ter ostalimi po-
goji, ki so razvidni iz zgoraj navedene po-
godbe in sporazuma strank, opravi rubež
nepremičnin, ki nista vpisani v zemljiški
knjigi, in sicer:

– poslovnega prostora št. 14, ki se na-
haja v pritličju poslovnega objekta Ob ogrli-
ci faza “D”, v velikosti 21,35 m2, stavba stoji
na parc. št. 1.460 k.o. Koper, kateri je last
zastaviteljev, kar izhaja iz prodajne pogod-
be sklenjene med Trans Koper, d.o.o., Ko-
per, Ferrarska 12, kot prodajalcem in Ste-
pančič Marjanom ter Stepančič Gioio, oba
Ob spomeniku 4, Koper, kot kupcema, z
dne 11. 4. 1994 in

– poslovnega prostora št. 15 P v veliko-
sti 26,45 m2, ki se nahaja v pritličju poslov-
nega objekta Ob Ogrlici, faza “D”, stoječem
na parc. št. 1460 k.o. Koper, kateri je last
zastaviteljev, kar izhaja iz pogodbe o preno-
su poslovnega prostora v posest sklenjene
med S.P. Galeb Izola – Inženiring, kot pro-
dajalcem in Stepančič Marjanom in Stepan-
čič Gioio, oba Ob spomeniku 4, Koper, kot
kupcema, z dne 5. 12. 1991.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 3. 2000

Z 99/01093-9 IZ-4360
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 99/01093 z dne 3. 11. 1999 je
bilo trisobno stanovanje v izmeri 70,81 m2

neto (72,11 m2 bruto) v mezzaninu s kletno
shrambo v izmeri 30 m2, v kleti, ter parkirni-
ma prostoroma – 2 kom. v kleti, ki se naha-
ja na ureditvenem območju BS 4/2 Stoži-
ce, ki je last dolžnika in zastaviteljice, z dnem
3. 2. 2000 zarubljeno v korist upnika SKB
banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
12,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2000

Z 99/00980-11 IZ-4361
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 99/00980 z dne 25. 10. 1999
je bilo stanovanje št. 6 v stanovanjski zgrad-
bi na Zaloški 232, Ljubljana – Zalog, stoječi
na parc. št. 757/1 in 758 k.o. Kašelj, v
izmeri 48,91 m2 stanovanjske površine in
7,52 m2 balkona ter shrambe v kleti stano-
vanjskega objekta, ki je last dolžnice, z
dnem 11. 1. 2000 zarubljeno v korist upni-
ka Banka Celje, d.d., Glavna podružnica
Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 3,800.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2000

Z 99/01531-11 IZ-4362
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 99/01531 z dne 15. 12. 1999
je bilo stanovanje št. 2 v stanovanjski hiši
Rašiška 11, Ljubljana, v izmeri 69,44 m2,
stoječem na parc. št. 323/21, vl. št. 2861
k.o. Zgornja Šiška, ki je last dolžnika, z
dnem 26. 1. 2000 zarubljeno v korist upni-
ka Lalević Milovan, Triglavska ulica 7, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 50.000 DEM v tolarski protivrednosti po

srednjem tečaju Banke Slovenije z rokom,
načinom vračila, višino obresti, zapadlostjo
in ostalimi pogoji.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2000

Z 99/01489-7 IZ-4367
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 99/01489 z dne 15. 12. 1999
je bilo dvosobno stanovanje št. 16, v stano-
vanjski hiši na naslovu Šišenska 31, Ljublja-
na, stoječi na parc. št. 501/4, vl. št. 1341
k.o. Zgornja Šiška, z ustreznim solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih in na-
pravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, ki je last dolžnice in zastavitelja,
vsakega do 1/2, z dnem 12. 1. 2000 za-
rubljeno v korist upnika Banka Celje, d.d.,
Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova 4,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 3,070.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2000

Z 99/01345-9 IZ-4368
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 99/01345 z dne 23. 11. 1999
je bilo stanovanje št. 7, v izmeri 70,75 m2,
ki se nahaja v 3. nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Majde Vrhovnikove 24 v
Ljubljani, stoječega na parc. št. 1924 vl. št.
1490 k.o. Zgornja Šiška z ustreznim delom
lastništva na skupnih prostorih, delih, ob-
jektih in napravah te zgradbe, vključno s
solastno oziroma trajno pravico souporabe
funkcionalnega zemljišča, ki je last dolžnice
in zastavitelja, vsakega do 1/2, z dnem
31. 1. 2000 zarubljeno v korist upnika Ban-
ka Celje, d.d., Glavna podružnica Ljubljana,
Trdinova 4, Ljubljana, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 9,600.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2000

II R 601/99-10 IZ-4369
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 601/99 z dne 7. 7. 1999 je bil
poslovni prostor, lociran v pritličju poslov-
no-stanovanjskega objekta, Slomškova 33,
Ljubljana, vključno s pripadajočim parkirnim
mestom v kletnem delu objekta, ki je last
zastavitelja, z dnem 12. 11. 1999 zarubljen
v korist upnika Banka Celje, d.d., Glavna
podružnica Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
6,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2000

Ri 26/99 IZ-3959
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Trbovljah Ri 26/99 z dne 15. 4. 1999 je bil
poslovni prostor v Velenju, Ulica Kardeljev
trg11 (Mesnica - Delikatesa Prekoršek) v
izmeri 101,82 m2, katerega lastnica je za-
staviteljica Prekoršek Tatjana, Vojnik, Pru-
šnikova 4, na podlagi kupoprodajne pogod-
be sklenjene dne 18. 2. 1981 z GIP Gradis
Ljubljana, dne 12. 1. 2000 zarubljen v ko-
rist upnika SKB banka, d.d., Ajdovščina 4,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 1,400.000 DEM v tolarski protivred-
nosti s pp.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 7. 3. 2000

Z 2000/00005 IZ-3833
Okrajno sodišče v Litiji je v zadevi zava-

rovanja denarne terjatve pod opr. št. Z
2000/00005 dne 4. 2. 2000 zarubilo sta-
novanje št. 1 v pritličju stanovanjskega ob-
jekta na Gubčevi ulici 1 v Litiji, v izmeri
71,33 m2, last dolžnikov in zastaviteljev
Majde Javoršek Jug, stan. Predilniška 24,
Litija in Roberta Jug, stan. Cesta Dušana
Kvedra 21, Litija v korist upnika Karntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Slo-
veniji, Ljubljana, Dunajska 63, za zavarova-
nje njegove denarne terjatve v višini
560.000 ATS s pp. in zapadlostjo 1. 1.
2015 leta.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 1. 3. 2000

Z 2000/00282 IZ-4366
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora št.
SV 205/2000 z dne 10. 3. 2000, v skladu
s sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2000/00282 dne 16. 3. 2000 opravilo ru-
bež nepremičnin, ki nista vpisani v zem-
ljiško knjigo:

1. trisobnega stanovanja št. 90 v izmeri
67,20 m2, v III. nadstropju večstanovanjske
hiše v Mariboru, Ul. Kneza Koclja 37, stoje-
če na parc. št. 1854 v k.o. Maribor Grad,
last zastavitelja Obradovič Stanka, na pod-
lagi menjalne pogodbe z dne 31. 5. 1993,
sklenjene Prajner Franjom,

2. dvosobnega stanovanja št. 16, v iz-
meri 48,46 m2, v II. nadstropju stanovanj-
ske hiše v Mariboru, Ul. Bratov Greifov 9,
stoječe na parc. št. 1146/7 v k.o. Pobrež-
je, last zastavitelja Keglević Slavka, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 9.
1997, sklenjen s prodajalcem Dobrin Bori-
som, v zavarovanje denarnih terjatev upnika
Nova kreditna banka Maribor, d.d., v višini
6,000.000 SIT, 10,000.000 SIT in
4,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 3. 2000

Z 2000/12 IZ-4555
Okrajno sodišče v Mariboru je na pod-

lagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Dušice Kalinger iz Maribora, št.
SV 1061/99 z dne 23. 11. 2000, s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z 2000/12
z dne 31. 1. 2000 odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo –
poslovnega prostora št. L1 v izmeri
50,79 m2 s pripadajočimi sanitarijami št.
L1a v izmeri 2,65 m2 in št. L2a v izmeri
2,80 m2 in št. L2a v izmeri 2,80 m2, skupaj
56,24 m2, v pritličju levo poslovno stano-
vanjske stavbe v Mariboru, Slovenska ul.
14, stoječe na parc. št. 1330/2, pripisane
k vl. št. 1300 k.o. Maribor Grad, last dolž-
nika COGITO, finančno posredovanje in
trgovina, d.d., Tyrševa 18, Maribor, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene s
prodajalcem GIM, d.o.o., Maribor, v zava-
rovanje denarnih terjatev upnika Nova Ljub-
ljanska banka, d.d., Ljubljana v višini
25,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 1. 2000
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Rig 736/99 IZ-4571
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 1167/99 z dne 23. 12. 1999, v skladu
s sklepom o zavarovanju opr. št. Rig
736/99 opravilo rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo – stanovanja št.
13 v izmeri 88,11 m2, ki se nahaja v prvem
nadstropju stavbe v Mariboru, Ul. talcev 25,
zgrajene na parc. št. 1925 k.o., Maribor -
Grad, ki je last dolžnika Ergomed, d.o.o.,
Ul. talcev 25, Maribor na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 28. 8. 1998, sklenje-
ne s prodajalcem Špur Slavica, Ul. talcev
25, Maribor, v zavarovanje denarne terjatve
upnika Nova kreditna banka Maribor, d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, v višini
5,000.000 SIT s pp. ter bodoče in pogojne
terjatve v višini najvč 2,500.000 SIT s pp.

Rubež nepremičnine je bil opravljen
29. 2. 2000 in ima pomen vknjižbe zastavne
pravice v zemljiško knjigo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 3. 2000

Z 2000/00387 IZ-4626
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi

sporazuma strank, sklenjenega v obliki nepo-
sredno izvršljivega notarskega zapisa notarja
Tomislava Ajdiča iz Maribora št. SV 238/2000
z dne 27. 3. 2000, v skladu s sklepom o
zavarovanju opr. št. Z 2000/00387 dne
28. 3. 2000 opravilo rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo – poslovnih pro-
storov št. 5.1.30, 31, 32, 33, 34, v izmeri
110,98 m2, v V. nadstropju trgovsko poslov-
nega objekta “City” v Mariboru, Vita Kraigher-
ja 5, stoječega na parc. št. 1771 v k.o. Mari-
bor Grad, last dolžnika in zastavitelja Friderika
Bukoviča do celote, na podlagi prodajne po-
godbe št. 135-126.121/98 z den 8. 7.
1998, sklenjene s prodjalcem SKB - investi-
cijsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, v zavarova-
nje denarne terjatve upnika Nova kreditna ban-
ka Maribor, d.d., v višini 9,000.000 SIT s pp.,
pri čemer je bil rubež nepremičnine opravljen
dne 28. 3. 2000.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 3. 2000

Z 1999/00125 IZ-3834
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 1999/00125, ki ga je dne 7. 3. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Črnomlju, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
16 v drugem nadstropju stanovanjskega blo-
ka Kajuhova 2 v Črnomlju, ki je last dolžnika
Marjana Črneta iz Kajuhove 2, Črnomelj, na
podlagi kupoprodajne pogodbe sklenjene
dne 18. 11. 1991 in aneksa k tej pogodbi z
dne 15. 12. 1992 s prodajalcem Belt,
d.o.o., Črnomelj, Ulica Heroja Starihe 17,
zastavna pravica v korist upnika: SKB ban-
ka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 23,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 7. 3. 2000

In 99/00111 IZ-899
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

In 99/00111 z dne 20. 12. 1999 je bila
nepremičnina: 1/2 lastnega dvosobnega

stanovanja dolžnika Tjukajev Jožeta, Ko-
roška c. 59, Radlje ob Dravi, v skupni iz-
meri 50,47 m2 v drugem nadstropju v stan.
hiši na naslovu Koroška c. 59, Radlje ob
Dravi, v k.o. Radlje ob Dravi, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 11. 11.
1993, sklenjene med prodajalcem Hme-
zad KZ Drava, TOZD Kmetijstvo Radlje ob
Dravi, Koroška c. 65, Radlje ob Dravi in
kupcema Tjukajev Jožetom, Koroška c. 59,
Radlje ob Dravi in Petučnik Danico, Ko-
roška c. 59, Radlje ob Dravi, zarubljena v
korist upnika Republika Slovenija – Mini-
strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovnije, Davčni urad Maribor, izposta-
va Radlje ob Dravi, ki ga zastopa Državno
pravobranilstvo, Oddelek v Mariboru, Glav-
ni trg 17, Maribor, zaradi izterjave denarne
terjatve v višini 2,298.837 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 1. 2000

Razpisi
 delovnih mest

Št. 256-00 OB-25257
Na podlagi 62. člena v povezavi z

71. členom statuta in sistemizacije delovnih
mest, Klinični center Ljubljana razpisuje de-
lovni mesti s posebnimi pooblastili:

1. glavne medicinske sestre Službe
za alergologijo in revmatske bolezni
SPS Pediatrična klinika,

2. glavne medicinske sestre Klinične-
ga oddelka za endokrinologijo in pre-
snovne bolezni SPS Interna klinika.

Za glavno medicinsko sestro lahko kandi-
dira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da je višja medicinska sestra ali višja
medicinska sestra z dodatno visoko izobraz-
bo,

– da ima 10 let dela v stroki, od tega
5 let na vodstvenih ali vodilnih delovnih
mestih,

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Strokovni direktor KC bo imenoval glav-
no medicinsko sestro za dobo 4 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po obja-
vi razpisa na naslov: Klinični center Ljublja-
na, Kadrovska služba, Bohoričeva 28, 1525
Ljubljana, s pripisom: “za razpisno komisijo
– glavna medicinska sestra – Službe za aler-
gologijo in revmatske bolezni” oziroma “za
razpisno komisijo – glavna medicinska se-
stra Kliničnega oddelka za endokrinologijo
in presnovne bolezni”.

Klinični center Ljubljana

Št. 01-451/2000 Ob-25258
Študentski domovi Maribor, Gosposvet-

ska c. 83, 2000 Maribor, razpisuje za man-
datno dobo 4 leta naslednji delovni mesti:

1. pomočnik direktorja
Pogoj:
– VI. ali VII. stopnja izobrazbe pravne

smeri,

– 5 let delovnih izkušenj na podobnih
delovnih mestih,

– znanje slovenskega jezika, delo z ra-
čunalnikom.

2. tehnični vodja
Pogoj:
– VI. ali VII. stopnja izobrazbe ekonom-

ske ali tehnične usmeritve,
– 5 let delovnih izkušenj na vodilnih de-

lovnih mestih,
– znanje slovenskega jezika, delo z ra-

čunalnikom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh na
naslov: Študentski domovi Maribor, Gos-
posvetska c. 83.

Kandidati bodo o izidu objave obveščeni
v 30 dneh od dneva objave.

Študentski domovi Maribor

Št. 111-4/00-0515 Ob-25260
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 71. člena zakona o držav-

nem pravobranilstvu (Uradni list RS, št.
20/79):

a) 1 prosto mesto državnega pravo-
branilca na Državnem pravobranilstvu
na sedežu v Ljubljani.

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

pogoje določene v 25. členu zakona o dr-
žavnem pravobranilstvu in posebne pogoje
za imenovanje na mesto državnega pravo-
branilca, določene v 26. členu zakona o
državnem pravobranilstvu.

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

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-2/00-0515 Ob-25261
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena zakona o držav-

nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in
59/99):

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

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

Št. 29/2000 Ob-25331
OOZ Slovenska Bistrica razpisuje prosto

delovno mesto
sekretarja zbornice
za določen čas (za mandatno dobo 4

let).
Pogoji:
– najmanj višja izobrazba pravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na

vodstvenih položajih,
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– aktivno znanje slovenskega jezika,
– organizacijske sposobnosti,
– visoka stopnja komunikativnosti,
– poznavanje računalniškega okolja win-

dows,
– svetovalna sposobnost za področje

razpisanega delovnega mesta,
– opravljen preizkus znanja po ZUP-u,
– popolno poznavanje zakonodaje in

problematike s področja obrti, gospodar-
skih družb in davčne zakonodaje.

Izbrani kandidat mora v roku 2 mesecev
pridobiti dovoljenje za izdajanje obrtnih do-
voljenj.

Prijave s kratkim opisom dosedanjih de-
lovnih izkušenj in z dokazili o strokovni izo-
brazbi pošljite v 8 dneh po objavi v zaprti
ovojnici z oznako “Za razpisno komisijo –
Ne odpiraj” na naslov: Območna obrtna
zbornica Špindlerjeva 2e, Slovenska Bi-
strica.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

Območna obrtna zbornica
Slovenska Bistrica

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. 41405-38/2000-04 Ob-25418
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Mestna občina Maribor, Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor in Mini-
strstvo za kulturo, Cankarjeva 5, 1000
Ljubljana.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: nadaljevanje
izgradnje Slovenskega narodnega gle-
dališča Maribor – obnova in rekonstruk-
cija stare dvorane z odrom. Ocenjena
vrednost vseh del je 1,245.000 SIT, v letu
2000 je predvidena 1. faza obnove do oce-
njene višine 215,000.000 SIT, nadaljeva-
nje del je predvideno v letu 2001.

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

ročila gradbenih del, če je znan: julij 2000.
5. Morebitne druge informacije: v letu

2000 bo izveden javni razpis za oddajo
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del,

vključno z opremo dvorane, v letu 2001 pa
javni razpis za dobavo in montažo odr-
sko-tehnološke opreme.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Oddelek za družbene dejavnosti

ZJN-01-S
Naročilo objave namere o
javnem naročilu storitev v

vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Št. 89 Ob-25419
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica Golnik-KOPA, Golnik 36,
4204 Golnik, telefaks 064/469-442.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

A) priprava in razdeljevanje gotovih
obrokov hrane s prevzemom delavcev
kuhinje; ocenjena vrednost je
130,000.000 SIT/letno,

B) izvedba obnove kuhinje; ocenjena
vrednost je 220,000.000 SIT; minimalna
doba vračanja investicije je 5 let, maksimal-
na doba vračanja investicije je 9 let.

3. Kraj izvedbe: Bolnišnica Golnik-KOPA.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila storitev, če je znan: 15. 7. 2000.
5. Morebitne druge informacije: najem-

nik mora zagotoviti enkratni znesek obnove,
predvidena kapaciteta obrokov je 1000
dnevnih obrokov na dan od tega 400 dnev-
nih obrokov za potrebe bolnišnice.

Bolnišnica Golnik

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

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

Razveljavitev
Ob-25533

Naročnik Elektro Primorska, d.d., Erjav-
čeva 22, 5000 Nova Gorica, razveljavlja
javni razpis, za dobavo blaga brez omejitev
(ZJN-02-B) – prevzemne meritve za RTP
110/20 kV Dekani, objavljenega v Urad-
nem listu RS, št. 3 z dne 14. 1. 2000, št.
objave 18723.

Elektro Primorska, d.d.
Nova Gorica

Popravek
Št. 8001-107/2000 Ob-25474

V javnem razpisu za dobavo službenih
osebnih avtomobilov, naročnika Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 31 z dne 7. 4.
2000, Ob-24830 se 2.alinea 3.b točke po-
pravi in se pravilno glasi:

– postavka 2: 3 avtomobili srednje-
ga cenovnega razreda po sistemu sta-
ro za novo s prostornino motorja do
1600 ccm.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Popravek
Št. 2.-1825/00 Ob-25590

V objavi javnega razpisa za izbiro izvajal-
ca brez omejitev, za dobavo drobnotirnega
materiala, objavljenega dne 31. 3. 2000 v
Uradnem listu RS, št. 29, Ob-24311, se
12. točka popravi in se pravilno glasi:

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: gospodarske družbe, sa-
mostojni podjetniki, boniteta, potrdilo o
plačilu davkov in prispevkov.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Popravek
Št. 1087/00 Ob-25592

V javnem razpisu za dobavo “110 kV
stikalne in ostale opreme za RTP Vič”, ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 31 z dne
7. 4. 2000, Ob-25038, se točka 3. (č) po-
pravi in pravilno glasi:

3. (č) Ocenjena vrednost naročila je
23,000.000 SIT.

Elektro Ljubljana, d.d., Ljubljana

Popravek
Ob-25593

V javnem razpisu za dobavo pohištvene
opreme za imunološki laboratorij za Bolnišni-
co Golnik-KOPA, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000, Ob-24345, se
8. in 14. točka popravita in se pravilno glasita:

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 5. 2000
ob 12. uri v sejni sobi na upravi bolnišnice
Golnik-KOPA, Golnik 36, Golnik.

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

– ponudbena cena 1–5 točk,
– rok plačila in plačilni pogoji 0–5 točk,
– garancijska doba 1–3 točke,
– reference 1–2 točki.

Bolnišnica Golnik-KOPA

Popravek
Ob-25594

V javnem razpisu za dobavo sistema za
določanje dušikovega oksida v izdihanem
zraku za Bolnišnico Golnik-KOPA, objavlje-
nega v Uradnem listu RS, št. 29 z dne 31. 3.
2000, Ob-24344, se 14. točka popravi in
se pravilno glasi:

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

– ponudbena cena 1–5 točk,
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– rok plačila in plačilni pogoji 0–5 točk,
– garancijska doba 1–3 točke,
– reference 1–2 točki.

Bolnišnica Golnik-KOPA

Št. NS 13/2000 Ob-24891
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

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

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

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: lepilni in tesnilni materiali.

(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.

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

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

nij 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

maj 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 26. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT; znesek je potrebno naka-
zati na ŽR št. 52700-601-11513.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 3. 5. 2000 do
11. 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 3. 5. 2000 v prostorih
TET, d.o.o., ob 11.30.

9.
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.,
Trbovlje

Št. NS 14/2000 Ob-24892
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro do-
bavitelja 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: valjčki za transportne tra-
kove, ležaji in semeringi.

(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:
10,000.000 SIT.

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

– valjčki za transportne trakove:
6,000.000 SIT,

– ležaji in semeringi: 4,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: ju-

nij 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

maj 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 26. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT; znesek je potrebno naka-
zati na ŽR št. 52700-601-11513.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 5. 5. 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 5. 5. 2000 v prostorih
TET, d.o.o., ob 10.30.

9.
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,

– garancijska doma (samo za sklop –
valjčki za transportne trakove).

15., 16., 17.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,

Trbovlje

Št. NS 12/2000 Ob-24893
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

(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.

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

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

nij 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

maj 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 26. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT; znesek je potrebno naka-
zati na ŽR št. 52700-601-11513.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 3. 5. 2000 do 8. 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 3. 5. 2000 v prostorih
TET, d.o.o., ob 8.30.

9.
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.,
Trbovlje
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Št. 751-8/2000 Ob-24901
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1000 Ljubljana, faks 123-53-61.

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

3. (a) Kraj dobave: seznam predvidenih lo-
kacij je razviden iz razpisne dokumentacije.

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

1. skupina: optični inštrumenti;
2. skupina: tehnični inštrumenti;
3. skupina: premerke.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki lahko ponudijo dobavo vseh artiklov
v celoti (skupine 1 do 3) ali za posamezne
skupine v celoti. Ponudniki ne morejo po-
nuditi dobavo posameznih artiklov iz posa-
meznih skupin.

(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska vrednost naročila za vse skupine v
celoti je 5,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: razvid-
no iz razpisne dokumentacije.

4. Datum dobave, če je predvideno: 20
dni po podpisu pogodbe.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, tajništvo, vsak delovnik od
8. do 10. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 4. 2000.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno doku-
mentacijo, morajo predložiti dokazilo o pla-
čilu 5.000 SIT in pooblastilo za dvig razpi-
sne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo 5.000 SIT (v ceno
je vključen 19% DDV); ŽR ZGS, št.:
50106-603-54908, z označbo 01-999.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 5. 2000 do 9. ure.

Na ovitku mora biti nalepljen izpolnjen
obrazec prijave, ki je priloga razpisne doku-
mentacije!

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za gozdove Sloveni-
je, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi Zavoda
za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000
Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe mora ponud-
nik predložiti bančno garancijo v znesku 5%
ponudbene vrednosti, z veljavnostjo razvid-
no iz razpisne dokumentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok je 30 dni od
datuma potrditve fakture.

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

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

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 4. 5. 2000
po 10. uri.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najmanj 7 dni pred rokom za oddajo
ponudb, lahko ponudniki pisno zahtevajo
pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
in pripravo ponudbe.

Vprašanja se naslovijo na naslov: Zavod
za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljublja-
na, s pripisom: “Dodatne informacije – javni
razpis za gozdarske merilne inštrumente”.

16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije

Št. 50-336-15/00 Ob-24983
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Inštitut Republike Slovenije za re-
habilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, faks
13-72-070.

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

3. (a) Kraj dobave: Inštitut za rehabilita-
cijo, Linhartova 51, Ljubljana.

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

1. meso – sveže,
2. perutnina,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. kruh,
5. pijače.

(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 eno, več ali za
vse skupine, naročilo bo oddano po sku-
pinah.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
34,200.000 SIT.

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

1. meso – sveže: 11,000.000 SIT,
2. perutnina: 8,000.000 SIT,
3. mleko in mlečni izdelki: 6,000.000

SIT,
4. kruh: 4,200.000 SIT,
5. pijače: 5,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno od 1. 7. 2000 dalje.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Inštitut za rehabilitacijo, Servisna služba,
Linhartova 51, Ljubljana, kont. oseba Ju-
rak Lidija, tel. 061/17-58-249, faks
061/13-72-070.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 5. 2000 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
50102-603-48428 pri APP Ljubljana.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 2000 ob 13. uri, Inštitut za rehabili-
tacijo, Linhartova 51, Ljubljana.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok 45 dni.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik mo-
ra pogodbene obveznosti izvrševati sam,
brez podizvajalcev.

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 lahko ponudni-
ki umaknejo ponudbe jo dopolnijo ali za-
menjajo: do 18. 5. 2000 do 12. ure.

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

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Inštitut za rehabilitacijo, Linhartova
51, Ljubljana, Sobočan Andrej, tel.
061/17-58-246.

16., 17.
Inštitut Republike Slovenije

za rehabilitacijo

Št. 50-336-16/00 Ob-24985
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Inštitut Republike Slovenije za reha-
bilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, faks
13-72-070.

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

3. (a) Kraj dobave: Inštitut za rehabilita-
cijo, Linhartova 51, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava pa-
pirne galanterije.

(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 samo za celo naročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
4,000.000 SIT.

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

cesivno od 1. 7. 2000 dalje.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: In-
štitut za rehabilitacijo, Servisna služba, Lin-
hartova 51, Ljubljana, kont. oseba Jurak
Lidija, tel. 061/17-58-249, faks
061/13-72-070.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 5. 2000 do 14.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
50102-603-48428 pri APP Ljubljana.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 5. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 2000 ob 11. uri, Inštitut za rehabili-
tacijo, Linhartova 51, Ljubljana.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok 45 dni.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik mo-
ra pogodbene obveznosti izvrševati sam,
brez podizvajalcev.

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 lahko ponudni-
ki umaknejo dopolnijo ali zamenjajo ponud-
be: do 12. 5. 2000 do 10. ure.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Inštitut za rehabilitacijo, Linhartova 51,
Ljubljana, Sobočan Andrej, tel.
061/17-58-246.

16., 17.
Inštitut Republike Slovenije

za rehabilitacijo

Ob-25276
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Mari-
bor, Prvomajska ul. 1, faks 062/413-978.

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

3. (a) Kraj dobave: fco Zavod za
zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska
ul. 1.

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

b1) emisijski merilnik FTTR – preno-
sni analizator plinov.

Karakteristike: spektralno območje
900–4.200 cm- 1; ločljivost nominalna 8
cm - 1; dolžina kivete 480 cm; gretje detek-
torja do 120 °C; modul za zajem plinov z
gretjem do 200 °C, korozijsko odporen;
prenosna sonda z gretjem do 180 °C; od-
vzemne cevi iz nerjavečega jekla s priključki
(1 m);

b2) Tekočinski kromatograf visoke
ločljivosti (HPLC)

Karakteristike: binarna črpalka: vakum-
ski razplinjevalec; ventil za izbiro topil; ter-
mostatirani avtomatski vzorčevalnik; termo-
stat za kolone, DAD detektor s celico; mrež-
na kartica; fluorescenčni detektor; licence
za programsko opremo; vodenje instrumen-
ta, zajemanje in obdelavo podatkov; licenca
za uporabo spektralnega modula na dru-
gem računalniku, inštalcija.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
dobavitelj se lahko poteguje ločeno za b1
ali b2.

(č) Ocenjena vrednost naročila (z DDV):
b1) 12,000.000 SIT,
b2) 16,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: naj-

kasneje 30 dni od podpisa pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
najkasneje do 30. 6. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: kon-
taktna oseba, ki daje informacije v zvezi s to
ponudbo je Stanko Brumen, univ. dipl. inž.
kem. inž., spec.

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

predložiti ponudbe: do 5. 5. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor, Prvomajska ul. 1, z ozna-
ko Ne odpiraj – Ponudba za javni razpis
“Oprema”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 5. 2000 ob 13. uri, Zavod za zdravstve-
no varstvo Maribor, Prvomajska ul. 1, Inšti-
tut za varstvo okolja.

9., 10., 11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ustreznost ponudbe zahtevani tehnič-

ni specifikaciji,
– kvaliteta ponujene opreme,
– kompatibilnost z obstoječo opremo,
– cena,
– plačilni pogoji,
– servisiranje, odzivni čas servisa,
– garancije,
– druge morebitne ugodnosti.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kot dokazilo o usposobljenosti in spo-
sobnosti mora ponudnik predložiti:

– potrdilo, da proti ponudniku ni uve-
den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije – potrdi-
lo izda pristojno sodišče oziroma davčna
uprava;

– sodno overjeno dokazilo o registraciji
(staro največ 3 mesece);

– potrdilo, da proti ponudniku ni izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;

– BON 1, 2 ali BON 3, ne starejši od 30
dni, oziroma bilanca stanja in bilanca uspe-
ha ali druge dokumente, ki v državi ponud-
nici vsebujejo te podatke;

– garancijo za resnost ponudbe v višini
10% razpisane vrednosti posameznih sku-
pin.

16., 17.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Št. NS 9/2/2000 Ob-25298
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: črna metalurgija, 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:
39,000.000 SIT.

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

– črna metalurgija, varilni material
24,000.000 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: ju-
nij 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
maj 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, Trbovlje
(od 10. do 12. ure).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 5. 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 15. 5. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe se predložijo v na-
bavno službo, OB železnici 27, Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 15. 5. 2000 v prosto-
rih 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. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradfnem listu RS, dne
3. 3. 2000 pod št. 19, objava o izidu pa v
Uradnem listu RS, št. 33, dne 14. 4. 2000.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 791-10-2/00-3221 Ob-25328
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):javno naročilo se odda z
javnim razpisom izbire izvajalca brez ome-
jitev.

3. (a) Kraj dobave: zavodi za prestajanje
kazni zapora v Sloveniji.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeni artikli za pre-
hrano zaprtih oseb. Predmet javnega naro-
čila so prehrambeni artikli po prehrambenih
skupinah: meso in mesni izdelki, ribe in ribji
izdelki ter drugi prehrambeni artikli. V ta
razpis niso vključeni: kruh in sveži pekovski
izdelki, sveža zelenjava in sveže sadje.

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

– za celotno javno naročilo dobave vseh
prehrambenih skupin za vse zavode ali sa-
mo za izbrani zavod,

– za dobavo izbrane skupine prehram-
benih artiklov za vse ali posamezne zavode.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
165,000.000 SIT.

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

bava je sukcesivna z enoletno pogodbo.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

pogodba velja leto dni od podpisa.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij –
tajništvo, Tivolska 50 – 13. nadstropje, Ljub-
ljana. Dvig je možen samo osebno s pisnim
pooblastilom.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 12. 5. 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 do 17. 5. 2000 do 14. ure v vlo-
žišče ali tajništvo naročnika.

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

javno odpiranje ponudb bo 19. 5. 2000 ob
9. 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 prejemu računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim/i
ponudniki bo sklenjena pogodba.

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

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

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
(70%), rok plačila (15%), standard kvalitete
(15%).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik ne bo organiziral sestanka s
ponudniki.

Dodatne informacije o naročilu posredu-
jeta naslovu naročnika Božidar Peteh, tel.
061/17-85-256 ali Gabrijel Učakar, tel.
061/17-85-650.

16., 17.
Uprava za izvrševanje

kazenskih sankcij

Ob-25329
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nigrad, Javno komunalno podjetje,
d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor (faks
062/4500-360).

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 hidravličnega ba-
gerja s kolesi in napravo za globinsko
kopanje.

(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:
28,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroč-
nik bo dobavo opreme oddal najugodnejše-
mu ponudniku.

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

5. Predvideni datum zaključka dobave:
tri mesece po podpisu pogodbe.

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. 127/I).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 3. 5. 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 4. 5. 2000 do 8.
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 4. 5.
2000 ob 9. 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: garancija za resnost ponudbe v
višini 1,400.000 SIT z veljavnostjo do 5. 6.
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 in izstavitvi računa.

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 tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudnik mora predložiti dokumente in dokazi-
la, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 4. 6. 2000.

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

– reference 40%,
– ponudbena cena 30%,
– dobavni rok 20%,
– ostale ugodnosti (plačilni pogoji, mož-

nost kompenzacije ...) 10%.
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 Emilu Novaku, inž. (tel.
062/4500 300) na sedežu Javnega komu-
nalnega podjetja Nigrad, d.d., na Zagrebški
cesti 30, Maribor.

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

Ob-25285
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Veliki Gaber, Veliki Ga-
ber 41, Veliki Gaber, tel. 068/469-110,
faks 068/469-111.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Veliki
Gaber, Veliki Gaber 41, Veliki Gaber.

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

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za naročila po skupi-
nah ali pa za celoto:

1. meso in mesni izdelki,
2. pekovski izdelki,
3. sadje in zelenjava,
4. mleko, mlečni izdelki, napitki in so-

kovi,
5. ostala živila in dodatki k jedem.

Dobava živil po vseh skupinah je sukce-
sivna.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroči-
lo se deli na pet skupin, in sicer:

1. skupina: meso in mesni izdelki:
2,800.000 SIT,

2. skupina: pekovski izdelki:
2,090.000 SIT,

3. skupina: sadje in zelenjava:
913.000 SIT,

4. skupina: mleko, mlečni izdelki, na-
pitki in sokovi: 880.000 SIT,
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5. skupina: ostala živila in dodatki k
jedem: 2,817.000 SIT.

Količine živil po posamezni skupini so
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 9. 2000 do 1. 9. 2001, in sicer sukce-
sivno.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 9. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Veliki Gaber, Veliki Gaber 41,
Veliki Gaber, računovodstvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan vključno
do 12. 5. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
52120-603-32099, ali v gotovini na sede-
žu naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo
osebno oddane po pošti do 12. 5. 2000
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Veliki Gaber,
Veliki Gaber 41, Veliki Gaber, v zapečateni
kuverti z oznako: “Ponudba - Ne odpiraj“ in
številka te objave. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo skupno za Os-
novne šole: Trebnje, Veliki Gaber, Šentru-
pert, Mirna in Mokronog, dne 12. 5. 2000
ob 12. uri v prostorih tajništva Osnovne šo-
le Trebnje, Kidričeva 11, Trebnje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
ni potrebno.

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: pogodba,
samostojni dobavitelji z možnostjo sodelo-
vanja podizvajalcev, ki se jih v ponudbi na-
vede.

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 pogoje v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do začetka odpiranja
ponudb do 12. 5. 2000 do 8. ure.

14. Merila za dodelitev javnega naročila,
teža in način uporabe meril (21. člen ZJN):
merilo za dodelitev naročila je najnižja konč-
na cena in ostala merila, ki so navedena v
razpisni dokumentaciji, reference na po-
dročju predmeta javnega naročanja, dose-
danje izkušnje na področju javnega naroča-
nja s priporočili naročnikov, sposobnost red-
nih sukcesivnih dobav naročniku, na način
kot jo zahteva naročnik, kvaliteta izdelkov,
plačilni roki. Ponudniki bodo obveščeni o

izidu razpisa najkasneje v 14 dneh po odpi-
ranju ponudb.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki zahtevajo samo v pisni obliki na
naslovu Osnovna šola Veliki Gaber, Veliki
Gaber 41, Veliki Gaber, do tri dni pred jav-
nim odpiranjem ponudb.

16., 17.
Osnovna šola Veliki Gaber

Ob-25287
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šen-
trupert, Šentrupert 57, 8232 Šentrupert,
tel. 068/40-002, faks 40-006.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola dr. Pa-
vla Lunačka Šentrupert, Šentrupert 57,
8232 Šentrupert.

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

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za naročila po skupi-
nah ali pa za celoto:

1. meso in mesni izdelki,
2. pekovski izdelki,
3. sadje in zelenjava,
4. mleko, mlečni izdelki, napitki in

sokovi,
5. ostala živila in dodatki k jedem.

Dobava živil po vseh skupinah je sukce-
sivna.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,040.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroči-
lo se deli na pet skupin, in sicer:

1. skupina: meso in mesni izdelki:
3,230.000 SIT,

2. skupina: pekovski izdelki:
2,220.000 SIT,

3. skupina: sadje in zelenjava:
1,280.000 SIT,

4. skupina: mleko, mlečni izdelki, na-
pitki in sokovi: 1,010.000 SIT,

5. skupina: ostala živila in dodatki k
jedem: 1,300.000 SIT.

Količine živil po posamezni skupini so
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 9. 2000 do 1. 9. 2001, in sicer sukce-
sivno.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 9. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert,
Šentrupert 57, Šentrupert, računovodstvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan vključno
do 12. 5. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
52120-603-32078 ali v gotovini na sedežu
naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo prispele po pošti ali bodo osebno
oddane po pošti do 12. 5. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola dr. Pavla Lu-
načka Šentrupert, Šentrupert 57, Šentru-
pert, v zapečateni kuverti z oznako: “Po-
nudba - Ne odpiraj“ in številka te objave. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo skupno za Os-
novne šole: Trebnje, Veliki Gaber, Šentru-
pert, Mirna in Mokronog, dne 12. 5. 2000
ob 12. uri v prostorih tajništva Osnovne šo-
le Trebnje, Kidričeva 11, Trebnje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
ni potrebno predložiti bančne garancije.

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: pogodba, samo-
stojni dobavitelji z možnostjo sodelovanja po-
dizvajalcev, ki se jih v ponudbi navede.

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 pogoje v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do začetka odpiranja
ponudb do 12. 5. 2000 do 8. ure.

14. Merila za dodelitev javnega naročila,
teža in način uporabe meril (21. člen ZJN):
merilo za dodelitev naročila je najnižja konč-
na cena in ostala merila, ki so navedena v
razpisni dokumentaciji, reference na po-
dročju predmeta javnega naročanja, dose-
danje izkušnje na področju javnega naroča-
nja s priporočili naročnikov, sposobnost red-
nih sukcesivnih dobav naročniku, na način
kot jo zahteva naročnik, kvaliteta izdelkov,
plačilni roki. Ponudniki bodo obveščeni o
izidu razpisa najkasneje v 14 dneh po odpi-
ranju ponudb.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki zahtevajo samo v pisni obliki na
naslovu Osnovna šola dr. Pavla Lunačka
Šentrupert, Šentrupert 57, Šentrupert, do
tri dni pred javnim odpiranjem ponudb.

16., 17.
Osnovna šola dr. Pavla Lunačka

Šentrupert

Ob-25288
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Mokronog, Gubčeva
cesta 4, Mokronog, tel. 068/499-510, faks
068/499-511.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Mo-
kronog, Gubčeva cesta 4, Mokronog.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za naročila po skupi-
nah ali pa za celoto:

1. meso in mesni izdelki,
2. pekovski izdelki,
3. sadje in zelenjava,
4. mleko, mlečni izdelki, napitki in so-

kovi,
5. ostala živila in dodatki k jedem.

Dobava živil po vseh skupinah je sukce-
sivna.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
11,867.391 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroči-
lo se deli na pet skupin, in sicer:

1. skupina: meso in mesni izdelki:
4,140.595 SIT.

2. skupina: pekovski izdelki:
3,434.117 SIT,

3. skupina sadje in zelenjava:
1,142.550 SIT,

4. skupina: mleko, mlečni izdelki, na-
pitki in sokovi: 1,903.163 SIT,

5. skupina: ostala živila in dodatki k
jedem: 1,246.966 SIT.

Količine živil po posamezni skupini so
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 9. 2000 do 1. 9. 2001, in sicer sukce-
sivno.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 9. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Mokronog, Gubčeva ulica 4, Mo-
kronog, računovodstvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan vključno
do 12. 5. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
52120-603-32062, ali v gotovini na sede-
žu naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo
osebno oddane po pošti do 12. 5. 2000
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Mokronog,
Gubčeva ulica 4, Mokronog, v zapečateni
kuverti z oznako: “Ponudba - Ne odpiraj“ in
številka te objave. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo skupno za Os-
novne šole: Trebnje, Veliki Gaber, Šentru-
pert, Mirna in Mokronog, dne 12. 5. 2000
ob 12. uri v prostorih tajništva Osnovne šo-
le Trebnje, Kidričeva 11, Trebnje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe ni.

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: pogodba, sa-

mostojni dobavitelji z možnostjo sodelo-
vanja podizvajalcev, ki se jih v ponudbi
navede.

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 pogoje v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do začetka odpiranja
ponudb do 12. 5. 2000 do 8. ure.

14. Merila za dodelitev javnega naročila,
teža in način uporabe meril (21. člen ZJN):
merilo za dodelitev naročila je najnižja konč-
na cena in ostala merila, ki so navedena v
razpisni dokumentaciji, reference na po-
dročju predmeta javnega naročanja, dose-
danje izkušnje na področju javnega naroča-
nja s priporočili naročnikov, sposobnost red-
nih sukcesivnih dobav naročniku, na način
kot jo zahteva naročnik, kvaliteta izdelkov,
plačilni roki. Ponudniki bodo obveščeni o
izidu razpisa najkasneje v 14 dneh po odpi-
ranju ponudb.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki zahtevajo samo v pisni obliki na
naslovu Osnovna šola Mokronog, Gubčeva
ulica 4, Mokronog, do tri dni pred javnim
odpiranjem ponudb.

16., 17.
Osnovna šola Mokronog

Ob-25289
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Mirna, Cesta na Fužine
1, Mirna, tel. 068/47-039, faks
068/48-044.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Mirna,
Cesta na Fužine1, Mirna.

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

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za naročila po skupi-
nah ali pa za celoto:

1. meso in mesni izdelki,
2. pekovski izdelki,
3. sadje in zelenjava,
4. mleko, mlečni izdelki, napitki in

sokovi,
5. ostala živila in dodatki k jedem.

Dobava živil po vseh skupinah je sukce-
sivna.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
19,550.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroči-
lo se deli na pet skupin, in sicer:

1. skupina: meso in mesni izdelki:
5,850.000 SIT.

2. skupina: pekovski izdelki:
5,150.000 SIT,

3. skupina: sadje in zelenjava:
2,550.000 SIT,

4. skupina: mleko, mlečni izdelki, na-
pitki in sokovi: 2,400.000 SIT,

5. skupina: ostala živila in dodatki k
jedem: 3,600.000 SIT.

Količine živil po posamezni skupini so
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 9. 2000 do 1. 9. 2001, in sicer sukce-
sivno.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 9. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Mirna, Cesta na Fužine 1, Mir-
na, računovodstvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan vključno
do 12. 5. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
52120-603-32057 ali v gotovini na sedežu
naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo
osebno oddane po pošti do 12. 5. 2000
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Mirna, Cesta
na Fužine 1, Mirna, v zapečateni kuverti z
oznako: “Ponudba - Ne odpiraj“ in številka
te objave. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo skupno za Os-
novne šole: Trebnje, Veliki Gaber, Šentru-
pert, Mirna in Mokronog, dne 12. 5. 2000
ob 12. uri v prostorih tajništva Osnovne šo-
le Trebnje, Kidričeva 11, Trebnje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje ni potrebno pred-
ložiti garancije.

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: pogodba, sa-
mostojni dobavitelji z možnostjo sodelova-
nja podizvajalcev, ki se jih v ponudbi na-
vede.

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 pogoje v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do začetka odpiranja
ponudb do 12. 5. 2000 do 8. ure.

14. Merila za dodelitev javnega naročila,
teža in način uporabe meril (21. člen ZJN):
merilo za dodelitev naročila je najnižja konč-
na cena in ostala merila, ki so navedena v
razpisni dokumentaciji, reference na po-
dročju predmeta javnega naročanja, dose-
danje izkušnje na področju javnega naroča-
nja s priporočili naročnikov, sposobnost red-
nih sukcesivnih dobav naročniku, na način
kot jo zahteva naročnik, kvaliteta izdelkov,
plačilni roki. Ponudniki bodo obveščeni o



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 33 / 14. 4. 2000 / Stran 3213

izidu razpisa najkasneje v 14 dneh po odpi-
ranju ponudb.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki zahtevajo samo v pisni obliki na
naslovu Osnovna šola Mirna, Cesta na Fuži-
ne 1, Mirna, do tri dni pred javnim odpira-
njem ponudb.

16., 17.
Osnovna šola Mirna

Ob-25290
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Trebnje, Kidričeva 11,
Trebnje, tel. 068/44-046, faks
068/44-096.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Treb-
nje, Kidričeva 11, Trebnje.

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

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za naročila po skupi-
nah ali pa za celoto:

1. meso in mesni izdelki,
2. pekovski izdelki,
3. sadje in zelenjava,
4. mleko, mlečni izdelki, napitki in so-

kovi,
5. ostala živila in dodatki k jedem.

Dobava živil po vseh skupinah je sukce-
sivna.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
29,874.776 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroči-
lo se deli na pet skupin, in sicer:

1. skupina: meso in mesni izdelki:
6,937.956 SIT.

2. skupina: pekovski izdelki:
6,542.400 SIT,

3. skupina: sadje in zelenjava:
2,044.600 SIT,

4. skupina: mleko, mlečni izdelki, na-
pitki in sokovi: 5,428.220 SIT,

5. skupina: ostala živila in dodatki k
jedem: 8,921.600 SIT.

Količine živil po posamezni skupini so
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 9. 2000 do 1. 9. 2001, in sicer sukce-
sivno.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 9. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Trebnje, Kidričeva 11, 8210
Trebnje, računovodstvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan vključno
do 12. 5. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
52120-603-32083 ali v gotovini na sedežu
naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo
osebno oddane po pošti do 12. 5. 2000
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Trebnje, Ki-
dričeva 11, Trebnje, v zapečateni kuverti z
oznako: “Ponudba - Ne odpiraj“ in številka
te objave. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo skupno za Os-
novne šole: Trebnje, Veliki Gaber, Šentru-
pert, Mirna in Mokronog, dne 12. 5. 2000
ob 12. uri v prostorih tajništva Osnovne šo-
le Trebnje, Kidričeva 11, Trebnje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 10% ponudbene vrednosti z veljav-
nostjo 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri. Bančna garancija mora biti veljavna
do 30. 6. 2000.

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: pogodba, samo-
stojni dobavitelji z možnostjo sodelovanja po-
dizvajalcev, ki se jih v ponudbi navede.

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 pogoje v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do začetka odpiranja
ponudb do 12. 5. 2000 do 8. ure.

14. Merila za dodelitev javnega naročila,
teža in način uporabe meril (21. člen ZJN):
merilo za dodelitev naročila je najnižja konč-
na cena in ostala merila, ki so navedena v
razpisni dokumentaciji, reference na po-
dročju predmeta javnega naročanja, dose-
danje izkušnje na področju javnega naroča-
nja s priporočili naročnikov, sposobnost red-
nih sukcesivnih dobav naročniku, na način
kot jo zahteva naročnik, kvaliteta izdelkov,
plačilni roki. Ponudniki bodo obveščeni o
izidu razpisa najkasneje v 14 dneh po odpi-
ranju ponudb.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki zahtevajo samo v pisni obliki na
naslovu Osnovna šola Trebnje, Kidričeva uli-
ca 11, Trebnje, do tri dni pred javnim odpi-
ranjem ponudb.

16., 17.
Osnovna šola Trebnje

Ob-25345
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Ljubljana,
Kolodvorska 11, 061/29-12921.

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

3. (a) Kraj dobave: razne lokacije v Re-
publiki Sloveniji po dispoziciji kupca.

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

a) 1.600 m3 borovih podnic, dim.:
dolž. 3 m, šir. 18–36 cm, deb. 50 mm,

b) 400 m3 smrekovih podnic, dim.:
dolž. 3 m, šir. 18–36 cem, deb. 48 mm.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
100,000.000 SIT.

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

a) 84,000.000 SIT,
b) 16,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivna dobava od 1. 7. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Služba za material-
no poslovanje, Trg OF 6/I, Ljubljana, soba
št. 13, kontaktna oseba je Bojan Geršak.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 19. 4. do 5. 5.
2000 od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 17.850 SIT, virman na žiro
račun št. 50100-601-14744 pri NLB Ljub-
ljana (domači ponudniki, 110 EUR
50100-620-133-27620-59383/4 pri NLB
Ljubljana (tudi ponudniki). Ponudnike prosi-
mo, da poleg dokazila o plačilu obvezno
priložijo vse potrebne podatke za izstavitev
računa.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 5. 2000 do 15.
ure v tajništvo Službe za Materialnega po-
slovanja.

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

18. 5. 2000 ob 10. uri v sejni sobi Službe
za materialno poslovanje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% po-
nujene vrednosti, z veljavnostjo do 15. 7.
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: vse oblike, boniteta, potrdilo
o plačilu davkov in prispevkov.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 9. 2000.

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

1. cena – 60 točk,
2. plačilni pogoj – 20 točk,
3. reference – 20 točk.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: tehnične podatke dobite pri Viktorju
Šinkovec, tel. 061/29-14105, komercial-
na vprašanja pri Bojanu Geršak, tel.
061/29-12329.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
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Št. 266-00 Ob-25346
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška ce-
sta 2, Ljubljana, telefaks 061/1431-254.

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

3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, objekt KC za namestitev delavcev,
Vidovdanska 9, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: izdelava in vgradnja dvi-
gala nosilnosti 630 kg, z vsemi pripada-
jočimi gradbenimi in obrtniškimi deli.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: 10 mio
SIT.

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

podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kli-
nični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadstropje,
soba 40, vsak delovni dan med 9. in 12.
uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 4. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, žiro račun:
50103-603-51820 sklic na številko 00
45-08-7599 za razpisno dokumentacijo.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 5. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, Ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajniš-
tvo, I. nadstropje, soba 13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda 10. 5. 2000 ob 12. uri v predavalni-
ci IV. Klinični center Ljubljana, Zaloška ce-
sta 7.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1% ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v skladu s pogodbo,
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.

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 zakonom o gospodarskih
družbah,

– v skladu z dokazili iz razpisne doku-
mentacije.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 5. 2000.

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

– reference: 20%,
– cena: 40%,
– tehnična ocena: 40%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: jih ni.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo obja-
ve.

17.
Klinični center Ljubljana

Št. 1504-2/00 Ob-25347
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Inšpekto-
rat RS za delo, Parmova 33, Ljubljana, tele-
faks 061/13-62-258.

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

3. (a) Kraj dobave:
– sedež naročnika: Inšpektorat RS za

delo, Parmova 33, Ljubljana,
– območne enote: Inšpektorat RS za

delo:
– enota Ljubljana, Trg prekomorskih bri-

gad 1, Ljubljana,
– enota Celje, Gledališki trg 7, Celje,
– enota Koper, Trg Brolo 3, Koper,
– enota Krško, Cesta krških žrtev 15,

Krško,
– enota Maribor, Partizanska 47, Ma-

ribor,
– enota Murska Sobota, Kardoševa 2,

Murska Sobota,
– enota Grosuplje, Cesta na Krko 7,

Grosuplje,
– enota Postojna, Ljubljanska 5a,
– enota Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
– enota Velenje, Rudarska 6a, Velenje,
– enota Nova Gorica, Trg Edvarda Kar-

delja 1, Nova Gorica,
– enota Novo mesto, Kočevarjeva 1, No-

vo mesto,
– enota Trbovlje, Ulica 1. junija 2, Tr-

bovlje,
– enota Litija, Kidričeva 1, Litija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: pisarniški artikli (podrob-
neje je vrsta opredeljena v razpisni doku-
mentaciji).

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska vrednost naročila znaša skupaj z dav-
kom na dodano vrednost 25,000.000 SIT.

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

bava je sukcesivna, za obdobje od 1. 6.
2000 do 31. 5. 2002.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
24 mesecev od datuma podpisa pogodbe
oziroma do izpolnitve pogodbenih obvezno-
sti v vrednostnem obsegu.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za delo, druži-
no in socialne zadeve, Inšpektorat RS za
delo, Parmova 33, Ljubljana, Sonja Kone-
stabo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do poteka roka za
predložitev ponudb, tj. 4. 5. 2000, od 9.
do 14. ure od ponedeljka do petka (razen
na dneve praznikov).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago brezplačno.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ovojnica s ponudbo mo-
ra na naslov prispeti ne glede na vrsto pre-
nosa te pošiljke, do vključno 4. 5. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: pisne ponudbe z naslovom
ponudnika in z oznako: “Ne odpiraj – po-
nudba za javni razpis – pisarniški artikli” ter
z nazivom in naslovom pošiljatelja na hrbtni
strani morajo ponudniki dostaviti v zaprtih
ovojnicah na naslov: RS, Ministrstvo za de-
lo, družino in socialne zadeve, Inšpektorat
RS za delo, Parmova 33, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Inšpektorat RS za delo, Parmova
33, Ljubljana, sejna soba, 5. 5. 2000 ob
10. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: kot finančno zavarovanje
naročnik zahteva bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti.

Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 dni
po podpisu pogodbe predložiti bančno ga-
rancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 10% od predvidene vredno-
sti dobav po sklenjeni pogodbi.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo naročila je po
dobavi, najmanj 30 dni po izstavitvi računa,
prodajalec brezplačno dostavlja blago na
zahtevane lokacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik je
lahko gospodarska družba ali samostojni
podjetnik z ustreznimi kvalifikacijami za prev-
zem predmetnega javnega naročila.

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 ne sme biti v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku, poravnane mora imeti obvezno-
sti iz naslova davkov, taks in drugih daja-
tev, določenih z zakonom. Podrobnejše
zahteve so podane v razpisni dokumen-
taciji.

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

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

– cena,
– odzivni čas,
– garancija za nemoteno dobavo – širo-

ka mreža dobaviteljev,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku (npr. količinski popusti),
– reference in izkušnje na področju

predmetnega javnega naročila,
– širši in kakovostnejši popis dodatnih

artiklov.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne druge informacije o naročilu
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se dobi na naslovu naročnika pri Sonji Ko-
nestabo.

16., 17.
Ministrstvo za delo, družino in socialne

zadeve
Inšpektorat RS za delo

Št. 611 Ob-25348
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija Ministrstvo za de-
lo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
dobave opreme brez omejitev.

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

trebno dobaviti: dobava in montaža
opreme.

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

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

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

15. 7. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 9. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za delo, družino in socialne zade-
ve, Ljubljana, Kotnikova 28/VII, kontaktna
oseba: Dunja Bubanj, tel. 061/1783-493..

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 4. 2000.

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

predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
15. 5. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 5. 2000 ob
12. uri v prostorih Ministrstva za delo, druži-
no in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova
28, sejna soba.

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

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko

umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (15. 5. 2000 do 10. ure).

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponudbena
cena, reference, garancijski rok, rok izved-
be in ugodnosti.

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

zadeve

Št. 293/00-1 Ob-25371
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204
Dobrna, faks 42-55-845.

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

3. (a) Kraj dobave: Občina Dobrna, Do-
brna 19, 3204 Dobrna.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: gasilsko vozilo z nadgrad-
njo GVC 16/24 (po standardih Gasilske
zveze Slovenije).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: zahteva
se, da ponudnik ponudi komplet storitev
(izdobavo komplet vozila GVC 16/24 z nad-
gradnjo v skladu z razpisnimi pogoji in stan-
dardi Gasilske zveze Slovenije).

(č) Ocenjena vrednost naročila:
21,000.000 SIT.

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

predviden rok dobave je 15. 6. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

predviden zaključek dobave je najkasneje
15. 6. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do roka za predlo-
žitev ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 10.000 SIT +19 % DDV – vir-
mansko nakazilo na žiro račun Občine Do-
brna št. 50700-630-10259, z navedbo pol-
nega naslova in davčne št. 71772626.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za predložitev po-
nudb je 20 dni in prične teči naslednji dan
po tej objavi.

Ponudbe je potrebno predložiti do 8. 5.
2000 do 10. ure na Občino Dobrna, Dobr-
na 19, pri Zdenki Čerenak.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Dobrna, Dobrna 19,
3204 Dobrna.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 9. 5. 2000 ob 10. uri
v sejni sobi Občine Dobrna, Dobrna 19,
3204 Dobrna.

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

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

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: v
razpisni dokumentaciji.

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

način uporabe meril – 21. člen ZJN): v raz-
pisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudnik vzame v zakup staro vozilo
na osnovi cenitve le tega, ter v ponujeno
vozilo vgradi že izdobavljeno visokotlačno
črpalko v skladu s standardi Gasilske zveze
Slovenije. Izdobavljena črpalka je deponira-
na v prostorih gasilskega društva Dobrna in
jo predpisuje standard Gasilske zveze Slo-
venije.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo pred-
hodne objave.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: razpis se izvaja prvič.

Občina Dobrna

Št. 15/2000 Ob-25425
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: 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 do-
bavitelja 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: olja in maziva.

(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:
12,000.000 SIT.

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

– turbinsko olje: 7,000.000 SIT,
– maziva in ostala olja: 5,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: ju-

nij 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

maj 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 3. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, znesek je potrebno naka-
zati na ŽR št. 52700-601-11513.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: ponudbe je po-
trebno predložiti najkasneje do 4. 5. 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 4. 5. 2000 v prostorih
TET, d.o.o., ob 10.30.

9.
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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.,
Trbovlje

Ob-25432
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za predšolsko vzgoje, izo-
braževanje in šport, Trubarjeva 5, Ljubljana,
faks 12-65-908.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Vrhov-
ce, Cesta na Brdo 1, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža opre-
me za šolsko kuhinjo Osnovne šole Vr-
hovci, Cesta na Brdo 1, Ljubljana; popis
opreme v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: pred-
met naročila je potrebno dobaviti v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 30 mio
SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 15.

avgust 2000, ki je tudi datum pričetka mon-
taže dobavljene opreme.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
dokončanje montaže 25. avgust 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Vrhovce, Cesta na Brdo 1, Ljub-
ljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka
17. 4. 2000 do petka 21. 4. 2000, v času
od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, ŽR OŠ Vrhov-
ci: 50106-603-50043.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do torka 9. maja 2000,
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgo-
jo, izobraževanje in šport, Trubarjeva 5/IV,
Ljubljana, z oznako “Ne odpiraj – ponudba
za dozidavo in obnovo šolske kuhinje”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v torek 9. maja 2000 ob 13. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% od
ponudbene vrednosti. Veljati mora od 9. 5.
2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo delo pla-
čeval na podlagi začasnih računov v obse-
gu izvedenih del.

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 ali fizična oseba z registrirano dejav-
nostjo za izvajanje razpisanih del.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko po-
nudbo umaknejo v roku 24 ur po odpiranju.

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

– ponudbena cena 70%,
– reference na področju gradnje 30%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: informacije se dajejo izključno v pisni
obliki.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 1 z dne 7. 1. 2000.

17.
Mestna občina Ljubljana

Oddelek za predšolsko vzgojo,
izobraževanje in šport

Ob-25433
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina
12, 8270 Krško, faks 0608/21-006.

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

3. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

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

– 70 kosov težkih sodov IDDS,
– 60 kosov lahkih sodov IDDS.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
81,000.000 SIT.

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

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

5. Predvideni datum zaključka dobave:
januar 2002.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Nu-
klearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 1,
8270 Krško, lokalna nabava, Miroslav Bra-
čun, tel. 0608/242-180.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 5. 2000.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 5. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 2000 ob 11. uri, na naslovu Nu-
klearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12,
8270 Krško, soba 223.

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

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

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

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: 15. 5. 2000 po
13. uri.

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

– cena 40%,
– kvaliteta 35%,
– reference ponudnika 20%,
– finančna moč podjetja 5%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: jih ni.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni bilo.
17.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 332-04-7/00 Ob-25515
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

trebno dobaviti: meso in mesni izdelki za
Oddelek za organizirano prehrano po
specifikaciji iz razpisne dokumentacije
(specifikacija zajema količino dvoletnih
dobav).

Obdobje za katerega se izvaja javni raz-
pis: dve leti.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj mora ponuditi blago v celoti po po-
samezni točki specifikacije iz razpisne do-
kumentacije (točke specifikacije so: II.a.
Meso klavne živine; II.b. Meso perutnine;
II.c. Meso divjadi; II.č. Morski sadeži – ribe
in raki, sladkovodne ribe; II.d. Klobasičarski
izdelki; II.e. Suhomesni izdelki).

(č) Ocenjena vrednost naročila za dobo
dveh let: 90,000.000 SIT.

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

četek 1. 7. 2000, postopno (dnevne, te-
denske dobave).

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2002.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
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je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27a, 1000 Ljubljana, Romana Zajc ali Mojca
Gregorič, s pooblastilom za dvig razpisne
dokumentacije, telefaks 061/178-55-79, in-
formacije po telefonu 061/178-52-40, Tat-
jana Kozole, vsak delovni dan od 8.30 do
10. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 5. 2000,
vsak delovni dan od 8.30 do 10. ure.

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

predložiti ponudbe: 17. 5. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 2000 ob 10. uri v sejni sobi, na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
ocenjene vrednosti naročila, to je
9,000.000 SIT, oziroma kolikor ponudnik
predloži ponudbo samo za posamezne toč-
ke specifikacije iz razpisne dokumentacije,
ki so določene kot celota, predloži bančno
garancijo v navedeni višini, to je:

– za točko specifikacije II.a.: 5,000.000
SIT,

– za točko specifikacije II.b.: 1,100.000
SIT,

– za točko specifikacije II.c.: 400.000
SIT,

– za točko specifikacije II.č.: 1,100.000
SIT,

– za točko specifikacije II.d.: 800.000
SIT,

– za točko specifikacije II.e.: 600.000
SIT,

– z veljavnostjo do vključno datuma ve-
ljavnosti ponudbe, to je do 15. 8. 2000.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: ni zahteve.

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

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

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 8. 2000.

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

Merila  za  izbiro  najugodnejše  ponud-
be so:

1. usposobljenost in sposobnost po-
nudnika za realizacijo razpisanih del (0–50
točk),

2. plačilni pogoji (0,2 točki za vsak
dan daljši plačilni rok od zahtevanega, ven-
dar največ za 60 dni),

3. dobavni rok za urgentna naročila
(5 točk za dobavni rok v 1 uri, 3 točke za
dobavni rok v 2 urah),

4. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (3 točke).

Pri vrednotenju po točkah od 1. do 4.,
se upošteva vplivnostni faktor 0,4

5. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,6, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: datum, do katerega bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: 8. 6. 2000.

16., 17.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 402-04-62/99 Ob-25516
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-55-79.

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

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

trebno dobaviti: dobava in montaža pisar-
niškega pohištva in druge opreme za
obnovljeni kompleks Mladika, Prešerno-
va 25, in sicer:

1. skupina: splošno pisarniško pohiš-
tvo v ultrapasu in druga oprema, izrisana in
izdelana po načrtih projektanta ter drobna
oprema po izboru projektanta,

2. skupina: nadstandardno pisarniško
pohištvo v furnirju, izrisano in izdelano po
načrtih projektanta,

3. skupina: delovni in konferenčni stoli,
4. skupina: arhivske kovinske omare

in regali,
5. skupina: zaveze in tekači,
6. skupina: preproge,
7. skupina: snemalni sistemi.

(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 naročilo po
posameznih skupinah od 1. do 7.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
286,000.000 SIT.

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

1. skupina: 115,000.000 SIT,
2. skupina: 34,000.000 SIT,
3. skupina: 70,000.000 SIT,
4. skupina: 35,000.000 SIT,
5. skupina: 16,000.000 SIT,
6. skupina: 10,000.000 SIT,
7. skupina: 6,000.000 SIT.

4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

5. 9. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:

Imos Inženiring, d.o.o., Linhartova 13,
1000 Ljubljana, Valči Dolinšek, tel.
061/326-461, telefaks 061/319-184;
barvna študija je na vpogled pri Mirjam Ple-
stenjak, na Servisu skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana, tel.
01/478-54-96, vsak delovni dan med 9.
in 15. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 4. 2000, vsak
delovni dan od 9. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:

1. skupina: 30.000 SIT (vključno z
DDV),

2. skupina: 30.000 SIT (vključno z
DDV),

3. skupina: 5.000 SIT (vključno z
DDV),

4. skupina: 5.000 SIT (vključno z
DDV),

5. skupina: 5.000 SIT (vključno z
DDV),

6. skupina: 5.000 SIT (vključno z
DDV),

7. skupina: 5.000 SIT (vključno z
DDV)

nakazilo na ŽR št. 50102-601-21296 s
pripisom “za razpisno dokumentacijo za do-
bavo opreme za kompleks Mladika”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 5. 2000 do 9. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 5. 2000 ob 10. uri v sejni sobi, na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
ocenjene vrednosti naročila za posamezno
ponujeno skupino z veljavnostjo do vključno
datuma veljavnosti ponudbe.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: ni zahteve.

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

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

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 14. 8. 2000.

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

Ponudbe se bodo vrednotile po posa-
meznih skupinah.
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1. skupina: splošno pisarniško pohiš-
tvo v ultrapasu in druga oprema, izrisana in
izdelana po načrtih projektanta ter drobna
oprema po izboru projektanta:

1. finančna usposobljenost ponudni-
ka (10 točk),

2. reference ponudnika (0–46 točk),
3. certifikat za sistem kakovosti ISO

9001 oziroma ISO 9002 (5 točk),
4. ustreznost ponujenega programa

(0–16,5 točk),
5. splošni garancijski rok za izvedena

dela (0,25 točke za vsak mesec daljši ga-
rancijski rok od zahtevanega, vendar največ
za 24 mesecev),

6. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (3 točke),

Pri vrednotenju po točkah od 1. do 6.,
se upošteva vplivnostni faktor 0,4.

7. ponudbena cena.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,6, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

2. skupina: nadstandardno pisarniško
pohištvo v furnirju, izrisano in izdelano po
načrtih projektanta:

1. finančna usposobljenost ponudni-
ka (10 točk),

2. reference ponudnika (0–46 točk),
3. certifikat za sistem kakovosti ISO

9001 oziroma ISO 9002 (5 točk),
4. ustreznost ponujenega programa

(0–22 točk),
5. splošni garancijski rok za izvedena

dela (0,25 točke za vsak mesec daljši ga-
rancijski rok od zahtevanega, vendar največ
za 24 mesecev),

6. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (3 točke),

Pri vrednotenju po točkah od 1. do 6.,
se upošteva vplivnostni faktor 0,4.

7. ponudbena cena.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,6, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

3. skupina: delovni in konferenčni
stoli:

1. finančna usposobljenost ponudni-
ka (10 točk),

2. reference ponudnika (0–46 točk),
3. certifikat za sistem kakovosti ISO

9001 oziroma ISO 9002 (5 točk),
4. ustreznost ponujenega programa

(0–19 točk),
5. splošni garancijski rok za izvedena

dela (0,25 točke za vsak mesec daljši ga-
rancijski rok od zahtevanega, vendar največ
za 24 mesecev),

6. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (3 točke),

Pri vrednotenju po točkah od 1. do 6.,
se upošteva vplivnostni faktor 0,4.

7. ponudbena cena.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-

jem 0,6, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

4. skupina: arhivske kovinske omare
in regali:

1. finančna usposobljenost ponudni-
ka (10 točk),

2. reference ponudnika (0–46 točk),
3. certifikat za sistem kakovosti ISO

9001 oziroma ISO 9002 (5 točk),
4. ustreznost ponujenega programa

(0–18 točk),
5. splošni garancijski rok za izvedena

dela (0,25 točke za vsak mesec daljši ga-
rancijski rok od zahtevanega, vendar največ
za 24 mesecev),

6. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (3 točke),

Pri vrednotenju po točkah od 1. do 6.,
se upošteva vplivnostni faktor 0,4.

7. ponudbena cena.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,6, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

5. skupina: zavese in tekači:
1. finančna usposobljenost ponudni-

ka (10 točk),
2. reference ponudnika (0–46 točk),
3. certifikat za sistem kakovosti ISO

9001 oziroma ISO 9002 (5 točk),
4. ustreznost ponujenega programa

(0–10 točk),
5. splošni garancijski rok za izvedena

dela (0,25 točke za vsak mesec daljši ga-
rancijski rok od zahtevanega, vendar največ
za 24 mesecev),

6. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (3 točke),

Pri vrednotenju po točkah od 1. do 6.,
se upošteva vplivnostni faktor 0,4.

7. ponudbena cena.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,6, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

6. skupina: preproge:
1. finančna usposobljenost ponudni-

ka (10 točk),
2. reference ponudnika (0–46 točk),
3. certifikat za sistem kakovosti ISO

9001 oziroma ISO 9002 (5 točk),
4. ustreznost ponujenega programa

(0–15 točk),
5. splošni garancijski rok za izvedena

dela (0,25 točke za vsak mesec daljši ga-
rancijski rok od zahtevanega, vendar največ
za 24 mesecev),

6. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (3 točke),

Pri vrednotenju po točkah od 1. do 6.,
se upošteva vplivnostni faktor 0,4.

7. ponudbena cena.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,6, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

7. skupina: snemalni sistemi:
1. finančna usposobljenost ponudni-

ka (10 točk),
2. reference ponudnika (0–46 točk),
3. certifikat za sistem kakovosti ISO

9001 oziroma ISO 9002 (5 točk),
4. ustreznost ponujenega programa

(0–10 točk),
5. splošni garancijski rok za izvedena

dela (0,25 točke za vsak mesec daljši ga-
rancijski rok od zahtevanega, vendar največ
za 24 mesecev),

6. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (3 točke),

Pri vrednotenju po točkah od 1. do 6.,
se upošteva vplivnostni faktor 0,4.

7. ponudbena cena.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,6, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

Najugodnejša ponudba za posamezno
skupino je tista ponudba, ki po vseh vred-
notenjih skupaj doseže najvišji rezultat.

Datum, do katerega bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: 2. 6. 2000.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Alenka Lamovec, u.d.i.a., tel.
01/478-55-70; ogled objektov na Prešer-
novi 25 v Ljubljani (kompleks Mladika) bo
v petek, 5. 5. 2000 ob 9. uri.

16. Številka Uradnega lista Republike
Slovenije, datum in številka objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list RS,
št. 92 z dne 12. 11. 1999 pod št. 14778.

17.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 3283 Ob-25524
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.,
Vrbina 12, 8270 Krško, faks 0608/21-006.

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

3. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 86.000 litrov plinskega
olja posebne kvalitete.

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

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

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

9. 6. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

11. 6. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: lo-
kalna nabava, Karmen Šebjan, tel.
0608/242-463.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 4. 2000
(vsak dan od 8. do 10. ure).

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

predložiti ponudbe: 25. 4. 2000 do 8. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: vložišče, Nuklearna elektrar-
na Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 4. 2000 ob 8. uri, na naslovu Nuklear-
na elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12,
8270 Krško, soba 223.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 3% ponudbene cene, velja 30
dni po datumu izdaje sklepa o izbiri.

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

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

morejo umakniti ponudbe: 25. 4. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena in plačilni pogoji 40%,
– kvalifikacija, kvaliteta, razpoložljivost

35%,
– reference ponudnika 15%,
– finančna moč podjetja 10%.
15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 10. 3. 2000 pod št.
108, Ob-22749.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 35200/00080/2000 Ob-25520
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa, številka telefona: Občina Hoče-Slivnica
Pohorska cesta 15, Sp. Hoče, faks
062/61-65-330, tel. 062/61-65-320.

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

3. (a) Kraj izvedbe: Občina Hoče-Sliv-
nica.

(b) Vrsta in način izvedbe: dobava in
montaža avtobusnih nadstrešnic.

(c) Navedba ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo za dela zahtevanega
blaga: da.

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

(d)
4. Rok dobave: v roku 1 meseca.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisna dokumentacija: Ob-
čina Hoče-Slivnica, Pohorska c.15, 2311
Sp. Hoče, Občinska uprava, kontaktna ose-
ba Herman Jakolič.

Ponudniki morajo obvezno predati na-
ročniku izvod virmana oziroma položnice,
kot dokazilo o plačilu vplačanih stroškov iz-
delave razpisne dokumentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: petnajst dni od
dneva objave razpisa, vsak delovni dan, od
8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (števevilka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
5.000 SIT virmansko ali s položnico na ŽR,
št. 51800-630-26084 s pripisom “Razpis“.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo do 4. 5. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Hoče-Slivnica, Ob-

činska uprava, Pohorska c. 15, 2311 Sp.
Hoče.

Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj“,
ponudba “za dobavo in montažo avtobusnih
nadstrešnic“, na hrbtni strani mora biti na
kuverti označen naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
4. maja 2000 ob 12. uri, v prostorih Občine
Hoče-Slivnica.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finanč. zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi predloži-
ti bančno garancijo za resnost ponudbe,
brezpogojno vplačljivo na prvi poziv, v višini
10% od razpisane vrednosti del, kot jam-
stvo, da bo v primeru, če bo izbran, sklenil
pogodbo z naročnikom.

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

10. Glavni pogoji glede načina financira-
nja in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: naj-
manj 30 dni po dokončni dobavi.

11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov, če ji bo dodeljeno jav-
no naročilo: če ponudnik nastopa s poddo-
bavitelji, mora imeti s temi sklenjeno pogod-
bo o skupnem nastopanju pri tem javnem
naročilu. Ti dokumenti morajo biti sestavni
del ponudbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika in finančno-poslovne ter tehn.
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo priložiti ustrezna dokazi-
la in izjave o izpolnjevanju pogojev iz te
točke v skladu z zahtevami iz razpisne do-
kumentacije.

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

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril): cena, čas dobave in
montaže del, kvaliteta izvedbe.

Teža in način uporabe meril je določena
v razpisni dokumentaciji.

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

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

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo, objavljen: prva objava tega javnega na-
ročila.

Občina Hoče-Slivnica

Št. 640-02-6/2000 Ob-25518
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 do-
bavitelja brez omejitev za blago.

3. (a) Kraj dobave: OŠ Mirana Jarca Čr-
nomelj - telovadnica, Ul. Otona Župančiča
8, Črnomelj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobavitelj je dožan doba-
viti opremo za telovadnico pri OŠ Mira-
na Jarca po popisu opreme, ki je sestav-
ni del razpisne dokumantacije.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

32,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: ju-

nij 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črno-
melj, Mojca Stjepanovič (soba 4/II) ali Vlad-
ka Kostelec Peteh (soba 28).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vsak delovni dan od pone-
deljka do petka od 8. do 12. ure, proti
plačilu 20.000 SIT na blagajni naročnika ali
na žiro račun 52110-630-40302.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 5. 2000 do 9. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 5. 2000 ob 13. uri, v mali sejni sobi.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v razpisni dokumenta-
ciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o do-
bavi in montaži opreme.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 5. 2000.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridružuje pravico, da odda
dela v zmanjšanem obsegu, v okviru razpo-
ložljivih sredstev. V primeru, če bi v času
oddaje javnega naročila, prišlo do spremen-
ljivih okoliščin, ko naročnik ne bi mogel skle-
niti pogodbe za oddajo del, si naročnik pri-
družuje pravico, da ne odda naročila nobe-
nemu od ponudnikov.

16., 17.
Občina Črnomelj

Št. 3/2000 Ob-25529
1. Naročnik, poštni naslov: Občina

Odranci, Panonska ulica 33, 9233 Od-
ranci.

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

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

trebno dobaviti: nadgradnja tipskega vo-
zila MAN 14.224 4X2, z original podalj-
šano kabino 1+2+4, po standardu GVC
16-24.
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Vozilo bo namenjeno za: vzdrževanje
kanalizacijskega omrežja, vzdrževanje ČN,
odvoz fekalij, pranje ulic in cest, gašenje
požarov.

Obvezna oprema: tipska nadgradnja, vi-
sokotlačna črpalka, 2kom – navijak z cevjo
in ročnikom, polivalni sistem, rezervar ca.
3000 L.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

12,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: nad-

gradnjo vozila je potrebno dokončati in iz-
dobaviti do 7. avgusta 2000.

5.
6. (a), (b), (c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: ponudbo z vso potreb-
no dokumentacijo je potrebno predložiti v
zaprti kuverti z označbo “Ne odpiraj – po-
nudba” do vključno 4. 5. 2000.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Odranci, Panonska
ul. 33, 9233 Odranci. Vse informacije dobi-
te na tel. 069-70-190 pri Matiji Kikel.

8. Datum in čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 5. 2000 ob
13. uri v prostorih naročnika, sejna soba.

9., 10., 11., 12., 13.
14. Merila za določitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena v SIT skupno z vsemi dajatvami,
– plačilni pogoji (kredit, odlog plačila z

navedbo pogojev),
– tehnični podatki,
– reference,
– zagotovljen servis,
– druge ugodnosti.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v

roku 10 dni.
15., 16., 17.

Občina Odranci

Št. 4/2000 Ob-25522
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, Ul. talcev 9, Maribor,
062/22-86-585.

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

3. (a) Kraj dobave: fco lokacija
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor.

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

l. Izvedba in nadgradnja računal-
niških mrež ter povezava z zunanjimi lo-
kacijami,

II. Računalniška oprema z dvema
podskupinama:

1. računalniki in licence,
2. tiskalniki.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj mora zagotoviti 100% razpisane vrste
blaga po posamezni skupini oziroma pod-
skupini.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
57,000.000 SIT.

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

I. 17,000.000 SIT
II. 40,000.000 SIT,

1. podskupina: 24,000.000 SIT,
2. podskupina: 16,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: ju-
nij 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
julij 2001, z možnostjo podaljšanja za eno
leto.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
Ul. talcev 9/III, 2000 Maribor, pravna
služba.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 4. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 19% DDV, na
ŽR Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Mari-
bor, št. 51800-603-31999.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 5. 2000, do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ul. talcev 9/III, 2000 Mari-
bor, pravna služba.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 2000, ob 9. uri, Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca Maribor, Ul. talcev 9/III, sej-
na soba.

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

za I. skupino - 500.000 SIT,
za II. skupino:
1. podskupina: - 500.000 SIT,
2. podskupina: - 500.000 SIT,
veljavnost bančne garancije do 31. 7.

2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok 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:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finanč-
no poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97, 63/97).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be: 31. 7. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena:
55 %, kadri za podporo 35 %, plačilni po-
goji 5 %, celovitost ponudbe 5 %.

15., 16., 17.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca,

Maribor

Št. 660-2/2000-03 Ob-25527
1. Naročnik, poštni naslov, faks: Občina

Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. a) Kraj dobave: Muta.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: oprema za knjižnico.

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

č) Ocenjena vrednost naročila: 5,5 milj.
4. Datum dobave, če je predvideno: julij

2000.
5.
6. a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija: Ob-
čina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17.4. do 25. 4.
2000.

c) Znesek  in  način  plačila  za  razpisno
dokumentacijo:  5.000 SIT  z  virmanom
ali položnico na žiro račun št.
51860-630-25685.

7. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 5. 2000, do 8.30.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Muta, Glavni trg 17,
2366 Muta.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba za dobavo
opreme knjižnice Muta - Ne odpiraj“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
ocenjene vrednosti celotnega naročila, tra-
janje garancije – do poteka opcije ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v skladu s pravilnikom o
postopkih o izvrševanju proračuna (Ur. l.
RS, št. 9/99).

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:
navedene v razpisni dokumentaciji.

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

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, plačilni pogoji, rok dobave in
drugi pogoji, navedeni v razpisni dokumen-
taciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: se dobijo na naslovu: Občina Muta,
Glavni trg 17, 2366 Muta, kontaktna oseba
Silva Skutnik, tel. 0602/61-823.

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

Občina Muta

Št. 0501-308/44-00 Ob-25571
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel.: 01/132-5125, telefaks št.:
01/315-073.

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

3. (a) Kraj dobave: MNZ, Vodovodna
93a, Ljubljana.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je dobava informacijske opreme, in si-
cer:

– Sklop 1: Osebni računalniki;
– Sklop 2: Prenosni računalniki;
– Sklop 3: Strežniki;
– Sklop 4: Tiskalniki.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
niki lahko ponudijo blago, ki je predmet jav-
nega razpisa v celoti ali pa po posameznih
sklopih ter posameznih podsklopih. Ponud-
niki ne morejo ponuditi posameznih točk
oziroma postavk iz posameznega podsklo-
pa.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost celotnega naročila (za vse štiri
sklope) je 149,000.000 SIT.

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

– Sklop 1: Osebni računalniki:
89,600.000 SIT,

– Sklop 2: Prenosni računalniki:
18,000.000 SIT,

– Sklop 3: Strežniki: 25,400.000 SIT,
– Sklop 4: Tiskalniki: 16,000.000 SIT.
4. Datum dobave in inštalacije, če je

predvideno: razpisano opremo mora izbrani
ponudnik dobaviti najkasneje v 60 dneh od
podpisa pogodbe.

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 Hla-
de (tel: 061/172-4383).

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kam je potrebno znesek nakazati):
4.000 SIT, način plačila: virmansko, števil-
ka računa: 50100-637-55284 (Ministrstvo
za notranje zadeve), sklicna številka:
308-44-00.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo  za  dvig  razpisne  doku-
mentacije,  iz  katerega  morajo  biti  raz-
vidni  osnovni  podatki  o  ponudniku  (na-
ziv, naslov, navedba ali je davčni zaveza-
nec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz
katerega mora biti jasno razviden točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 15. 5. 2000, do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo po-

nudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče
1501 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 16. 5.
2000, ob 10. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: pogoji so podani v razpisni doku-
mentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega preje-
ma računa, ki je izstavljen po dobavi in in-
štalaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o do-
bavi informacijske opreme, v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.

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

14. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril – 21. člen ZJN):
cena, kakovost in zanesljivost delovanja
opreme, združljivost opreme z delujočo
opremo in sistemi MNZ, vzdrževanje in ser-
visiranje v garancijskem roku, dobavni rok,
finančna sposobnost, ustrezen certifikat
proizvajalca zahtevanega operacijskega si-
stema za celotni ponujeni sistem, kadrov-
ska zasedba in strokovna usposobljenost
ponudnika za opremo, ki je predmet javne-
ga razpisa, dosedanje izkušnje in referen-
ce ponudnika.

Največje število točk, ki jih lahko po-
nudbe prejmejo za kakovost in zanesljivost
delovanja opreme je 0.4 točke, za združlji-
vost opreme z delujočo opremo in sistemi
MNZ je 0.4 točke, za vzdrževanje in servi-
siranje v garancijskem roku je 0.21 točk,
za dobavni rok je 0.14 točk, za finančno
sposobnost je 0.14 točk, za ustrezen cer-
tifikat proizvajalca zahtevanega operacij-
skega sistema za celotni ponujeni sistem
je 0.1 točke, za kadrovsko zasedbo in stro-
kovno usposobljenost ponudnika za
opremo, ki je predmet javnega razpisa je
0.07 točke, za dosedanje izkušnje je
0.07 točke in za reference ponudnika je
0.07 točke.

Najugodnejša ponudba bo izračunana po
enačbi:

M=C/(1 + ΣPi)

Kjer pomeni:
M – ocena ponujene opreme (naj-

ugodnejša ponudba ima najnižjo
oceno),

C – cena ponujene opreme,
Pi – ocena posameznih elementov na

podlagi meril.

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

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

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

Popravek
V javnem razpisu brez omejitev za grad-

bena dela na cestnem omrežju (asfalterska
in zemeljska dela), naročnika Občine Gore-
nja vas-Poljane, objavljenem v Uradnem li-
stu RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000, Št. 02/00,
Ob-24715, se 7. (c) točka popravi in pravil-
no glasi:

7. (c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: 10.000 SIT – vir-
man ali splošna položnica, ŽR:
51510-630-0050225.

Uredništvo

Št. 414-05-23/00 Ob-25279
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraig-
herja 25, 2325 Kidričevo, kontaktna oseba
Zdenka Bosak, 062/79-90-110.

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

3. Kraj izvedbe del: Lancova vas-Apače,
Njiverce, Cirkovce-Pongrce, Kidričevo, Lo-
vrenc na Dr. polju-Strnišče.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena dela se bodo oddala v celoti ali po
delih.

Ocenjena vrednost celote je
32,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variante bodo spre-
jemljive glede na razpoložljiva sredstva.

Naročnik si pridržuje pravico odločati se
za manjši obseg del od razpisanega, oziro-
ma za fazno izgradnjo, odvisno od razpolož-
ljivih finančnih sredstev.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del je
15. 6. 2000, dokončanje del 31. 7. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25,
2325 Kidričevo.



Stran 3222 / Št. 33 / 14. 4. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 10. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 15.000 SIT. Način plačila:
virman, predložitev potrdila o plačilu, na ra-
čun številka: 52400-630-20759.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
15. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kidričevo, Ulica Bo-
risa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 16. 5. 2000 ob
12. uri na naslovu naročnika v sejni sobi.
Odpiranje ponudb bo vodila strokovna ko-
misija.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
velja dokler ne bo izbran ponudnik. Garan-
cija za dobro izvedbo posla v višini 10%
velja 60 dni po preteku pogodbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačila po posameznih situacijah, rok
plačila 60 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pismeno obvestilo in
podpis 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:
upoštevajo se razpisni pogoji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 31. 7. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upošte-
vajo se merila v razpisnih pogojih (končna
cena, plačilni pogoji, reference ponudnika).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: druge morebitne informacije o naročilu
lahko dobite pri tajniku občine Janku Her-
tiš, tel. 062/79-90-612 ali na sedežu Obči-
ne Kidričevo.

17., 18.
Občina Kidričevo

Ob-25280
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Konzorcij za namakanje Podravja,
g.i.z., Glavni trg 19/c, Maribor, telefaks
062/224-073.

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

3. Kraj izvedbe del:
a) mali namakalni sistem Senekovič,

Zg. Porčič,
b) mali namakalni sistem Žoekš, Zg.

Žerjavci,
c) mali namakalni sistem Pšeničnik,

Preloge,
d) mali namakalni sistem Čeh-Ču-

ček-Zrim, Črmljenšak,
e) mali namakalni sistem Leskovar,

Videž,

f) mali namakalni sistem Jerebic, Lo-
kavec,

g) mali namakalni sistem Protner, Dra-
gučova,

h) mali namakalni sistem Firbas, Sta-
netinci.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: ocenje-
na vrednost celote je za vsak objekt od a)
do h) iz 3. točke javnega naročila kot sledi:

a) 8,600.000 SIT,
b) 8,400.000 SIT,
c) 14,200.000 SIT,
d) 18,000.000 SIT,
e) 9,500.000 SIT,
f) 15,000.000 SIT,
g) 20,000.000 SIT,
h) 11,900.000 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 v celoti
za vsak posamični namakalni sistem od a)
do h) iz 3. točke javnega naročila.

(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 dokon-
čanja del je šest mesecev po sklenitvi po-
godbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Konzorcij za namakanje Podravja, g.i.z.,
Glavni trg 19/c, Maribor, kontaktna oseba
Mira Edelbaher, tel. 062/226-151, faks
062/224-073.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 21. aprila 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške v višini 12.000 SIT
(za posamični namakalni sistem) za razpi-
sno dokumentacijo lahko ponudniki porav-
najo na blagajni KNP, g.i.z., oziroma z vir-
manom na račun št. 51800-601-107224.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
15. maja 2000.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Konzorcij za namakanje Po-
dravja, g.i.z., Glavni trg 19/c, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – Ponud-
ba”. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 17. maja
2000 ob 10. uri, na naslovu: Konzorcij za
namakanje Podravja g.i.z., Glavni trg 19/c,
Maribor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe, v
višini 10% od vrednosti ponujenih del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja, z roki, je določen v pogod-
bi kot obvezna sestavina razpisne dokumen-
tacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (jont venture) z opre-
delitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

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, boniteto,
bilančno stanje oziroma poročilo revizorja
za zadnja 3 leta, kadrovsko sestavo in
opremljenost.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena s plačilnimi pogoji,
– reference,
– garancijski roki,
– kvaliteta.
Merila in njihova uporaba, so določena v

razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: strokovne informacije posreduje Mira
Edelbaher – Konzorcij za namakanje Po-
dravja g.i.z., Glavni trg 19/c, Maribor, tel.
062/226-151, faks 062/224-073.

17., 18.
Konzorcij za namakanje Podravja,

g.i.z., Maribor

Št. 34404-001/00-232 Ob-25282
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška ce-
sta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tel.
067/41-361, telefaks 067/41-284.

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

3. Kraj izvedbe del: Koseze, Občina Ilir-
ska Bistrica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja cestnega nadvoza na lokalni cesti L
3214 Koseze–Velika Bukovica, čez že-
lezniško progo Pivka–Ilirska Bistrica–dr-
žavna meja, v Kosezah.

Orientacijska vrednost del 27,800.000
SIT.

a1) Priprava vozne mreže za sanacijo ob-
jekta: orientacijska vrednost del 1,800.000
SIT.

a2) Sanacija cestnega nadvoza: orienta-
cijska vrednost del 26,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudnik lahko odda
ponudbo za posamezen sklop ali za vse
skupaj:

– priprava vozne mreže,
– sanacija nadvoza.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-

dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
brani ponudnik mora izdelati elaborat o na-
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činu organizacije in izvedbe sanacijskih del
na objektu, v območju omejene in nadzoro-
vane rabe prometnih površin – železniške
proge. Elaborat, z upoštevanjem ukrepov
za varno delo, mora biti izdelan v skladu s
tehničnimi predpisi, tehničnimi specifikaci-
jami, standardi in normativi. Pred pričetkom
izvajanja sanacije, mora izbrani ponudnik
predložiti elaborat pristojni službi Sloven-
skih železnic in pridobiti soglasje h gradnji.

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

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi ponud-
bo po sistemu “ključ v roke”.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe:
tri mesece po uvedbi v delo.

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 17. 4. 2000 do 5. 5.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 20.000 SIT, nakazilo na ŽR št.
52210-630-61220, namen nakazila: za raz-
pisno dokumentacijo – sanacija nadvoza v
Kosezah.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 5. 2000 do 12. ure.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 5. 2000, v sejni sobi Občine Ilirska Bi-
strica, soba št. 1, I. nadstropje, Bazoviška
cesta 14, Ilirska Bistrica, ob 10. uri.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
stroški naročila bremenijo občinski prora-
čun v okviru sredstev za investicije na po-
dročju cestne infrastrukture. Način plačeva-
nja, z roki, je določen v vzorcu pogodbe kot
obvezni del razpisne dokumentacije.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-

vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

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

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

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

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

– dodatne zahteve, določene v razpisni
dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, fiksnost cen, reference in stro-
kovna usposobljenost za obseg in področje
razpisanih del ter druga merila navedena v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nikogar od ponudnikov.

17., 18.
Občina Ilirska Bistrica

Ob-25283
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik svinca in cinka Mežica v zapi-
ranju, d.o.o., Glančnik 6, 2392 Mežica, te-
lefaks 0602/87-00-165.

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

3. Kraj izvedbe del: Štoparjev odval v
Heleni, Občina Črna na Koroškem.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
zaščita in sanacija površine halde Što-
parjev odval.

Ocenjena vrednost del je 26,316.500
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 morajo po-
nuditi vsa dela, ki so predmet javnega naro-
čila, v kompletu.

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

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

končanja del ali čas izvedbe: tretji kvartal
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
nik svinca in cinka Mežica v zapiranju,
d.o.o., Glančnik 6, 2392 Mežica, tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 5. 2000,
vsak delovnik od 12. do 14. ure s predhod-
no telefonsko najavo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51830-601-20119, pred
dvigom razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 5. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RSC Mežica v zapiranju,
d.o.o., Glančnik 6, 2392 Mežica, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 2000 ob 9. uri, RSC Mežica v zapi-
ranju, d.o.o., Glančnik 6, 2392 Mežica, sej-
na soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od orientacij-
ske vrednosti ponudbe z veljavnostjo 30 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:
način plačevanja in roki bodo določeni s
pogodbo.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
obrazec BON 1 in BON 2, dokazila o porav-
nanih davčnih obveznostih, izpisek iz sod-
nega registra, iz katerega je razvidno, za
katero dejavnost je ponudnik registriran.

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

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

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatna pojasnila lahko ponudniki do-
bijo v RSC Mežica v zapiranju, d.o.o.,
Glančnik 6, Mežica pri Niku Prazniku, univ.
dipl. inž. rud., tel. 0602/87-00-179.

17., 18.
Rudnik svinca in cinka Mežica

v zapiranju, d.o.o.

Ob-25284
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših občanov, Šmihel 1,
Novo mesto, faks 068/371-99-44.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija in razširitev kuhinje v Domu sta-
rejših občanov Novo mesto, vrednost:
64,866.755 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
23. maj 2000 in dokončanje del: 13. av-
gust 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudnik lahko dobi vse informacije v zvezi z
izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni
dokumentaciji v Domu starejših občanov v
Novem mestu, Šmihel 1, v tajništvu in pri
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Lojzki Potrč, direktorica, 068/371-99-11
ali 068/371-99-12.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: rok, do katerega
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo je 26. april 2000, ki je hkrati tudi
skrajni rok za pojasnila v zvezi z izdelavo
ponudbe.

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

predložiti ponudbo: upoštevane bodo vse
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 10. maja 2000, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dom starejših občanov No-
vo mesto, Šmihel 1, 8000 Novo mesto.

Zapečatene kuverte morajo ponudniki
oddati z jasno oznako in napisom: “Ponud-
ba – Ne odpiraj”, s številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS in z navedbo
predmeta naročila, in sicer “Javni razpis –
rekonstrukcija in razširitev kuhinje”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. maja 2000,
ob 12.30, na naslovu: Dom starejših obča-
nov Novo mesto, Šmihel 1, 8000 Novo
mesto.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo predložiti naročniku
bančno garancijo v višini 10% razpisane
vrednosti.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa ponu-
jena dela oddal enemu izvajalcu.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (10. maj 2000 do 12.30).

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, rok izgradnje, reference, predhodno
dobro sodelovanje, garancije in ostale
ugodnosti.

16., 17., 18.
Dom starejših občanov Novo mesto

Št. 351-17/00-134 Ob-25355
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje, 061/855-531.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 1. alinea 1. točke 3. čle-
na ZJN: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe: večstanovanjski objekt
Kolodvorska ulica 10 v Kočevju.

4. a) Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbira izvajalca za iz-

vedbo prenove stanovanj v Kolodvorski
ulici 10.

Ocenjena vrednost vseh del je
25,000.000 SIT.

b), c)
5. a)
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: junij 2000,
končanje glede na razpoložljiva sredstva in-
vestitorja, možno da se dela izvedejo fazno.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje, pri Mojci Bence ali Marku Lovku,
tel. 061/851-343.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 5. 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
račun številka 51300-630-10077- občin-
ski proračun pri APP Kočevje.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 5. 2000, do 8. ure,
v zapečateni ovojnici, z napisom “Javni raz-
pis - Prenova stanovanj Kolodvorska ulica
10, z navedeno številko objave v Uradnem
listu RS“.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kočevje, vložišče,
Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje (pritličje).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: odlok o proraču-
nu Občine Kočevje.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik sklene po-
godbo z izbranim nosilcem ponudbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: navedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 8. 5. 2000.

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

a) ponudbena cena 55%,
b) fiksnost cen za obdobje izvedbe del

25%,
c) pogoji plačila (minimalni rok plačila 60

dni) 10%,
d) usposobljenost in reference 10%.
16. Druge informacije o naročilu: Obči-

na Kočevje, Mojca Bence ali Marko Lovko -
tel. 061/851-343.

17., 18.
Občina Kočevje

Št. 351-16/00-134 Ob-25365
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje, 061/855-531.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 1. alinea 1. točke 3. čle-

na ZJN: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe: stanovanja in poslovni
prostori na območju Občine Kočevje.

4. a) Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbira izvajalca za
opravljanje rednih in urgentnih opravil
vzdrževalnih in manjših investicijsko
vzdrževalnih del v stanovanjskih in po-
slovnih prostorih v upravljanju Občine
Kočevje.

Ocenjena vrednost vseh del je
19,200.000 SIT. Naročnik si pridržuje pra-
vico spremembe obsega del, glede na viši-
no pridobljenih sredstev. Izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodnine.

b), c)
5. a)
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: junij 2000 do
konec leta 2000, z možnostjo podaljšanja.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje, pri Mojci Bence ali Marku Lovku,
tel. 061/851-343.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 5. 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
račun številka 51300-630-10077- občin-
ski proračun pri APP Kočevje.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 5. 2000, do 8. ure,
v zapečateni ovojnici, z napisom “Javni raz-
pis - vzdrževalna dela v stanovanjskih in po-
slovnih prostorih, z navedeno številko obja-
ve v Uradnem listu RS“.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kočevje, vložišče,
Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje (pritličje).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2000 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: odlok o proraču-
nu Občine Kočevje.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik sklene po-
godbo z izbranim nosilcem ponudbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: navedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 8. 5. 2000.

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

a) ponudbena cena 55%,
b) fiksnost cen za obdobje dvanajstih

mesecev 15%,
c) pogoji plačila (minimalni rok plačila 60

dni) 5%,
d) rok rednega popravila, urgentnega na-

ročila odprave napake in odzivni čas 15%,
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e) usposobljenost in reference 10%.
16. Druge informacije o naročilu: Obči-

na Kočevje, Mojca Bence ali Marko Lovko -
tel. 061/851-343.

17., 18.
Občina Kočevje

Ob-25357
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Kuzma, Kuzma 24, 9263
Kuzma, tel. 069/55-58-016, faks
069/55-58-018.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja poslovno stanovanjskega objekta do
IV. gradbene faze, ocenjena vrednost del
znaša 38,000.000 SIT.

(b)
(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-

dar je vključena tudi izdelava projektov: ni.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je julij 2000, dokončanje pa sep-
tember 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kuzma, Kuzma 24, 9263 Kuzma.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do torka 25. aprila 2000
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR Občina
Kuzma, št. 51900-630-76059 s pripisom
“za poslovno-stanovanjski objekt“.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Kuzma, Ob-
činska uprava, Kuzma 24, 9263 Kuzma,
ali osebno na Občinsko upravo občine Kuz-
ma, Kuzma 24, s pripisom “Ne odpiraj -
javni razpis - izgradnja poslovno-stanovanj-
skega objekta“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 8. maja 2000 ob 13.
uri, na sedežu Občine Kuzma, Kuzma 24,
sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe je potrebno predložiti
bančno garancijo v višini 10 % od ocenjene
vrednosti del z veljavnostjo 60 dni od odpi-
ranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: rok plačila je 60 dni od izstavitve si-
tuacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim izvajalcem
bo sklenjena 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:
izbrani izvajalec mora izpolnjevati vse za-
konsko določene pogoje za opravljanje de-
javnosti, kar dokazuje s prilogami.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po 5. maju 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): naj-
ugodnejša cena ponudbe, plačilni pogoji,
reference, rok izvedbe, itd.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si glede na razpoložljiva fi-
nančna sredstva pridržuje pravico oddati de-
la fazno oziroma določiti manjši obseg del
od razpisanega. Kontaktna oseba: Matiš Mi-
lan, ek., tel. 069/55-58-016.

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

18.
Občina Kuzma

Št. 981/2000 Ob-25370
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena, obrtniška in instalacijska dela pri
adaptaciji osnovne šole II. faza in adap-
tacija telovadnice pri osnovni šoli Gornji
Petrovci. Ocenjena vrednost del znaša
130,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: nesprejemljivost va-
riant.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali časa izvedbe: pričetek del
20. junij 2000, dokončanje 30. avgust
2000.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d,
9203 Gornji Petrovci.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 4. 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki prevzamejo po predložitvi po-
trdila o nakazilu 10.000 SIT na ŽR Občine
Gornji Petrovci št. 51900-630-76038.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 22. 5.
2000 do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Gornji Petrovci,
Gornji Petrovci 31/d, 9203 Gornji Pe-
trovci. Ponudbe morajo biti predložene v
zapečateni kuverti z oznako “Ponudba –
ne odpiraj - adaptacija šole in telovadnice”
in  številko  objave  tega  javnega  razpisa.
Na  kuverti  mora  biti  popoln  naslov
ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 5. 2000 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Gornji Petrovci.

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 razpisane vrednosti z veljavnost-
jo 60 dni po odpiranju ponudb.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: naročnik bo sklenil
z izbranim ponudnikom pogodbo o izvedbi
del.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahtevana dokazila po razpisni dokumenta-
ciji mora ponudnik predložiti v ponudbi.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost po-
nudbe mora biti 40 dni od dneva oddaje
ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so razvidna iz razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Gornji Petrovci, župan Franc
Šlihthuber, tel. 069/556-90-00. Ponudniki
bodo obveščeni o izbiri v roku 15 dni od
javnega odpiranja ponudb. Prisotni pred-
stavniki ponudb morajo pred odpiranjem po-
nudb predložiti pisno pooblastilo.

17, 18.
Občina Gornji Petrovci

Št. 355-11/97 Ob-25372
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Škofja Loka, Poljanska ce-
sta 2, Škofja Loka, tel. 064/624-050,
624-190, faks 064/624-193.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Škofja Loka,
območja naselij Rovt in Lenart nad Lušo v
Selški dolini.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
gradnja vodovoda Rovt–Lenart–Luša–
I. faza.

Ocenjena vrednost del skupaj: 40 mio
SIT.

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

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
najkasneje v osmih dneh po podpisu po-
godbe (okvirni datum pričetek: 1. 8. 2000,
dokončanje 30. 8. 2000), čas izvedbe: 75
delovnih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Škofja Loka, Oddelek za javne službe
in občinsko premoženje, Mestni trg 15,
Škofja Loka, kontaktna oseba je Miha
Bizjak.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virman na žiro
račun naročnika št. 51510-630-50129 ali
gotovina.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 15. 5. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Škofja Loka, Mestni
trg 15, Škofja Loka ali osebno v sprejemno
pisarno – vložišče: Občina Škofja Loka,
Mestni trg 15, Škofja Loka, soba 2, s pripi-
som: “Ne odpiraj – javni razpis – gradnja
vodovoda Rovt –Lenart–Luša”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 5. 2000 ob 12.15, Občina Škofja Lo-
ka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, mala
sejna dvorana – soba št. 15/I.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnsot ponudbe v zne-
sku 5% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo
do 15. 6. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo 60 dni po opravljenih delih na podla-
gi mesečne situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu naročnika, kontaktna oseba
je Miha Bizjak, tel. 064/624-050.

17., 18.
Občina Škofja Loka

Št. 83/2 Ob-25372
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Soške elektrarne Nova Gorica,
d.o.o., Erjavčeva 20, Nova Gorica, faks
065/129-6315.

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

3. Kraj izvedbe del: Erjavčeva 20, Nova
Gorica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: preno-
va severne fasade upravne stavbe SENG
v Novi Gorici, ocenjena vrednost naročila
je 26,000.000 SIT, naročilo se ne bo od-
dajalo po delih.

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

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 15. 6.
2000 do 30. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:

Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.,
Erjavčeva 20, Nova Gorica, tajništvo pod-
jetja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.950 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
52000-601-24191 (znesek vključuje tudi
davek na dodano vrednost).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 5. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Soške elektrarne Nova Go-
rica, d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gori-
ca, tajništvo podjetja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 2000 ob
12. uri na naslovu Soške elektrarne Nova
Gorica, Erjavčeva 20, Nova Gorica, sejna
soba I. nadstropje.

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 10% od orienta-
cijske vrednosti naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok ne sme biti krajši od 30 dni po
potrditvi mesečne situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o skupnem
nastopu.

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

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– dokazila in potrdila za ugotavljanje pri-

mernosti ponudnika,
– vsebovati mora tudi vse druge doku-

mente zahtevane v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 1. 8. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
in teža posameznega merila po naslednjem
vrstnem redu:

– ponudbena cena – 80%,
– reference na tovrstnih delih – 15%,
– garancijska doba – 5%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba s strani naročnika je
Peter Blažej, univ. dipl. inž. gradb., tel.
065/129-6310.

17., 18.
SENG, d.o.o., Nova Gorica

Št. 05195/00 Ob-25374
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.

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

3. Kraj izvedbe del: klimatizacija – poh-
lajevanje pisarn na Slomškovem trgu 10,
Maribor.

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

lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja 30,000.000 SIT.

(b)
(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-

dar je vključena tudi izdelava projektov: dva
ločena hladilna agregata, kapaciteta ca. 55
kW po agregatu in namestitvijo 90 konvek-
torjev (fan-coili) ter gradbena in elektro de-
la, ki so vezana na montažo klima naprav.

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

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

končanja del ali čas izvedbe: takoj po pod-
pisu pogodbe, zaključek 30 dni po pričetku
del.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba je Peter
Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 5. 2000.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT,
51800-601-180.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni  naslov,  kamor  je  potrebno
predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 5. 2000 ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
5% če je ponudbena vrednost višja od
30,000.000 SIT.

11.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumenta-
cije,

– 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 preisakve, 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 dne-
va sestavitve obrazca, ali potrdilo poslovne
banke, ki vodi njegov račun, da le ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran več kot
10 dni,

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

– da je predložil izjavo, da so izdelki na-
rejeni po navodilih za izdelavo.

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: 31. 5. 2000.

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

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

Ob-25375
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Čufarej-
va 14.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va centralnega ogrevanja, zamenjava tal
v igralnicah in obnova petih dvigal Vrtca
Ljubljana Center, enota Ana Ziherl, Ču-
farjeva 14, Ljubljana.

Vrednost del je 47,000.000 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: začetek del
26. 6. 2000, dokončanje del 26. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za pred-
šolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Tru-
barjeva 5, Ljubljana, soba 23/III. nad. kon-
taktna oseba je Neva Ribnikar-Kastelic, med
10. in 12. uro vsak delovnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 4. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z vključenim
DDV na ŽR MOL – izvrševanje proračuna
št. 50100-630-810108 sklic na št.
121-21200.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti  ponudbo:  do  16. 5. 2000  do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževa-
nje in šport, Trubarjeva 5, Ljubljana, soba
23/III. nad., osebno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 5. 2000 ob 12. uri, Mestna občina Ljub-
ljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izo-
braževanje in šport, Trubarjeva 5, Ljubljana,
soba 23/III. nad.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-

na: nepreklicna bančna garancija vnovčlji-
va na prvi poziv v višini 3% od razpisane
vrednosti.

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

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

morejo umakniti ponudbe: od 16. 5. 2000
do 12. ure.

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

– cena – 60%,
– reference – 20%,
– lastni kadri – 20%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene v razpisni dokumentaciji.
17., 18.

Mestna občina Ljubljana

Ob-25376
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja mostu čez Gradaščico na Riharjevi
cesti s komunalno infrastrukturo.

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

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora izvedbo, ki je
v celoti skladna za razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
20. 6. 2000, dokončanje 4. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Me-
sna občina Ljubljana, Trg MDB 7, Ljubljana,
tel. 061/306-17-19, faks 061/125-90-28,
soba št. 404.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT se plača po ra-
čunu, ki ga izda Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
15. 5. 2000.

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

Ponudbe morajo biti predložene ločeno
v zapečatenih kuvertah, označene morajo
biti z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za:
Gradnjo mostu čez Gradaščico na Riharje-
vi cesti s komunalno infrastrukturo”. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 5. 2000 ob 8.15 na naslovu: Mestna

občina Ljubljana, Trg MDB 7, Ljubljana, ma-
la sejna soba (klet).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
če vrednost javnega naročila presega
30,000.000 SIT se zahteva bančna garan-
cija za resnost pondube v višini 3% od oce-
njene vrednsoti javnega naročila, ki mora
veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

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

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, Trg MDB 7, Ljubljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Št. 35101-3/2000 Ob-25378
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev Grajske ulice v Murski Soboti, oce-
njena vrednost 14,000.000 SIT.

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

jo varianto: ne.
6. Datum  predvidenega  pričetka  in

dokončanja  del  ali  čas  izvedbe:  pričetek
del  maj  2000,  rok  dokončanja  največ
60 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, Murska Sobota, soba št. 20/II nadstrop-
je pri Jožici Viher.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 4. 2000.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 7.000 SIT na ŽR
51900-630-76001.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 4. 5. 2000 do 12.
ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 2000 ob 13. uri v mali sejni sobi Mest-
ne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, III.
nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v znesku 5,000.000 SIT z
veljavnostjo 6. 6. 2000.

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

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

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za oddajo
ponudb, t.j. 4. 5. 2000 od 12. ure naprej.

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

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

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

17., 18.
Občina Murska Sobota

Ob-25379
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Javno podjetje Energetika Ljublja-
na, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374,
Ljubljana.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: plin-
ska merilnoregulatorska postaja RV 37
Preska–Medvode – strojni del, ocenjena
vrednost del je 16,600.000 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 del po sklopih
ni možna.

(c)

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo izdelane po razpisni do-
kumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik v ponudbi ne sme po-
nuditi variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je junij 2000, predvideno dokon-
čanje del je največ 60 koledarskih dni.

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, znesek se na-
kaže na račun Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o. št. 50104-601-15437 s
sklicem na št. 28-00. Vplačilo je možno tudi
na blagajni Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 5. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je možno poslati
po pošti na naslov Javno podjetje Energeti-
ka Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, Ljubljana, ali jo predložiti osebno na
naslov Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, soba P3.

Kuverte morajo biti opremljene tako kot
je navedeno v navodilih ponudnikom za iz-
delavo ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 10. 5. 2000 ob 12.
uri, v sejni sobi Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% orientacijske vrednosti, kar znaša
830.000 SIT z veljavnostjo do 26. 6. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik ne nudi predujma, obračun se
opravi v obliki mesečnih situacij in končne
situacije. Začasne mesečne situacije in
končno situacijo bo naročnik plačal v ponu-
jenem roku, šteto od dneva uradno eviden-
tiranega prejema situacije v svojem vložišču.

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: v
skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudnik sme umak-
niti ponudbo do 10. 5. 2000 do 10. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izloči-
tvena: finančno stanje, zaposleni, oprema,
reference.

Ostala merila: ponudbena cena 90%, rok
plačila 5%, garancijski rok 5%.

16., 17., 18.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,

d.o.o.

Ob-25380
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Razkrižje, Šafarsko 42,
9240 Ljutomer; tel. 069/849-900, faks.
069/849-901.

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

3. Kraj izvedbe del: Šafarsko, Razkrižje,
Kopriva.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zame-
njava makadamskega vozišča z asfalt-
nim in rešitev odvodnjavanja meteornih
voda na naslednjih občinskih javnih po-
teh:

– občinska javna pot Šafarsko – Ša-
farščak – državna meja, v skupni dolžini
640 m,

– občinska javna pot Razkrižje – Raz-
križki breg – državna meja, v skupni dolžini
430 m,

– občinska javna pot Veščica – Kopriva,
v skupni dolžini 640 m.

Ocenjena vrednost del je 32,000.000
SIT.

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

jo varianto: ponudbe ni mogoče oddati po
delih in se odda le v celoti.

6. Datum predvidenega pričetka del je v
začetku meseca junija z rokom dokončanja
60 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9240 Lju-
tomer; tel. 069/849-900, faks
069/849-901.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14 dni po objavi
razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
10.000 SIT, virmansko na žiro račun
51930-630-76230. Na dokazilu o vplačilu
mora biti navedena davčna številka pravne
osebe, ki dviguje razpisno dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Razkrižje, Šafarsko
42, 9240 Ljutomer, v zapečatenih kuvertah
s pripisom “Ne odpiraj - javni razpis za ob-
novo občinskih javnih poti“.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
5. 5. 2000 ob 14. uri; Občina Razkrižje,
Šafarsko 42, 9240 Ljutomer.

10. Finančna zavarovanja za resnost po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponud-
be v višini 10 % od vrednosti ponujenih del.
Trajanje garancije 40 dni po sprejetju sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in ali sklicevanja na merodajnih dolo-
čilih v drugih dokumentih: financiranje in
plačila v skladu z navodilom o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 13/2000).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: d.d.; d.o.o.; s.p.
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13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti ustrezno ponudbo
z vsemi dokazili, ki jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

14. Datum po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 5. 5. 2000 po
12. uri.

15. Merila za določitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro bodo navedena v razpisni doku-
mentaciji.

16., 17., 18.
Občina Razkrižje

Št. 44/00 OB-25385
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod za šport Nova Gorica,
Bazoviška 4, Nova Gorica, telefaks 065/13
28 95, tel. 065/22 673.

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

3. Kraj izvedbe del: Športni park Nova
Gorica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja glavnega nogometnega igrišča in do-
graditev dveh atletskih stez v športnem
parku v Novi Gorici.

Skupna ocenjena vrednost del:
60,000.000 SIT.

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

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

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba mora biti
izdelana na podlagi razpisne dokumentaci-
je, variantne ponudbe niso sprejemljive.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: od 25. 5. do
5. 8. 2000 (70 dni).

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Projekt, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 9a,
Nova Gorica, tel. 065/12 800, telefaks
065/24 493.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7 dni od te objave.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 8.000 SIT, z vir-
manom na ŽR 52000-601-10243, Projekt,
d.d., Kidričeva 9a, Nova Gorica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javni zavod za šport Nova
Gorica, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 5. 2000 ob 13. uri, Javni zavod za šport
Nova Gorica, Bazoviška 4, Nova Gorica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija (Ur. l. RS, št. 73/97

– obrazec št. 1) v višini od ponudbene
vrednosti.

Veljati mora do 45 dni od roka dostave
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje
občinskega proračuna.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenjena pogodba
med naročnikom in izvajalcem o izvedbi del.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo za priznanje spo-
sobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 45 dni od roka
dostave ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kom-
pletnost ponudbe, ponudbena cena, refe-
rence na podobnih projektih, rok izvedbe,
plačilni pogoji, finančna sposobnost ponud-
nika, garancijska doba, reference vodje pro-
jekta in strokovne ekipe.

16., 17., 18.
Javni zavod za šport, Nova Gorica

Št. 01 012-2/95 Ob-25426
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Loški Potok, Hrib 17, Loški
Potok, tel. 061/867-147, telefaks
061/867-246.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: večja
vzdrževalna dela na lokalnih cestah in
javnih poteh v Občini Loški potok.

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

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
ponudi samo varianto po razpisni dokumen-
taciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del 1. 6. 2000, dokončanje 31. 7.
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Loški Potok, Hrib 17, Loški Potok.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati 3 dni po objavi
razpisa, vsak delovni dan od 21. 4. 2000
med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Občine
Loški Potok, št. 51310-630-12024, s pri-
pisom: Razpisna dokumentacija – vzdrže-
valna dela na cestah.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 4. 5. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Loški Potok, Hrib
17, 1318 Loški Potok, tajništvo občine.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 5. 5. 2000 ob
9. uri na sedežu občine.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna ga-
rancija 10% ocenjene vrednosti del, ki mo-
ra veljati 30 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:
plačilo po mesečnih situacijah v roku 60 dni
od prejema situacije.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumnete v skla-
du z odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97) in v skadu z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za dvig po-
nudbe, to je po 21. 4. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upora-
bljena bodo merila: ponudbena cena, refe-
rence ponudnika, sposobnost ponudnika,
rok dokončanja del, garancijski rok.

Način uporabe meril je naveden v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– informacije o naročilu: Občina Loški
Potok, Viljem Vesel, tel. 061/867-147,

– ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 4 dni po odpiranju ponudb,

– naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odsto-
piti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

17., 18.
Občina Loški Potok

Ob-25431
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo, izo-
braževanje in šport,Trubarjeva 5, Ljubljana,
faks 12 65 908.

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

3. Kraj izvedbe del: Osnovna šola Vr-
hovce, Cesta na Brdo 1, Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: do-
zidava in obnova šolske kuhinje Osnov-
ne šole Vrhovci, Cesta na Brdo 1, Ljub-
ljana; dozidava in obnova obsega iz-
vedbo gradbenih, obrtniških in inštala-
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cijskih del. Vrednost teh del je ocenjena
na 50 mio SIT.

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

nesprejemljivost variant: ponudba se mora
izdelati na originalni tekst.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del 10. junij 2000, dokončanje 15.
avgust 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Vrhovce, Cesta na Brdo 1, Ljub-
ljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka 17.
4. do petka 21. 4. 2000 v času od 9. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, ŽR OŠ Vrhov-
ci 50106-603-50043.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do torka 9. maja 2000,
do 11.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgo-
jo, izobraževanje in šport, Trubarjeva 5/IV,
Ljubljana, z oznako “Ne odpiraj – ponudba
za dozidavo in obnovo šolske kuhinje”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v torek 9. maja 2000 ob 12. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija (Ur. l. RS, št. 73/97 in
84/99 – obrazec št. 1) v višini 5% od po-
nudbene vrendosti. Veljati mora od 9. 5.
2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo delo plačeval na podlagi zača-
snih računov v obsegu izvedenih del.

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:
pravna ali fizična oseba z registrirano dejav-
nostjo za izvajanje razpisanih del.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo v roku 24 ur po odpi-
ranju.

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

– ponudbena cena – 60%,
– kadrovska zasedba – 20%,
– reference na področju gradnje – 20%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: informacije se dajo izključno v pisni
obliki.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Ur. l. RS, št. 1, z dne 7. 1. 2000.

18.
Mestna občina Ljubljana

Oddelek za predšolsko vzgojo,
izobraževanje in šport

Št. 1662/00 Ob-25499
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-

govne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana,
faks 061/189 73 47.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): na podlagi javnega razpi-
sa za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: skladišče Nafta Len-
dava, Rudarska 1.

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

Vrsta del: vzdrževalna dela na rezer-
voarju za skladiščenje naftnih derivatov.

Obseg del:
– gradbena dela,
– strojno-tehnološka dela,
– AK zaščita novovgrajenih delov.
Ocenjena vrednost del: 30 mio SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: dela se oddajo kot
celota.

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

končanja del ali čas izvedbe: junij 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki dvignejo razpisno dokumentacijo v
tajništvu Zavoda Republike Slovenije za bla-
govne rezerve Ljubljana, Dunajska 106/VIII.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 17. 4. 2000
do vključno 21. 4. 2000 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred prevzemom razpisne
dokumentacije morajo ponudniki vplačati
stroške v znesku 20.000 SIT na ŽR Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
št. 50101-603-402300.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: veljaven je poštni žig do
vključno 11. 5. 2000, do 24. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: pisne ponudbe z vidno oz-
nako na prednji strani ovojnice “Ponudba –
nafta Lendava R-E2” in točnim naslovom
ponudnika na zadnji strani ovojnice, morajo
oddati s priporočeno pošiljko na naslov Za-
vod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 5. 2000 ob 10. uri v prostorih zavoda,
Dunajska 106, Ljubljana, sejna soba, 7.
nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe morajo ponudniki pred-
ložiti v ponudbi bančno garancijo v znesku
300.000 SIT z veljavnostjo 45 dni od dneva
oddaje ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo se bo izvedlo v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: vse
zahteve glede finančno poslovnih in tehničnih
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
so navedena v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika so: ce-
na, rok izvedbe del, reference in posebne
ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– na morebitna pisna vprašanja v zvezi z
razpisanimi deli in razpisno dokumentacijo,
ki bodo prispela do vključno 28. 4. 2000
na naslov zavoda, faks 061/189 73 47, bo
naročnik pisno odgovoril do vključno 8. 5.
200,

– na razpisu lahko sodelujejo le ponud-
niki, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.

– ponudbe, katerih ovojnice ne bodo
ustrezno opremljene, bodo izločene pred
odpiranjem in vrnjene pošiljatelju. Prav tako
bo ponudniku neodprta vrnjena ponudba, ki
bo oddana po roku, določenem v tem jav-
nem razpisu.

– ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnje-
vale zahtev iz razpisne dokumentacije, bo
komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.

– ponudniki bodo o izbiri izvajalca razpi-
snih del obveščeni pisno v skladu z določili
zakona o javnih naročilih.

17., 18.
Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 351-03-3/98-4 Ob-25497
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa:  Občina  Prevalje,  Trg 2a,  Pre-
valje, tel. 0602/346-100, faks
0602/346-10-24.

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

3. Kraj izvedbe del: Leše pri Prevaljah,
k.o. Prevalje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: kon-
servatorska dela na objektu cerkveni
kompleks Leše (obnova fasade, žlebov,
napušča).

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
takoj po sklenitvi pogodbe, dokončanje del
oktober 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje, kon-
taktna oseba je Stanka Vauh, tel.
0602/346-10-17.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 4. 2000,
vsak delovni dan v času od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT virmansko naka-
zilo na ŽR Občine Prevalje, št.
51830-630-26016 s pripisom “Razpisna
dokumentacija – Cerkveni kompleks Leše”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 15. 5. 2000 do 12. ure na naslov: Obči-
na Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba”
s številko objave javnega razpisa v Uradnem
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listu RS, in z navedbo predmeta naročila, in
sicer: “Javni razpis – Cerkveni kompleks
Leše”.

Na kuverti mora biti označen naslov po-
šiljatelja ponudnika.

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

javno odpiranje ponudb bo 17. 5. 2000 ob
10. uri v prostorih Občine Prevalje, Trg 2a,
Prevalje.

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% ocenjene
vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranja so podrob-
no opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku določenem
za odpiranje ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančno določena v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba je Stanko Kumprej,
Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje, tel.
0602/346-100 ali GSM 041/761-957.

17., 18.
Občina Prevalje

Ob-25467
1. Naročnik poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija –Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Sestre Logar-Pavli-
čevo Sedlo.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: modernizacija ceste R2-428
(340 a) odsek 1252 Pavličevo sedlo III.
faza od km 4+365 do km 7+380.

Ocenjena vrednost vseh del:
350,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potreb-
no izvesti v roku 12 mesecih po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-

publika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, 1000 Ljub-
ljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16.5. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vlo-
žišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
Modernizacijo ceste R2-428 (340 a) odsek
1252 Pavličevo sedlo III. faza od km 4+365
do km 7+380.“ - J.M.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 16. 5. 2000
od 9. uri na naslovu: Republika Slovenija –
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3 %
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega
za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in /ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: javno naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njego-
vi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

Naročnik bo druge informacije ponudni-
kom posredoval le na podlagi pisnih zahtev,
ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred ro-
kom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija RS za ceste – Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v zakonitem roku.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, 24. 1. 2000.

18.
Direkcija RS za ceste

Ob-25480
1. Naziv in poštni naslov naročnika:

Stanovanjski sklad občine Celje, Trg
Celjskih knezov 8, 3000 Celje, telefon
063/481-511, faks 063/481-512.

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

3. Kraj izvedbe del: Celje, Mariborska 2.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va objekta Mariborska 2 – center višjih
in visokih strokovnih šol, Celje – 2. faza;
gradbena, obrtniška, instalacijska dela.

– ocenjena vrednost vseh del znaša
47,000.000 SIT.

(b) (c)
5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost in

nespremenljivost variant: navedeno v razpi-
sni dokumentaciji – variante sprejemljive za
posamezne dele popisa.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
maj 2000, dokončanje del avgust 2000,
rok izvedbe 3 mesece.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Stanovanjski sklad občine Celje, Trg
Celjskih knezov 8, 3001 Celje, kontaktna
oseba: Hren Tatjana, telefon 063/481-511,
faks 063/481-512.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od 17. 4. 2000
do vključno 21. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije s projektno dokumentacijo znaša
17.850 SIT z upoštevanim 19% DDV.

Plačilo za razpisno dokumentacijo se iz-
vrši na podlagi računa, ki ga ponudnik dvig-
ne v tajništvu Stanovanjskega sklada, soba
št. 2 ali št. 10. Znesek se nakaže virmansko
na ŽR št. 50700-652-25505, sklic je števil-
ka računa. Ponudnik mora obvezno navesti
svojo davčno številko.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 5. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo Stanovanjskega
sklada občine Celje, soba št. 2, Trg Celj-
skih knezov 8, Celje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj, javni razpis:
ponudba – Obnova objekta Mariborska 2 –
Center višjih in visokih strokovnih šol, Celje
– 2. faza; gradbena, obrtniška, instalacijska
dela“.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
ponudnika.
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9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
17. 5. 2000 v sejni sobi Stanovanjskega
sklada, soba št. 13, Trg Celjskih knezov 8,
3000 Celje, ob 13. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% od ocenjene vrednosti, ki mora
veljati vsaj 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

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 navodili o
izvrševanju proračuna RS; ostalo v razpisni
dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje kon-
taktna oseba naročnika Hren Tatjana, dipl.
inž. gradb., tel. 063/481-511.

17., 18.
Stanovanjski sklad občine Celje

Ob-25486
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Komunalna di-
rekcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje, št.
faksa 063/441-800 in Energetika Celje,
j.p., d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje, št.
faksa 063/425-33-60.

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

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

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

1. rekonstrukcija vročevoda La-
va-Otok (propust pod železnico in ce-
sto),

2. izgradnja plinovodnega omrež-
ja Ostrožno II,

3. izgradnja plinovodnega omrež-
ja Zadobrova II.

Ocenjena vrednost izvedbe del je:
pod 1.: 13,000.000 SIT,
pod 2.: 21,000.000 SIT,
pod 3.: 17,000.000 SIT.

Vse navedene vrednosti vključujejo da-
vek na dodano vrednost.

b) Če predvideva oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov ali
možnost potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki lahko pred-
ložijo ponudbo ali samo za posamezno jav-
no naročilo ali za vsa javna naročila.

Ponudniki morajo predložiti ponudbe lo-
čeno po javnih naročilih 1., 2. in 3. (ločene
ovojnice), javna naročila se bodo obravna-
vala ločeno.

c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
vajalec strojnih del za javno naročilo pod 1.
je lahko samo s strani proizvajalca opreme
pooblaščeni izvajalec.

Izvajalec mora imeti ustrezno usposob-
ljenost in reference za izvajanje del, ki so
predmed javnih naročil.

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

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

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

a) za javno naročilo pod 1.:
– začetek del: 1. 7. 2000,
– konec del: 15. 8. 2000 (fizično do-

končanje del); 1.9. 2000 (uspešno oprav-
ljen tehnični pregled – odpravljene ugotov-
ljene pomanjkljivosti).

b) za javni naročili pod 2. in 3.:
– začetek del: 15. 6. 2000
– konec del: 15. 8. 2000 (fizično do-

končanje del); 1. 9. 2000 (uspešno oprav-
ljen tehnični pregled – odpravljene ugo-
tovljene pomanjkljivosti.

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

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

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS, pa do
vključno 21. 4. 2000, vsak delovni dan med
8. in 10. uro.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek: 11.900
SIT (znesek vključuje davek na dodano vred-
nost), na žiro račun Energetike Celje, j.p.,
d..o.o., št. 50700-601-105240, pri Agen-
ciji Republike Slovenije za plačilni promet,
enota Celje, z navedbo predmeta plačila:
plačilo razpisne dokumentacije - “naziv po-
sameznega javnega naročila”.

Navedeni znesek pomeni plačilo za dvig
razpisne dokumentacije za eno javno naro-
čilo.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 8. 5. 2000, do 12.
ure.

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

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

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

Na hrbtni strani mora biti označen naziv
in naslov pošiljatelja.

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

a) za javno naročilo pod 1.: dne, 10. 5.
2000, ob 10. uri, v prostorih Mestne obči-
ne Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27, 3000 Celje - sejna soba/II. nadstropje.

b) za javni naročili pod 2. in 3.: dne
10. 5. 2000, ob 11.30 v prostorih Mestne
občine Celje, Komunalna direkcija, Prešer-
nova 27, 3000 Celje, sejna soba/II. nad-
stropje.

Prisotni prestavniki ponudnikov morajo
predložiti strokovni komisiji pooblastila za
zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo v okviru ponudbene do-
kumentacije predložiti za zavarovanje resno-
sti ponudbe veljavno bančno garancijo v vi-
šini 10 % od ponudbene vrednosti, izplačlji-
vo na prvi poziv, z veljavnostjo 60 dni od
dneva javnega odpiranja ponudb.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu:
– naročnik si pridružuje pravico spre-

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

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

– pri ocenjevanju ponudb ne bo upošte-
vana zaščita domačih ponudnikov,

– dodatni tehnični pogoji bodo sestavni del
tehničnega dela razpisne dokumentacije,

– ponudniki lahko opravijo vpogled v ce-
lotno projektno dokumentacijo na naslovu:
Energetika Celje, Smrekarjeva 1, Celje, do
vključno 26. 4. 2000, vsak delovni dan med
8. in 10. uro, pri:

– za javno naročilo pod št. 1 pri Alešu
Dolžanu (Bojanu Strašku),

– za javni naročili pod št. 2 in 3 pri
Janezu Bromšetu (Primožu Posineku).

17., 18.
Mestna občina Celje
Komunalna direkcija

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

Št. 35205-0003/00 Ob-25489
1. Naročni, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik, tel. št. 01-831-81-00, faks št.
01-831-81-19;

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

3. Kraj izvedbe del: področje Občine
Kamnik.

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

1. Izgradnja kanalizacije Žale II. faza,
v ocenjeni vrednosti ca. 12,000.000 SIT;

2. Izgradnja kanalizacije Volčji potok
III. faza, v ocenjeni vrednosti ca.
17,000.000 SIT;

3. Izgradnja kanalizacije Šmarca V.
faza, v ocenjeni vrednosti ca. 29,000.000
SIT;

4. Izgradnja kanalizacije Stranje, v
ocenjeni vrednosti ca. 20,000.000 SIT;

5. Izgradnja hodnika za pešce ob LC
Mekinje – Godič, v ocenjeni vrednosti ca.
23,000.000 SIT;

6. Izgradnja mostu čez Nevljico v
Podhruški, v ocenjeni vrednosti ca.
11,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: brez variante – po-
nuditi je potrebno izvedbo, ki je v celoti v
skladu z razpisno dokumentacijo.

6. Čas izvedbe po predmetih razpisa:
1. 60 dni po podpisu pogodbe;
2. 60 dni po podpisu pogodbe;
3. 100 dni po podpisu pogodbe;
4. 70 dni po podpisu pogodbe;
5. 120 dni po podpisu pogodbe;
6. 60 dni po podpisu pogodbe;

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko prevzamete na
Občini Kamnik, Glavni trg 24, soba 11/I.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: med 8. in 10. uro,
še deseti dan po objavi razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-

mentacijo, za vsak predmet razpisa pose-
baj, v višini 10.000 SIT, je potrebno naka-
zati na žiro račun št.: 50140-630-810300.
Dokazilo o vplačilu je potrebno obvezno
predložiti ob dvigu razpisne dokumentacije;

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti za vsak predmet razpisa posebej,
najkasneje do 16. 5. 2000, do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: v vložišču Občine
Kamnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 16. 5. 2000 ob 10. uri
v sobi 9/P.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsaki ponudbi posebej je potrebno priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 1,000.000 SIT z veljavnostjo 60 dni po
zaključku razpisa.

Plačila po mesečnih tranšah.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede
plačevanja: opcija ponudbe je 60 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: pravni status ponud-
nika: d.d., d.o.o., s.p.

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

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika:

1. cena;
2. način plačila;
3. rok izvedbe;
4. garancija;
5. druge ugodnosti.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: v istem roku in času bodo projekti
na vpogled po predmetih razpisa, za: 1. do
4. na Občini Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik (Jože Štok, univ. dipl. inž. arh., ven-
dar po predhodni najavi na tel. št.:
01-831-81-35); 5. in 6. na Občini Kamnik,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik (Lojze Trebu-
šak, vendar po predhodni najavi na tel. št.:
01-831-81-33).

17., 18.
Občina Kamnik

Št. 23031-4/99  Ob-25491
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad Republike Slove-
nije, Poljanska 31, 1001 Ljubljana,
p.p. 2044, telefaks 01/47-10-503.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis gradbenih del brez ome-
jitev.

3. Kraj izvedbe del: Gregorčičeva ulica
23 v Tolminu.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih del in
ocenjena vrednost celote in delov: izgrad-
nja varovanih stanovanj v stanovanjski
stavbi v Gregorčičevi ulici 23 v Tolminu,
ocenjena vrednost: 187,000.000 SIT “ključ
v roke“ (ocenjena vrednost vključuje DDV).

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi svojo va-

rianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
3. 7. 2000 dokončanje del 1. 8. 2001.

7. (a) Popolni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Po-
ljanska 31, Ljubljana, kontaktna oseba: Mi-
lojka Blagus.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 18. 4. 2000
do 4. 5. 2000 med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT (DDV je vklju-
čen), virmansko nakazilo na žiro račun na-
ročnika št. 50100-627-7407, s sklicem na
št. 00-7621.

8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 17. 5. 2000 do
10. ure na sedež Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije, Poljanska 31, Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 5. 2000 ob 12. uri v sejni sobi
Stanovanjskega sklada Republike Sloveni-
je, Poljanska 31, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: bančna garancija v višini 10% raz-
pisane vrednosti, do podpisa pogodbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: plačilo po mesečnih situacijah.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: kot v razpisni doku-
mentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da se mu prizna sposob-
nost: ponudnik je lahko gospodarska druž-
ba ali samostojni podjetnik, ki mora pred-
ložiti dokumentacijo, določeno v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 17. 5. 2000
po 10. uri.

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

– cena – 80 točk,
– rok za izvedbo – 4 točke,
– posebne ugodnosti

ponudnika – 11 točk,
– reference – 25 točk.
16.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
17. 9. 1999, Ur. l. RS, št. 76/99, objava
št. 11471.

18.
Stanovanjski sklad RS

Št. 41408-00003/2000 Ob-25493
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Radenci, Radgonska cesta
9, 9252 Radenci, tel. 566-96-10, faks
566-96-20.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Radenci, na-
selja Hrašenski Vrh, Murščak in Murski Vrh.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izravna-
va vozišča, preplastitev in ureditev od-
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vodnjavanja lokalne ceste št. 344030
na odseku Hrašenski Vrh – Murščak v
skupni dolžini 1600 m.

Orientacijska vrednost del skupaj znaša
21,000.000 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: ponudniki morajo ponuditi
vsa dela, ki so predmet javnega razpisa v
kompletu. Možna je oddaja del po sklopih,
v okviru zagotovljenih finančnih sredstev.

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

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

končanja del ali čas izvedbe: 1. 6. 2000 do
30. 8. 2000.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252
Radenci, Janez Ivanuša in Zamuda Davorin.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 5. 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom na
žiro račun Občine Radenci št.
51910-630-76113, sklic 41408-03.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 5. 2000 do 10. ure,
ne glede na način dostave.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Radenci, Radgon-
ska cesta 9, 9252 Radenci, v tajništvu ob-
čine.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 2000 ob 12. uri, Občina Radenci,
Radgonska cesta 9, 9252 Radenci.

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

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

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora priložiti k ponudbi ustrezna
dokazila in izjave med njimi tudi ustrezne
reference za že izvedena dela s primerno
zahtevnostjo in številom, kot je določeno v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 15. 5. 2000.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od po-
godbe zaradi finančnih in drugih razlogov. V
obeh primerih ponudniki nimajo pravice do
odškodnine iz tega naslova. Dodatne infor-
macije posreduje Janez Ivanuša na tel.
566-96-15.

17., 18.
Občina Radenci

Št. 34404-6/2000 Ob-25495
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, tel. 069/45-91-00, faks
069/45-91-01.

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

3. Kraj izvedbe del: Mačkovci - Peča-
rovci.

4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: asfaltiranje
LC 333090 v dolžini 890 m. Ocenjena
vrednost naročila znaša 15,000.000 SIT.

5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka del: ta-

koj po podpisu pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo vsak delovni dan pri kontaktni osebi
Mitji Crnkovič tel. 069/45-91-00 v prosto-
rih občinske uprave Občine Puconci, Pu-
conci 80.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 26. 4. 2000. do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
žiro račun Občina Puconci št.
51900-630-76085 ali na blagajni Občine
Puconci.

8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo ter polni naslov: ponud-
niki morajo ponudbe predložiti na naslov
naročnika najkasneje do 5. 5. 2000 do 11.
ure. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj - ponud-
ba za asfaltiranje ceste“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 5. 2000 ob
12. uri v sejni sobi Občine Puconci, Pucon-
ci 80. Na javno odpiranje so vabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo pred od-
piranjem predložiti pisna pooblastila za za-
stopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če je 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:
plačila se bodo izvajala v skladu s določba-
mi v pogodbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno naročilo: ponudnik, ki mu bo dodelje-
no naročilo, bo sklenil z naročnikom po-
godbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki naj predložijo zahteve v skladu s
40. členom ZJN, ki dokazujejo sposobnost
podjetja.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

Občina Puconci

Ob-25500
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b,
3214 Zreče, faks 063/762-498.

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

3. Kraj izvedbe: Resnik/Skomarje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: moder-
nizacija LC Vitanje-Skomarje-Resnik-Lu-
kanja številka 640040 na odseku Loč-
nikar-Vidmar.

Ocenjena vrednost del: 25,000.000
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: ponudniki se lahko prijavi-
jo za celotno investicijo ali po sklopih in
sicer:

– izvedba zemeljskih del,
– izvedba zaklinjanje in asfaltiranje.
(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 junij 2000 (zemeljska de-

la, odvodnjavanje),
– maj 2001 (voziščna konstrukcija –

tampon),
– junij 2002 (asfaltiranje).
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214
Zreče, v tajništvu občine.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z DDV na žiro
račun 50720-630-10173.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 5. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Zreče, Cesta na Ro-
glo 13/b, 3214 Zreče.

Ponudbe morajo biti predložene v zapr-
tih kuvertah. Na ovitku mora biti pripis: “Ne
odpiraj - ponudba za javni razpis moderniza-
cija LC Vitanje-Skomarje-Resnik-Lukanja
številka 640040 na odseku Ločnikar-Vid-
mar. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% ocenjene vrednosti, ki mora veljati
vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajen do-
ločila v drugih dokumentih glede načina pla-
čevanja: izplačevanje po situacijah po de-
jansko opravljenih delih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo sklenil z izbranim
ponudnikom pogodbo o izvedbi del.
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13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora dostaviti dokazila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

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

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: v razpisni dokumentaciji, kontaktna
oseba: Andrej Furman, tel. 031/302-283.

17., 18.
Občina Zreče

Št. 35205/8/2000 Ob-25530
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško.

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

3. Kraj izvedbe del: Trobni dol- Vrh nad
Laškim.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote: izgrad-
nja vodovoda Trije studenci III. etapa.

Preddela, zemeljska dela, cevni mate-
rial, rezervoar, plaz v Malih Grahovšah-od-
vod vode.

Ocenjena vrednost vseh del: 76 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe 5
mesecev.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Laško, Mestna ulica 2, tajništvo odde-
lek za GJS, okolje in prostor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dvig razpisne do-
kumentacije je možen do vključno pone-
deljka 24. 4. 2000 do 12 ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 10.000 SIT; plačilo po po-
ložnici ali na blagajni Občine Laško na ra-
čun št. 50710-630-10131.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 15. 5. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo oddelka za GJS,
okolje in prostor, Občina Laško, Mestna
ulica 2, Laško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 5. 2000, ob 12. uri, v sejni sobi Obči-
ne Laško.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: plačila se bodo vršila po izstavljenih
situacijah v roku 60-90 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno jav-
no naročilo: gradbena pogodba.

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

ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe bo opredeljen v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na Od-
delku za GJS, okolje in prostor, Mestna
ulica 2, 3270 Laško, tel.: 731-122 med
10. in 12. uro, do 10. 5. 2000.

Občina Laško

Ob-25531
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Sveti Andraž v Slovenskih go-
ricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, tele-
fon 062/757-333, telefaks 062/757-333.

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

3. Kraj izvedbe del: demografsko ob-
močje in območje VTC-13 Občine Sveti An-
draž v Slovenskih goricah.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
vitvena dela na odsekih cest na demo-
grafskem območju občine oziroma na
območju VTC-13.

Ocenjena vrednost naročila znaša
29,628.375 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebaj, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki morajo po-
nuditi vsa dela, ki so predmet javnega naro-
čila v celoti oziroma gradbena in strojna
dela v kompletu.

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

nesprejemljivost variant: ne.
(b)
6. Datum predvidenega začetka in kon-

čanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka izvedbe del je junij 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Ob-
čina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Ob-
činska uprava, Vitomarci 71, 2255 Vitomar-
ci, kontaktna oseba Jožef Kocuvan, tele-
fon: 062-757-333.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 27. 4. 2000
vsak dan od 8. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT – virmanski na-
log Občine Sveti Andraž v Slovenskih gori-
cah na ŽR št.: 52400-630-20860.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 5. 5. 2000, najka-
sneje do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Sveti Andraž v Slo-
venskih goricah, Občinska uprava, Vitomar-
ci 71, 2255 Vitomarci.

Ponudbe morajo biti dostavljene oseb-
no, in sicer v zaprti kuverti z navedbo naslo-
va ponudnika in z oznako “Javni razpis, ob-
nova cest – ne odpiraj“.

Ponudbe, ki bodo poslane po pošti ali
dostavljene po preteku razpisnega roka, bo
naročnik zavrnil in neodprte vrnil pošiljatelju.

9. Datum, čas in kdaj odpiranje ponudb:
5. 5. 2000 ob 9. uri v prostorih Občinske
uprave občine Sveti Andraž v Slovenskih
goricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci.

Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, morajo izročiti pismeno
pooblastilo za sodelovanje na javnem odpi-
ranju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot garancija za resnost ponudbe morajo
ponudniki v ponudbi predložiti bančno ga-
rancijo v znesku 10% ponudbene vrednosti,
ki mora veljati najmanj 90 dni od datuma
odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja 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 do-
deljeno naročilo: sklenitev gradbene po-
godbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za priznanje sposobnosti morajo ponudniki
v svoji ponudbi predložiti dokumentacijo in
dokazila, ki so zahtevana v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morajo umakniti ponudbe: 5. 5. 2000 po
8.30.

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

– ponudbena cena: 50%,
– referenca ponudnika: 20%,
– rok končanja del: 10%,
– garancijski rok: 5%,
– izpolnjevanje pogodbenih

obveznosti: 10%,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih
pogojev: 5%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: informacije posreduje Jožef Kocuvan,
062-775-333. Naročnik si pridržuje pravi-
co določiti manjši obseg del od razpisane-
ga, glede na razpoložljiva sredstva, ali od-
stopiti od pogodbe, zaradi finančnih in dru-
gih razlogov.

17., 18.
Občina Sveti Andraž
v Slovenskih goricah

Št. 005-3/00-133 Ob-25532
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Kraj izvedbe del: območje občine
Šentjur pri Celju.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost: izgradnja do-
voznih cest A, B, C, D in 3 v stanovanjski
coni III/1 Šentjur pri Celju, v ocenjeni
vrednosti 8,000.000 SIT.

Naročnik lahko odda dela kot celoto ali
posamezne sklope v skladu z določili razpi-
sne dokumentacije.

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

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del: pričetek del: 1. 6. 2000, za-
ključek del: 30. 6. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šent-
jur, kontaktna oseba: Tadeja Zorič, pisarna
št. 46, II. nadstr., telefon št.: 063/740-162,
telefaks št.: 063/743-446.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
račun št.: 50770-637-56047, Občinska
uprava občine Šentjur pri Celju.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 5. 2000 do 8. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 2000 ob 10. uri, na Občini Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10, soba št. 48, II.
nadstr.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% od ocenjene
vrednosti del. Veljavnost 30 dni po sklepu o
izbiri najugodnejše ponudbe.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: naročnik bo razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko
angažira podizvajalce pod pogoji iz razpi-
sne dokumentacije ali pa bo dela oddal
posameznim izvajalcem po posameznih
sklopih del.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finanč-
no-poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije.

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

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

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vsak delovni dan od 7. do 9. ure, po
predhodnem dogovoru, pri Petru Ograjen-
šku, telefon št. 063/740-162 in Tadeji
Zorič, telefon 743-215 int. 270.

Občina Šentjur pri Celju

Št. 001-08/05-00  Ob-25543
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mir-
na Peč, 068/78-707.

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

3. Kraj izvedbe: pokopališče Mirna Peč.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih del in

ocenjena vrednost naročila: nadaljevanje
izgradnje poslovilnega objekta, zunanje
ureditve in komunalne infrastrukture po-
kopališča Mirna Peč; ocenjena vrednost
naročila: 17,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: oddaja dela ali posa-
meznih sklopov naročila posebej ni predvi-
dena.

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

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del in čas izvedbe: od 12. 6. 2000
do 12. 9. 2000;

7. (a) Polni naslov, kjer se lahko zahteva
razpisno dokumentacijo: Občina Mirna Peč,
Trg 2, 8216 Mirna Peč.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5000 SIT plačati na ŽR Ob-
čine Mirna Peč, št. 52100-630-40157 pri
APP Novo mesto; dvig razpisne dokumen-
tacije ob predložitvi potrdila o plačilu.

8. (a) Datum in ura do kdaj je treba pred-
ložiti ponudbo: do 15. 5. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Mirna Peč, Trg 2,
8216 Mirna Peč.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 5. 2000 ob 12. uri v sejni sobi občine
Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč.

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

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 mesecih; ustrezna os-

novna sredstva in kadrovska struktura zapo-
slenih.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 15. 5. 2000
po 10. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence za izgradnjo tovrstnih objektov (do 5
točk), ponudbena cena (do 80 točk), plačil-
ni pogoji (do 15 točk). 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.
Občina Mirna Peč

Št. 414-05-03/2000  Ob-25544
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Semič, Semič 14, Semič
8333, faks 068/67-083.

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

3. Kraj izvedbe del: dela se bodo izvaja-
la v območju Bajer – Preloge – Rožni Dol –
Pribišje – Gornje Laze.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: rekonstruk-
cija in širitev vodovoda Rožni Dol.

Ocenjena vrednost del je 80,000.000
SIT.

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

nespremenljivost variant: dela se bodo izva-
jala v skladu z razpisno dokumentacijo.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del:
1. julij 2000 dokončanje del 30. oktober
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Semič, Semič 14, 8333 Semič,
kontaktna oseba Jože Butala.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 5. 2000
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT s prenosnim na-
logom na ŽR št. 52110-630-40318.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti  ponudbo:  do  24. 5. 2000  do
14. ure.

(b) Polni naslov kamor je je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Semič, Semič
14, 8333 Semič oseba: Renata Bukovec –
tajništvo.

9. Datum in čas odpiranja ponudb:
25. 5. 2000 ob 12. uri, Občina Semič, sej-
na soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: za
resnost ponudbe je kot varščino potrebno
predložiti bančno garancijo v višini 5% oce-
njene vrednosti, veljavno do 30. 6. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z zakonom o izvrševanju proračuna
(plačilo situacij v roku 60 dni).
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12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o skupnem
nastopu z določitvijo 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: v
skladu z razpisnimi pogoji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ponud-
bo lahko umaknejo do 24. 5. do 14. ure s
pisno zahtevo.

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

– ponudbena cena 50%,
– reference podjetja 20%,
– podatki za naročila dodatnih del 10%,
– daljši plačilni rok od razpisanega 10%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: v skladu z razpisnimi pogoji.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba čeje bila objavljena:
prva objava.

18.
Občina Semič

Št. 6/77 Ob-25547
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Koper, d.o.o., s.r.l., Ulica 15. maja 4, Ko-
per, postopek za izbiro izvajalca brez omeji-
tev vodi Goran Štrancar, univ. dipl. inž.
gradb., tel. 066/639-57-27, faks
066/639-57-28.

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

3. Kraj izvedbe del: fekalni zbiralnik ob
Kolodvorski cesti od dostopne ceste za av-
tobusno postajo do priključka na obstoječo
kanalizacijo pri Ferrarski ulici v Kopru.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamič: izvedba
pripravljalnih del, zemeljskih del, kana-
lizacije in pilotiranja jaškov za Fekalni
zbiralnik Inde – črpališče Č2 v Kopru, I
faza, ocenjena vrednost celotnih del znaša
85,000.000 SIT.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in ostalih raz-
pisni pogojih iz razpisne dokumentacije.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
za pričetek del je junij 2000, predvideni rok
dokončanja razpisanih del pa je september
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko interesenti dvig-
nejo na Komunali Koper, d.o.o.-s.r.l., Ul.
15. maja 4, Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati do 8. 5.
2000 do 12. uri pri Nataši Đukić-Vasić
univ. dipl. inž. gradb ali v tajništvu, tel:
066/639-57-27, ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije, davčne
številke zavezanca in točnim naslovom
davčnega zavezanca.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-

cije je 30.000 SIT (+19% DDV), način plači-
la razpisne dokumentacije je na žiro račun
Komunale Koper št. 51400-601-10953 z
navedbo predmeta naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
16. 5. 2000 do 11. ure.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in naročila “javni razpis za izvedbo Fekalne-
ga zbiralnika Inde – črpališče Č2 v Kopru, I
faza“ in polnim naslovom ponudnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Koper,
d.o.o.-s.r.l., Ul. 15. maja 4, Koper, prev-
zemnik tajništvo, soba št. 11.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 5. 2000 ob
12. uri v sejni sobi Komunale Koper, odpi-
ranje vodi predsednik komisije Štrancar Go-
ran, univ. dipl. inž. gradb.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s se-
boj pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklo-
pu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od ocenjene vrednosti, veljavno do
izteka veljavnosti ponudbe.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal v paketu enemu izvajalcu,
ki lahko angažira kooperante skladno s po-
goji razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: vsebina listin, ki jih mora predložiti
ponudnik za dokazovanje navedenih pogo-
jev je detajlno opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb to je do 16. 5. 2000 do 12. ure. V
primeru, da ponudniki umaknejo ponudbo
po tem roku do roka veljavnosti bančne ga-
rancije za resnost ponudbe, lahko naročnik
vnovči garancijo za resnost ponudbe, kar je
detajlno določeno v razpisni dokumentaciji.

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

– merila za dodelitev naročila so: uspo-
sobljenost, reference, ponudbena cena,
najugodnejši garancijski rok, plačilni pogoji,
rok izvršitve del,

– teža in način uporabe meril sta sklad-
no z 21. členom ZJN natančneje opredelje-
na v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba mora veljati do 26. 6. 2000,
rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je predvidoma 20 dni
po javnem odpiranju ponudb.

Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Št. 403-77/00-604 Ob-25578
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
0608/22-221.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: reševanje
vodooskrbe demografsko ogroženih ob-
močij v KS Raka in KS Senuše II. faza.

Orientacijska vrednost naročila
13,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: od maja do
konca avgusta 2000.

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: zadnji rok za pre-
jem razpisne dokumentacije je 7 dni pred
iztekom razpisnega roka. Na omenjenem
naslovu lahko ponudniki dobijo na vpogled
tudi kompletno projektno dokumentacijo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR
51600-630-13042.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki morajo po-
nudbo predložiti na naslov naročnika naj-
pozneje do 8. 5. 2000 do 10. ure. Ponud-
niki predložijo ponudbe v zaprti kuverti z
označbo “Ne odpiraj – ponudba za reševa-
nje vodooskrbe demografsko ogroženih ob-
močij v KS Raka in KS Senuše II. faza”.

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

8. 5. 2000 ob 10.30 v prostorih naročnika,
sejna soba E.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
menica z menično izjavo v višini 10% po-
nudbe ter izjavo banke, da bo ponudniku
izdala garancijo za dobro izvedbo posla v
enaki višini.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo plačal z razpisom oddana dela
po mesečnih situacijah v skladu z razpisno
dokumentacijo.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati fizič-
no-poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije.
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14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 8. 5. 2000
do 10. ure.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vsak dan od 7. do 9. ure, s kontaktno
osebo javnega naročila, Matjaž Pirc, grad.
teh., tel. 0608/21-507.

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

18.
Občina Krško

Št. 403-78/00-604 Ob-25581
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
0608/22-221.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: reše-
vanje vodooskrbe demografsko ogrože-
nih območij v KS Zdole in KS Brestanica
I. faza.

Orientacijska vrednost naročila
55,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: od maja do
konca avgusta 2000.

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: zadnji rok za pre-
jem razpisne dokumentacije je 7 dni pred
iztekom razpisnega roka. Na omenjenem
naslovu lahko ponudniki dobijo na vpogled
tudi kompletno projektno dokumentacijo.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR
51600-630-13042.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki morajo po-
nudbo predložiti na naslov naročnika naj-
pozneje do 16. 5. 2000 do 10. ure. Po-
nudniki predložijo ponudbe v zaprti kuverti z
označbo “Ne odpiraj – ponudba za reševa-
nje vodooskrbe demografsko ogroženih ob-
močij v KS Zdole in KS Brestanica I. faza”.

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

16. 5. 2000 ob 10.30 v prostorih naročni-
ka, sejna soba E.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
menica z menično izjavo v višini 10% po-
nudbe ter izjavo banke, da bo ponudniku
izdala garancijo za dobro izvedbo posla v
enaki višini.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo plačal z razpisom oddana dela

po mesečnih situacijah v skladu z razpisno
dokumentacijo.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati fizič-
no-poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 16. 5. 2000
do 10. ure.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vsak dan od 7. do 9. ure, s kontaktno
osebo javnega naročila, Matjaž Pirc, grad.
teh., tel. 0608/21-507.

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

18.
Občina Krško

Št. 403-76/00-604 Ob-25586
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
0608/22-221.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: moder-
nizacija lokalne ceste Srebotno–Bohor
(odsek odcep Jelša do odcepa Hlastan).

Orientacijska vrednost naročila
25,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: od maja do
konca novembra 2000.

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: zadnji rok za pre-
jem razpisne dokumentacije je 7 dni pred
iztekom razpisnega roka. Na omenjenem
naslovu lahko ponudniki dobijo na vpogled
tudi kompletno projektno dokumentacijo.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR
51600-630-13042.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki morajo po-
nudbo predložiti na naslov naročnika naj-
pozneje do 16. 5. 2000 do 10. ure. Po-
nudniki predložijo ponudbe v zaprti kuverti z
označbo “Ne odpiraj – ponudba za moder-

nizacijo lokalne ceste Srebotno–Bohor (od-
cep Jelsa do odcepa Hlastan)”.

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

8. 5. 2000 ob 11. uri v prostorih naročnika,
sejna soba E.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
menica z menično izjavo v višini 10% po-
nudbe ter izjavo banke, da bo ponudniku
izdala garancijo za dobro izvedbo posla v
enaki višini.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo plačal z razpisom oddana dela
po mesečnih situacijah v skladu z razpisno
dokumentacijo.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati fizič-
no-poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije.

14. Datum, po katerema ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 8. 5. 2000
do 10. ure.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vsak dan od 7. do 9. ure, s kontaktno
osebo javnega naročila, Niko Somrak, grad.
teh., tel. 0608/21-507.

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

18.
Občina Krško

Št. 224-1/2000 Ob-25587
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotniko-
va 28, 1000 Ljubljana, tel. 061/30-03-944,
faks 061/30-03-937.

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

3. Kraj izvedbe del: enota OZV Mo-
ste-Polje, Prvomajska 5.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja osebnega dvigala in preureditev pro-
storov fizioterapije v ZD Moste –
34,800.000 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: samo za celotno naročilo.

(c)
5. (a), (b)
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6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: od 1. 6. 2000
do 20. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, vložišče (soba
št. 11), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, v
zaprti ovojnici.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 10.000 SIT (DDV vključen) na
bančni račun številka: 50101-603-48587,
sklicna številka model 02 29-280-86.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 9. 5. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana,
vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj – Ponudba”, za JR – Dvigalo in fizio-
terapija ZD Moste.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 5. 2000 ob 12. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, ve-
lika sejna soba v kleti.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po začasnih situacijah 80%, 20% ob
zaključku.

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:
razvidno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 9. 5. 2000
po 10. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
50%, kvaliteta opreme dvigala 10%, kadrov-
ska sestava 10%, garancijski rok 10%, od-
zivni čas in stroški vzdrževanja dvigala 10%,
reference ponudnika dvigala 5%, reference
ponudnika gradbeno obrtniških del 5%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Jožica Pergarec.

17., 18.
Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 01-351-53/97 Ob-25627
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica, tel. 837-20-00, faks
861-091.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vodo-
vod Kot - Jurjevica - Breže - visoka cona.

Ocenjena vrednost celote je
20,000.000 SIT.

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

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
junij 2000, dokončanje del september 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Rib-
nica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 28. 4.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT – plačilo z vir-
manom na ŽR Občine Ribnica št.
51310-630-12019 s pripisom “razpisna do-
kumentacija - vodovod Kot - Jurjevica - Bre-
že“ ali na blagajni občine Ribnica, Gorenj-
ska cesta 3, 1310 Ribnica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 9. 5. 2000 do 10. ure, ne
glede na način dostave.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ribnica, Gorenjska
cesta 3, 1310 Ribnica – vložišče.

Ponudba mora biti predložena v zapeča-
teni kuverti, označena z napisom: “Ponud-
ba – ne odpiraj!“ z navedbo predmeta naro-
čila. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov odpošiljatelja – ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 5. 2000 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponud-
be, če so v tem postopku zahtevana: finančno
zavarovanje je bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5 % od ocenjene vrednosti del z
veljavnostjo 30 dni od izdaje sklepa o izbiri.

11. Glavni pogoji glede finansiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačevanje po situacijah z zapadlostjo 60
dni od datuma izstavitve situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: vsaka pravna oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku, določenem
za odpiranje ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje spremeniti dina-
miko in obseg del glede na višino razpolož-
ljivih sredstev.

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

18.
Občina Ribnica

ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Popravek

Ob-25585
V javnem razpisu za izdelavo projektne

dokumentacije PGD, PZR, PZI in PID ter
investicijski nadzor za področje strojne in
elektro energetike, JZ RTV Slovenija, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 31 z dne
7. 4. 2000, Ob-24723, št. 102/2000, se
3. točka pravilno glasi:

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije PGD, PZR, PZI in PID ter in-
vesticijski nadzor za področje strojne in
elektro energetike v ocenjeni vrednosti
15,000.000 SIT.

Javni zavod
RTV Slovenija

Popravek

Št. 11/2-75/2000 Ob-25596
V javnem razpisu brez omejitev za blago,

naročnika Telekom Slovenije, d.d., objav-
ljenega v Uradnem listu RS, št. 31 z dne
7. 4. 2000, pod oznako Ob-24979, za do-
bavo osebne varovalne opreme, je prišlo v
14. točki Merila za dodelitev naročila do
administrativne napake pri izpisu, tako da
merila pravilno glasijo:

1. Cena: do 90 točk
Ponudba z najnižjo ceno bo ocenjena z

90 točkami. Ostale ponudbe bodo ocenje-
ne s po eno točko manj za vsak odstotek
višje cene nad najnižjo (1% višja cena, ena
točka manj).

2. Reference: do 10 točk
Referenca, potrjena s strani naročnika z

najvišjo skupno vrednostjo dobave bo oce-
njena z 10 točkami, ostale pa proporcio-
nalno glede na najvišjo.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Št. 40006-3/00 Ob-24879
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: projektna dokumenta-
cija za prostorski izvedbeni akt narav-
nega rezervata Škocjanski zatok, ki ob-
sega:

1. vodnogospodarske ureditve, idejni
projekt,

2. odstranjevanje sedimenta, idejni
projekt,

3. deponija viškov materiala, idejni
projekt,
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4. idejne rešitve v zvezi z varovanjem
okolja.

Ocenjena vrednost celotnega naročila:
13,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-
dežu izbranega ponudnika in na območju
Škocjanskega zatoka.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navodila
so sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko kandidira
samo za izdelavo celotne projektne doku-
mentacije.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje naročila 3 me-
sece po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, ga. V. Plemelj, II.
nadstropje, soba št. 205, tel.
061/178-44-33.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 5. 2000.

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

predložiti ponudbo: 8. 5. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vlo-
žišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2000 ob 13. uri, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba
št. 201, II. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 45 dni od dneva od-
piranja ponudb.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik financira raz-
pisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS
in poravnava plačila v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Po-
nudbena cena je fiksna, avansi niso možni.

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

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

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

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke,

– da ima veljavno registracijo za opravljan-
je dejavnosti (izpisek iz sodnega registra ozi-
roma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti za katero je registriran,

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,

– da ni plačilno nezmožen,
– da proti njemu ni uveden postopek pri-

silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije,

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

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

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

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

pisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 8. 5. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne sku-

pine ponudnika, maks. 20 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine,

maks. 40 točk,
– sposobnost podnudnika, da opravi de-

lo brez zunanjih sodelavcev oziroma podi-
zvajalcev, maks. 5 točk,

– ponudbena cena, maks. 30 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 5 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
večje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

– bo trajanje izvajanja del daljše od raz-
pisanega,

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

– je število dni blokad ŽR iz obrazca
BON 2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih
od datuma sestavitve obrazca,

– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne druge informacije o naročilu dobijo
potencialni ponudniki na naslovu Ministrstvo
za okolje in prostor, 1000 Ljubljana, Dunaj-
ska c. 48, kontaktna oseba mag. Vesna
Kolar Planinšič, tel. 061/178-73-88.

19., 20.
Uprava Republike Slovenije

za varstvo narave

Št. 15001/2/2000 04 01 Ob-24880
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, tel. 062/220-10, faks
062/22-01-293.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: socialna kuhinja – pri-
prava in postrežba dnevnega obroka v
lastnih ali najetih prostorih.

Ocenjena vrednost naročila v letu 2000
je 7,290.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali

upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: zakon o gostinstvu (Ur. l. RS, št.
1/95), pravilnik o minimalni stopnji izobraz-
be oseb, ki opravljajo dela v gostinski dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 34/95).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v raz-
pisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da,
navesti strokovno osebo in kvalifikacijo.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko potegujejo
samo za celotno razpisano javno naročilo.

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

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 6. 2000 do
31. 12. 2002.

9. (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 Liljana Zorko, tel.
062/22-01-313.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 4. 2000.

(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 na-
menom nakazila “pristojbine za javni razpis
za socialno kuhinjo – pripravo in postrežbo
dnevnega obroka”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 28. 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 336.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 2000 ob 10. uri v kletni sejni sobi
Mestne občine Maribor.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
niso zahtevana.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: v skladu s pogodbo, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.

14. 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.

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

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 4. 2000 po
12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: ni.
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19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ga ni bilo.

Mestna občina Maribor
Oddelek za družbene dejavnosti

Št.512/1708-216 Ob-24881
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, faks
062/30-05-685.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: opazovanje seizmičnosti
pregrad HE na Dravi – Izdelava projektne
dokumentacije: projekt za gradbeno do-
voljenje 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:
20. 5. 2000, dokončanje del: 10. 7. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrež-
na 170, Maribor – soba 005.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati v času od 17. 4.
2000 do 20. 4. 2000 med 8. in 13. uro.

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 5. 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:
8. 5. 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: 8. 5. 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 ka-

drov: maks. 20 točk,
– posebne ugodnosti: maks. 10 točk.
Merila in kriteriji za točkovanje so po-

drobno prikazani v razpisni dokumentaciji.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

18. Druge informacije o naročilu: poda-
ja jih kontaktna oseba naročnika Alenka Pr-
naver, tel. 062/30-05-177, od 17. 4. 2000
do 20. 4. 2000 med 8. in 10. uro.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 3. 3. 2000 pod št.
22342.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 9/00 Ob-24882
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

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 svet-
niškega kluba LDS MOL ter njegovih
predstavnikov do posameznih aktualnih
in strateških vprašanj, problemov v
mestnem in širšem okolju, vrednost naro-
čila 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 21. 4. 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: 12. 5. 2000 do 10. ure.

(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:
12. 5. 2000 ob 10.30 Mestna uprava, Ada-
mič Lundrovo nabrežje 2, soba 143/I.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 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: 12. 5. 2000
od 10.30.

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

– cena 60%,
– reference 40%.
18. Druge informacije o naročilu: v raz-

pisni dokumentaciji.
19., 20.

Mestna občina Ljubljana

Št. 15/00 Ob-24883
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dobava pisarniškega
materiala, ocenjena vrednost naročila
50,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Mestni trg 1.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: v razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v raz-
pisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev:

sklop A: papir in papirna galanterija:
15,000.000 SIT,

sklop B: pisala: 4,000.000 SIT,
sklop C: registratorji in mape:

6,000.000 SIT,
sklop D: drobni inventar: 4,000.000 SIT,
sklop E: potrošni material: 4,000.000 SIT,
sklop F: računalniški potrošni material:

7,000.000 SIT,
sklop G: tiskovine: 10,000.000 SIT.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: maj 2000–maj 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava
Adamič Lundrovo n. 2, soba 255/II., Alen-
ka Mihelčič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, ŽR št.
50100-630-810108 sklic na št.
121-10205 s pripisom JR-15/00 nabava
pisarniškega materiala.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 5. 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:
12. 5. 2000 ob 10. uri, Mestna uprava,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, soba 143/I.
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12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 2% od razpisane vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v razpisni doku-
mentaciji.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 12. 5. 2000
do 10. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, dosedanje izkušnje ponudnika z
izvajalci.

18. Druge informacije o naročilu: v raz-
pisni dokumentaciji.

19., 20.
Mestna občina Ljubljana

Št. 50-336-17/00 Ob-24987
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Inštitut Republike Slovenije za reha-
bilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, faks
13-72-070.

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dnevni odvoz, pranje in
dostava opranega posteljnega perila.

Ocenjena vrednost 10,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Inštitut za rehabilitacijo,

Linhartova 51, Ljubljana.
5. (a), (b)
(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: ne.

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

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: sukcesivno od 1. 7.
2000 dalje do 30. 6. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Inštitut za rehabilitacijo, Servisna služb,
Linhartova 51, Ljubljana, kont. oseba Ju-
rak Lidija, tel. 061/17-58-249, faks
061/13-72-070.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 5. 5. 2000 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
50102-603-48428 pri APP Ljubljana.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 5. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 2000 ob 13. uri, Inštitut za rehabili-
tacijo, Linhartova 51, Ljubljana.

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

ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: niso.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačilni rok 45 dni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik mora pogodbene ob-
veznosti izvrševati sam, brez podizvajalcev.

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, do katerega lahko ponudni-
ki umaknejo ponudbe, jo dopolnijo ali za-
menjajo: do 12. 5. 2000 do 10. ure.

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

18. Druge informacije o naročilu: Inštitut
za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana,
Sobočan Andrej, tel. 061/17-58-246.

19., 20.
Inštitut Republike Slovenije

za rehabilitacijo

Št. 363-25/00 Ob-24995
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Računsko sodišče Republike Slove-
nije, Prežihova ulica 4, 1000 Ljubljana – po
pooblastilu Servisa skupnih služb vlade,
Gregorčičeva ulica 27a, 1000 Ljubljana, te-
lefaks 061/178-55-79.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem opremljenih po-
slovnih prostorov s postopnim odkupom
poslovnih prostorov v okvirni skupni po-
vršini 2.500 m2 in takojšnjim odkupom
nove pisarniške opreme za uporabnika
Računsko sodišče Republike Slovenije
v območju središča mesta Ljubljane.

Ocenjena vrednost naročila znaša:
– za najem poslovnih prostorov s postop-

nim odkupom: 230 milijonov SIT za leto
2000 (plačilo DDV in dveh mesečnih obro-
kov) oziroma 122 milijonov letno,

– za odkup pisarniške opreme: 89 mili-
jonov SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
V primeru, da bo ponudnik oziroma po-

srednik predložil več ponudb za najem raz-
ličnim nepremičnin, mora biti vsaka ponud-
ba izdelana na originalni razpisni dokumen-
taciji, vsaki ponudbi morajo biti priložene
vse zahtevane priloge in vsaka ponudba mo-
ra biti oddana v svojem ovitku.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik mora ponuditi ce-
lotno storitev najema nepremičnine s po-
stopnim odkupom, vključno z takojšnjim od-
kupom nove pisarniške opreme.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
predloži variantno ponudbo.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik mora obvezno predložiti
tudi ponudbo v celoti po razpisnih pogojih.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:

– za najem poslovnih prostorov s postop-
nim odkupom: pričetek storitve 1. 10.
2000, čas trajanja storitve 108 mesecev,

– za pisarniško opremo je rok dobave in
montaže 20. 9. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Slove-
nije, Servis skupnih služb vlade, Gregorči-
čeva 27a, 1000 Ljubljana, Mirjam Ple-
stenjak, tel. 061/178-54-96, telefaks
061/178-55-79.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 4. 2000, vsak
delovni dan od 9. do 11. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 18. 5. 2000 do 9.
ure.

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 2000 ob 10. uri v sejni sobi na na-
slovu: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija v 20 milijonov SIT z veljavnostjo
do vključno datuma veljavnosti ponudbe.

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

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahteve.

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

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

– finančna sposobnost.
16. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 16. 8. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
A) za najem poslovnih prostorov s po-

stopnim odkupom:
1. lokacijska ustreznost (0–41 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po

tehničnih zahtevah za najem poslovnih pro-
storov (0–64 točk),

3. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (3 točke).

Pri vrednotenju po točkah od 1 do 3 se
upošteva vplivnostni faktor 0,5.

B) za odkup pisarniške opreme:
4. ustreznost opreme po tehničnih

zahtevah (0–33 točk),
5. splošni garancijski rok za odkup-

ljeno opremo (0–5 točk),
6. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-

nik naročniku (3 točke).
Pri vrednotenju po točkah od 4 do 6 se

upošteva vplivnostni faktor 0,3.
C) za ponudbeno ceno:
7. ponudbena cena (seštevek najem-

nin za poslovne prostore brez DDV za ob-
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dobje enega leta in vrednost odkupljene
opreme brez DDV).

Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,2, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši. Najugodnejša ponudba je tista
ponudba, ki doseže skupni najvišji rezultat
po vseh vrednotenjih.

18. Druge informacije o naročilu: datum,
do katerega bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa: 9. 6. 2000.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 90 z dne 5. 11. 1999 pod št.
14195.

20.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 022-36/00 Ob-25034
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Dunajska cesta 56-58, 1000 Ljublja-
na, za potrebe Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, številka telefaksa
061/178-9021.

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

3. Vrsta storitve in opis: najem delno
opremljenih poslovnih prostorov v skupni
izmeri 1.500 m2, ocenjena vrednost naročila
znaša: 51,000.000 SIT letno z možnostjo
dodatnega najema poslovnih prostorov v ok-
virni skupni površini 1500 m2 v letu 2001.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
V primeru, da bo ponudnik oziroma po-

srednik predložil več ponudb za najem raz-
ličnih nepremičnin, mora biti vsaka ponud-
ba izdelana na originalni razpisni dokumen-
taciji, vsaki ponudbi morajo biti priložene
vse zahtevane priloge in vsaka ponudba mo-
ra biti oddana v svojem ovitku.

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
predloži variantno ponudbo.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik mora obvezno predložiti
tudi ponudbo v celoti po razpisnih pogojih.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: pričetek storitev: 1. 6.
2000, dokončanje storitev: nedoločen čas.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, 1000 Ljubljana, Mirjam Plestenjak,
tel. 061/178-5496, faks 061/178-5579.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 4. 2000, vsak
delovni dan od 9. do 11. ure.

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

predložiti ponudbo: 15. 5. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 5. 2000 ob 10. uri v sejni sobi na na-
slovu: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija v višini 10% ocenjene vrednosti
naročila za obdobje enega leta z veljavnostjo
do vključno datuma veljavnosti ponudbe.

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

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahteve.

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

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

– finančna sposobnost.
16. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 6. 8. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. lokacijska ustreznost (0 – 40

točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po

tehničnih zahtevah za najem poslovnih pro-
storov (0 – 80 točk),

3. fiksnost cen (5 točk),
4. plačilni rok (0,1 točke za vsak dan

daljši plačilni rok od zahtevanega, vendar
največ 60 dni),

5. druge ugodnosti, ki jih nudi po-
nudnik naročniku (0 – 5 točk).

Pri vrednotenju po točkah od 1 do 5
se upošteva vplivnostni faktor 0,7.

6. ponudbena cena
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,3, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki bodo obveščeni o izidu javnega raz-
pisa 26. 5. 2000.

19. Morebitne druge informacije o naro-
čilu posreduje Duša Škulj, univ. dipl. arh.
tel. 061/178-5239.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo je bil objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije št. 16-17, dne 25. 2. 2000, pod
št. Ob-21901 in popravek Uradni list Repub-
like Slovenije št. 19, dne 3. 3. 2000, pod št.
Ob-22509, objava o izidu razpisa pa v Urad-
nem listu RS, št. 31, dne 7. 4. 2000.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

Št. 179/2 Ob-25272
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: servisiranje in kalibra-
cija zakonskih meril (števcev EE) za do-
bo 3 let.

Ocenjena vrednost naročila je:
120,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Teritorialno območje, ki
ga pokriva Elektro Primorska, d.d.

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 sto-
ritev servisiranja in kalibracije števcev EE.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN, zakon
o reviziji postopkov javnega naročanja, odred-
ba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije, zakon o meroslovju.

c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo predložiti
ponudbo v celoti.

7. a), b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: storitve servisiranja in
kalibracije števcev EE se pričnejo izvajati
takoj po podpisu pogodbe in trajajo 3 leta.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po pred-
hodni enodnevni najavi, ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije, na sedežu družbe Elektro Pri-
morska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Go-
rica - pri administratorki komercialnega sek-
torja - Andreji Kokošar, med 9. in 11. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 28. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije 10.000 SIT in 19% DDV v višini 1.900
SIT, skupaj 11.900 SIT, ponudniki porav-
najo z virmanom na rač. št.
52000-601-22566, sklic na št. 00 20777
– št. objave v Uradnem listu RS, s pripisom:
razpisna dokumentacija – servisiranje in ka-
libracija števcev EE.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: za pravočasno od-
dano bo štela ponudba, ki bo prispela po
pošti v tajništvo podjetja ali bo osebno izro-
čena administratorki komercialnega sektor-
ja, najkasneje do 23. 5. 2000 do 10. ure.

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 5. 2000 ob
11. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v vi-
šini 3% vrednosti ponudbe, katere veljav-
nost je vsklajena z veljavnostjo ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
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rok plačila najmanj 30 dni od izstavitve ra-
čuna, možnost kompenzacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z najugod-
nejšim 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:
zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od 23. 5.
2000 od 11. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN); ponud-
bena cena v SIT brez davka, rok plačila,
način plačila, popust za predčasno gotovin-
sko plačilo, certifikat ISO standard, potrje-
ne reference v RS.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve vsem zaintere-
siranim, ki so pri naročniku dvignili razpisno
dokumentacijo, do vključno 5. 5. 2000.

19., 20.
Elektro Primorska,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.,

Nova Gorica

Št. 199/00 Ob-25332
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Horjul, Horjul 57, 1354 Hor-
jul, tel. 061/740-426, faks 061/749-146.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: rekonstrukcija lokalne
ceste 067-020 (4804) Dobrova–Horjul
od km 7.800 do km 9.100.

Ocenjena vrednost naročila:
42,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Podolnica.
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: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

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

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: dokončanje rekon-
strukcije je 45 dni od podpisa pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Horjul, kontaktna oseba Andrej Jereb,
Horjul 57, 1354 Horjul, tel. 061/740-426,
faks 749-146.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 4. 2000
od 8. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago ponudnikom v navedenem ro-
ku ob dokazilu plačila 15.000 SIT za žiro
račun št. 50110-630-810363.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
15. maja 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Horjul, Horjul 57,
1354 Horjul.

Ponudbo je treba predložiti v zapečateni
kuverti, ki mora biti vidno označena z napi-
som “Ne odpiraj – ponudba javni razpis –
Rekonstrukcija ceste Dobrova–Horjul”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 15. maja
2000 ob 9. uri, v sejni sobi Občine Horjul,
Horjul 57.

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

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

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

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se dobijo na naslovu: Občina
Horjul, Horjul 57, 1354 Horjul, kotnaktna
oseba Andrej Jereb, tel. 061/740-624.

19., 20.
Občina Horjul

Ob-25337
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Koper, 6000 Koper,
066/271-771.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: obnova talne signaliza-
cije na javnih mestih prometnih površi-
nah in lokalnih cestah.

Ocenjena vrednost naročila znaša
11,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Območje Mestne obči-
ne Koper.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 60 dni od podpisa po-
godbe, maj, junij.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mest-
na občina Koper, Urad za gospodarske jav-
ne službe in promet, Verdijeva 10, soba 214.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 4. 2000
(kontaktna oseba ga. Franca, tel.
066/446-245).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na ŽR št.
51400-630-90004 sklic na št.
0301-71300702.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Koper, Urad
za gospodarske javne službe in promet, Ver-
dijeva 10, soba 214.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 4. 2000 ob 13. uri, Mestna občina Ko-
per, Verdijeva 10, soba 211.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog v višini 10% vrednosti del,
veljavnost do 15. 5. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo na podlagi
izvršenih del, 60 dni po prejemu računa
(situacije).

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:
registracija, obratovalno dovoljenje, dokazi-
la o razpolaganju s primerno mehanizacijo
in delovno silo.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– 60% ponudbena cena,
– 10% najkrajši rok izvedbe del,
– 20% finančni pogoji,
– 10% reference ponudnika, ostale

ugodnosti.
18., 19., 20.

Mestna občina Koper

Št. 01-15/2000 Ob-25338
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Litija, Partizanska
pot 8a, 1270 Litija, tel. 061/881-855, faks
061/884-073.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): postopek izbire izvajalca
brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje poslovnih pro-
storov zdravstvenega doma v ocenjeni
vrednosti 12 mio SIT letno.

4. Kraj izvedbe: Zdravstveni dom Litija.
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: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponuditi je možno celotno
storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variantnih ponudb.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 36 mesecev.
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9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Litija, Partizanska pot 8a.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 17. 4. 2000
do 28. 4. 2000.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 11.900 SIT na ŽR
50150-603-58169.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 5. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zdravstveni dom Litija, Parti-
zanska pot 8a, 1270 Litija.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 5. 2000 ob 12. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: ak-
ceptni nalog v višini 10% vrednosti naročila.

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ponudi
le svoje storitve.

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:
gospodarske družbe in s.p.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 5. 5. 2000.

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

– cena storitve: 60%,
– reference: 30%,
– kadrovske zahteve: 10%.
18. Druge informacije o naročilu:

Zdravstveni dom Litija, ga. Tomažič.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

20.
Zdravstveni dom LItija

Št. 02/00 Ob-25339
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Zdravstveni dom dr. J. Oražma,
Majnikova 1, 1310 Ribnica, faks/tel.
061/861-057.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

a) zobotehnične storitve za potre-
be zobozdravstvene dejavnosti – odrasli,

b) zobotehnične storitve za potre-
be zobozdravstvene dejavnosti – otro-
ci-ortodont.

Ocenjena vrednost skupaj 14,100.000
SIT.

4. Kraj izvedbe:
a) del zobotehničnih storitev pod

3. (a) točke se izvaja v ocenjeni vrednosti
8,800.000 SIT, na sedežu naročnika:
Zdravstveni dom dr. J. Oražma, Majnikova
1, Ribnica,

b) del zobotehničnih storitev pod 3. (a)
točko se izvaja v ocenjeni vrednosti
4,400.000 SIT, na naši zdravstveni postaji v
Sodražici, C. Notranjega odreda, Sodražica,

c) zobotehnične storitve pod 3. (b)
točko se izvajajo v ocenjeni vrednosti
900.000 SIT, na sedežu naročnika:

Zdravstveni dom dr. J. Oražma, Majnikova
1, Ribnica.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali upravni-
mi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: predložiti je potrebno dokazila o strokov-
ni usposobljenosti za ponudbeno področje.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: imena
osebja in strokovne kvalifikacije morajo biti
navedene.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: da, in sicer: lahko se pote-
gujejo za izvajanje storitev po posameznih
lokacijah – 4. točka tega razpisa.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ponudba mora biti izdelana tako,
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: dvanajst mesecev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ra-
čunovodstvo, Zdravstveni dom dr. J. Oraž-
ma, Majnikova 1, Ribnica, kontaktna oseba
Gornik Ivanka, soba 22, tel. 061/861-809.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 5. 2000, za pla-
čilo 11.900 SIT (DDV je vključen v ceno).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se
lahko plača na naš žiro račun št.
51310-603-18236 skic 50015.

Ob prevzemu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu. Kup-
nino pa je možno poravnati tudi na naši bla-
gajni ob prevzemu razpisne dokumentacije.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti pred-
ložene najkasneje do 4. 5. 2000, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zdravstveni dom dr. J. Oraž-
ma, Majnikova 1, 1310 Ribnica.

Prijava mora biti oddana v zaprti in žigosani
ovojnici z navedbo točnega naslova pošiljate-
lja. Prijava mora imeti obvezno pripisano: “Jav-
ni razpis – ponudba za izvedbo zobotehničnih
storitev” in številko objave tega razpisa.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 5. 2000
ob 12. uri v sejni sobi Zdravstvenega doma
J. Oražma, Majnikova 1, Ribnica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe 1%
ocenjene vrednosti naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: so navedeni v raz-
pisni 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:
so navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 4. 5. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu:
– morebitna pojasnila bo naročnik po-

sredoval le na pisno zahtevo interesentov,
ki so dvignili razpisno dokumentacijo,

– ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v petnajstih dneh.

19., 20.
Zdravstveni dom

dr. Janeza Oražma, Ribnica

Ob-25340
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska 11, 1506 Ljubljana, 061/29-12-921.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: impregniranje bukovih pra-
gov v ocenjeni vrednosti 75,000.000 SIT.

4.
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: da.

6. Navedba posamičnih 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: da.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek in dokonča-
nje del v skladu z razpisno dokumentacijo.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, Služba za materialno po-
slovanje, Trg OF 6/I, 1506 Ljubljana, soba
št. 13, Bojan Geršak.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 19. 4. do 5. 5.
2000 od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 23.800 SIT, virman na žiro
račun št. 50100-601-14744 (domači po-
nudnik), 110 EUR na dev. račun št.
50100-620-133-900-7100-59383/4 pri NLB
Ljubljana (tuji ponudniki). Ponudnike prosimo,
da poleg dokazila o plačilu obvezno priložijo
vse potrebne podatke za izstavitev računa.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 5. 2000 do 15. ure
v tajništvu Službe za materialno poslovanje.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Služba za materialno poslovanje, Trg OF
6/I, 1506 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 5. 2000 ob 10. uri v sejni sobi Službe
za materialno poslovanje Ljubljana, sejna so-
ba (Trg OF 6/I).

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 3% ponujene vred-
nosti, z veljavnostjo do 15. 7. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
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čila v drugih dokumentih: minimalni plačilni
rok 60 dni po dobavi.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 90 dni od
dneva odpiranja.

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

1. nižja ponudbena cena storitve –
60%,

2. ugodni plačilni pogoji – 20%,
3. dosedanje reference – 20%.

18. Druge informacije o naročilu: teh-
nični podatki Milenko Ćućić, tel.
061/29-14-585, komercialna vprašanja
Bojan Geršak, tel. 061/29-12-329.

19., 20.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Ob-25341
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: nakup poslovnih pro-
storov za potrebe CSD Sevnica,
45,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Sevnica.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ni delnih ponudb.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek: po podpisu
pogodbe, konec: 15. 10. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za delo, družino in socialne zade-
ve, Ljubljana, Kotnikova 28, kontaktna ose-
ba Dunja Bubanj, tel. 061/178-34-93.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 4. 2000.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
16. 5. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrsvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana,
vložišče.

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 5. 2000 ob
12. uri v prostorih MDDSZ, Kotnikova 28,
Ljubljana, sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: po-
nudniki morajo predložiti naročniku bančno
garancijo v višini 10% razpisane vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: glavni pogoji gle-
de financiranja so nadrobno opredeljeni 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 izvajalcu.

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

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lah-
ko umaknejo ponudbo do pričetka odpira-
nja ponudb (16. 5. 2000 do 10. ure).

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

18., 19., 20.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Ob-25342
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: nakup poslovnih pro-
storov za potrebe CSD Trbovlje,
79,566.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Trbovlje.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ni delnih ponudb.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek: po podpisu
pogodbe, konec: 15. 10. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za delo, družino in socialne zade-
ve, Ljubljana, Kotnikova 28, kontaktna ose-
ba Dunja Bubanj, tel. 061/178-34-93.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 4. 2000.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
16. 5. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrsvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana,
vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj” s
številko objave tega javnega razpisa v Urad-
nem listu RS in z navedbo predmeta naroči-
la, in sicer “Javni razpis – CSD Trbovlje”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 5. 2000 ob
14. uri v prostorih MDDSZ, Kotnikova 28,
Ljubljana, sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: po-
nudniki morajo predložiti naročniku bančno
garancijo v višini 10% razpisane vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih: glavni pogoji gle-
de financiranja so nadrobno opredeljeni 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 izvajalcu.

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

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lah-
ko umaknejo ponudbo do pričetka odpira-
nja ponudb (16. 5. 2000 do 10. ure).

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

18., 19., 20.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Št. 35001-3/00-231 Ob-25343
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška ce-
sta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tel.
05/71-41-361, faks 05/71-41-284.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izdelava strokovnih podlag
za spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročne-
ga plana Občine Ilirska Bistrica – Krajin-
ska zasnova Snežnik in prostorskih izved-
benih aktov za obravnavano območje.

Ocenjena vrednost naročila je
6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Ilirska Bistrica–
Snežniški gozdovi in Zgornja Pivka.

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) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: naro-
čilo mora biti izvedeno v skladu z zakoni in
predpisi, ki veljajo za prostorsko planiranje.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
ponudbi morajo biti navedena imena, izo-
brazba ter reference oseb, ki bodo sodelo-
vale pri izvedbi javnega naročila.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik mora ponuditi vsa
razpisana dela.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko od-
da ponudbo le v eni varianti.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora oddati ponudbo
v skladu z razpisno dokumentacijo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: razpisano delo se prič-
ne izvajati takoj po podpisu pogodbe z iz-
branim ponudnikom in se izvede v dveh fa-
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zah. Prva faza mora biti končana do konca
avgusta 2000, druga – zaključek naloge pa
do konca novembra 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodar-
sko infrastrukturo, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica, kontaktna oseba Vin-
ko Rolih, tel. 05/71-41-361.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo razpisno dokumentacijo do vključ-
no 28. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo raz-
pisno dokumentacijo do navedenega roka s
potrdilom o plačilu razpisne dokumentacije v
višini 5.000 SIT na ŽR Občine Ilirska Bistri-
ca, št. 52210-630-61220, namen nakazila:
“Razpisna dokumentacija – Snežnik”. Vplač-
nik mora obvezno navesti davčno številko.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do četrtka, 4. 5. 2000 do 12. ure.
Upoštevane bodo samo tiste ponudbe, ki
bodo prispele do navedenega roka. Enako
velja za ponudbe, ki bodo poslane po pošti.

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

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni ovojnici, na kateri mora biti naveden točen
naslov naročnika, napis “Ponudba ne odpi-
raj! – KZ Snežnik”. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti naveden točen naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek 5. 5. 2000 ob 10. uri v sejni sobi
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica, I. nadstropje desno,
soba št. 1.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 5% od oce-
njene vrednosti z veljavnostjo 60 dni.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačevanje se bo
vršilo v skladu z zakonom o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije za leto 2000
(Ur. l. RS, št. 9/00).

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko
podizvajalce. Njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija. Izbrani ponud-
nik mora skleniti pogodbo z naročnikom naj-
kasneje v roku 10 dni po pravnomočnosti
sklepa o izboru.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: vsi
zahtevani dokumenti za ugotavljanje sposob-
nosti so navedeni v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik lah-
ko odstopi od ponudbe do poteka roka za
oddajo ponudbe.

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

– reference 30%,
– cena 50%,

– rok izvedbe 20%.
18. Druge informacije o naročilu: infor-

macije o razpisu posreduje Vinko Rolih, tel.
05/71-41-361.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: naročilo je
objavljeno prvič.

20.
Občina Ilirska Bistrica

Št. 404-65 /00 Ob-25352
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava RS za geofiziko, Kersnikova
ul. 3, 1000 Ljubljana, tel: 131-92-67, faks
132-70-67.

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

3. Vrsta storitve in opis: izvedba nalo-
ge “Projektni parametri za potresno od-
porno projektiranje gradbenih objektov
po EUROCODE 8”.

Ocenjena vrednost naročila: 4,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-
dežu izbranega ponudnika in na sedežu na-
ročnika.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: navodila
so sestvani 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: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del: po podpi-
su pogodbe; dokončanje del: 22. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uprava RS za geofiziko, Kersnikova ul.3,
1000 Ljubljana, tajništvo (Saša Dumbovič,
tel. 061/13-19-267).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 4. 2000,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

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

predložiti ponudbo: 12. 5. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Uprava RS za geofiziko, Ker-
snikova ul. 3, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 2000 ob 12. uri; Uprava RS za geo-
fiziko, Kersnikova ul. 3, 1000 Ljubljana.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogo v celoti
financira naročnik iz sredstev proračuna RS
in poravnava plačila v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Po-
nudbena cena je fiksna, avansi niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom.

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

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve in sposobnosti so navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 12. 5. 2000
ob 9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

a) ponudbena cena (0,40),
b) izvedbeni rok (0,20),
c) reference (0,2),
d) razpoložljiva oprema (0,1) in
e) druge ugodnosti (število dodeljenih

javnih naročil javnemu sektorju) (0,1).
Pri vrednotenju ponudb komisija podeli

najugodnejši ponudbeni ceni (najkrajšemu
izvedbenemu roku, referencam, razpoložlji-
vi opremi, drugim ugodnostim) 100 točk.
Nato najugodnejšo ponudbeno ceno (naj-
krajši izvedbeni tok, reference, razpoložlji-
vo opremo in druge ugodnosti) deli z vsako
ponudbeno ceno (izvedbenim rokom, refe-
rencami, razpoložljivo opremo in drugimi
ugodnostmi) ter množi s 100. Tako doblje-
ne točke množi z ustreznimi utežmi. Rezul-
tat množenja je skupek točk za vsako merilo
posebej. Najugodnejši ponudnik je tisti po-
nudnik, ki po vseh vrednotenjih skupaj do-
seže največje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

a) ponudbena cena presega orientacij-
sko vrednost za več kot 15%;

b) je število dni blokad ŽR iz obrazca
BON 2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih
od datuma sestavitve obrazca;

c) naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki bodo obveščeni o izidu javnega raz-
pisa najkasneje v roku 14 dni od dneva
odpiranja ponudb.

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

20.
Uprava RS za geofiziko,

Ljubljana

Št. 352-05/2000 Ob-25358
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Hajdina, Zg. Hajdina 45,
2288 Hajdina, faks 062/788-30-31.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: lokacijska dokumenta-
cija, PGD in PZI za kanalizacijo na ob-
močju občine Hajdina in naselja Kungo-
ta občine Kidričevo.

Ocenjena vrednost naročila je
19,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje občine Hajdi-
na in naselja Kungota občine Kidričevo.

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 uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
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graditvi objektov, zakon o obligacijskih raz-
merjih, posebne gradbene uzance, zakon o
javnih naročilih, odredba o obvezni vsebini
razpisne in ponudbene dokumentacije.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po
razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: sprejemljivost va-
riant upoštevajoč razpisne pogoje.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: da, upoštevajoč razpisne po-
goje.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitev takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje storitev v
roku 6 mesecev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Hajdina, Zg. Hajdina 45, 2288 Hajdi-
na, kontaktna oseba Valerija Šamprl, tel.
062/788-30-30 (ob dvigu predložiti doka-
zilo o plačilu za razpisno dokumentacijo).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do: 25. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 8.000 SIT, na ŽR občine št.
52400-630-20834, z namenom nakazila:
javni razpis za projekt kanalizacije na ob-
močju občine Hajdina in naselja Kungota
občine Kidričevo.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
8. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Hajdina, Zg. Hajdina
45, 2288 Hajdina.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – projekt
kanalizacija na območju občine Hajdina in
naselja Kungota občine Kidričevo in števil-
ko objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 8. 5. 2000 ob
13. uri na naslovu naročnika v sejni sobi.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: po-
nudnik mora ponudbi priložiti bančno garanci-
jo za resnost ponudbe in ustrezno izjavo ban-
ke za dobro izvedbo del v pogodbenem roku,
kot jih zahteva razpisna dokumentacija.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

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 poslovnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: do 8. 5. 2000.

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

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
na pojasnila v zvezi z razpisom dobite pri
Dragotu Štrafela, tel. 041/785-922.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena – 1. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: to je prva objava.

Občina Hajdina

Št. 343-7/99-133 Ob-25366
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje, 061/855-531.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 1. alinea 1. točke 3. čle-
na ZJN: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbira izvajalca za dela
na objektu “Posodobitev ceste Knežja
Lipa-Spodnji Log.

Ocenjena vrednost vseh del je
42,000.000 SIT. Naročnik si pridržuje pra-
vico spremembe obsega del, glede na viši-
no pridobljenih sredstev. Izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodnine.

4. Kraj izvedbe: Cesta med vasema
Knežja Lipa-Spodnji Log v Občini Kočevje.

5. a)
b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), odlok
o proračunu Občine Kočevje za leto 2000.

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja, odgovornega za izvedbo storitve: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

7. a)
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.

8. Trajanje naročila ali datuma pričetka
in dokončanja storitve: takoj po sklenitvi po-
godbe. Dela se bodo izvajala v dveh fazah.

9.a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje, pri Borutu Hočevarju, tel.
061/851-390.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 5. 2000, do
12. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
račun številka 51300-630-10077 - občin-
ski proračun pri APP Kočevje.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 5. 2000, do 8. ure,
v zapečateni ovojnici, z napisom “Javni raz-
pis - Posodobitev ceste Knežja Lipa-Spodnji
Log“, z navedeno številko objave v Urad-
nem listu RS.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kočevje, Oddelek
za gospodarstvo, turizem in gospodarske
javne službe, Ljubljanska c. 26, 1330 Ko-
čevje (soba št. 27)

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 5. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.

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

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: zakon o izvrševa-
nju proračuna.

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-
nudnikov 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: 15. 5. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (60%), usposobljenost in refe-
rence (10%), fiksnost cen (20%), pogoji pla-
čila (minimalni rok plačila 60 dni - 10%).

18. Druge informacije o naročilu: Ob-
čina Kočevje, Borut Hočevar - tel.
061/851-390

19., 20.
Občina Kočevje

Št. 60/00 Ob-25387
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentilj, Šentij 69, Šentilj,
062/651-135.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izgradnja komunalne
čistilne naprave Ceršak.

Ocenejna vrednost: 48,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ceršak.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali upravni-
mi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: naročilo obsega storitve, ki ga lahko opra-
vijo ponudniki zakonsko določene stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: naro-
čilo mora biti izvedeno v skladu z zakoni in
predpisi, ki veljajo za gradnjo objektov in
ostalimi ustreznimi zakoni.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navodilo je
sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko prijavijo
samo za vsa razpisana dela.

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

jo varianto: variante niso sprejemljive.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predviden začetek del
je junij 2000, rok dokončanja pa je decem-
ber 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šentilj, Oddelek za komunalno gospo-
darstvo in okolje, Šentilj 69, kontaktna ose-
ba je Anžel Miroslav, tel. 062/651-133.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 8 dni pred da-
tumom odpiranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: gotovinsko plačilo v računo-
vodstvu Občine Šentilj v višini 10.000 SIT.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no oddati v tajništvu Občine Šentilj do 11.30
na dan odpiranja ponudb.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Šentilj, Šentilj 69,
2212 Šentilj.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 31. dan po objavi javne-
ga razpisa ob 12. uri v sejni sobi naročnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponud-
be, če so v tem postopku zahtevana: ponudniki
morajo predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 5% od skupne vrednosti po-
nudbe z veljavnostjo 60 dni od dneva odpiranja
ponudb, ter bančno garancijo (izbrani ponud-
nik) za kvaliteto izvedenih del v višini 10% po-
godbene vrednosti pred začetkom del, z veljav-
nostjo 60 dni po roku dokončanja del.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: rok plačila za iz-
vedena dela ne sme biti krajši od 60 dni od
dneva, ko investitor prejme potrjeno situaci-
jo od nadzornega organa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

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:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba mo-
ra veljati najmanj 60 dni od datuma odpira-
nja ponudb.

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

18. Druge informacije o naročilu: posto-
pek za zahtevo po dodatnih pojasnilih je
naveden v razpisni dokumentaciji.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo: to je prvi javni razpis.
Občina Šentilj

Št. 8120/1131/2000 Ob-25430
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava idejnega pro-
jekta sanacije SM 30 na 110 kV DV Be-
ričevo–Trbovlje I.

Celovitost ponudbe: naročnik bo upo-
števal samo pondube, ki zajemajo celotni
razpis.

Ocenjena vrednost naročila: 4,500.000
SIT.

4.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predviden datum za-
ključka storitve: 30. 8. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri na-
ročniku, tajništvo sektorja za vzdrževanje, so-
ba 22/IV, kontaktna oseba je Mojca Ferleš.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (cena 5.000 +
DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z oznako
naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 5. 2000 do 9.30.

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 2000 ob 10. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija za resnsot ponudbe v višini 5%
od skupne ponudbene vrednosti, trajanje ve-
ljavnosti 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: avansa ni, plačilni
rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo z izbranimi ponud-
niki sklenil pogodbe, v ponudbeni dokumen-
taciji mora biti priložen spisek podizvajalcev in
navedena pravna oblika odnosa med njimi.

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:

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “ponudba”,
– registracija 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 iz zadnje davčne napovedi (datuma izda-
je obrazcev BON 2 in BON 3 ne smeta biti
starejša od 90 dni),

– pravnomočno odločbo – dovoljenje pri-
stojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet razpisa (datum izdaje listine in nje-
ne overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),

– potrdilo Ministrstva za finance – Davč-
ne uprave RS, da je ponudnik davčni zave-
zanec za DDV,

– potrdilo Ministrstva za finance, da ima
poravnane davčne in druge obveznosti do-
ločene z zakonom v obdobju zadnjih šest
mesecev,

– reference ponudnika,

– vse ostale zahtevane dokumente, ki
so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do izteka ve-
ljavnosti ponudbe (najmanj 45 dni od datu-
ma odpiranja ponudb).

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

– skupna ponudbena cena (65%),
– plačilni pogoji (5%),
– potrjene reference ponudnika projek-

tiranje DV 110 kV ali višjega napetostnega
nivoja (20%),

– potrjene reference ponudnika za izva-
janje geotehničnih raziskav in projektiranje
(10%).

18. Druge informacije o naročilu: poda-
ja jih kontaktna oseba naročnika, to je Igor
Podobnik, tel. 065/129 61 53.

19., 20.
Elektro - Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 2-1823/00 Ob-25434
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska 11, Ljubljana, Sekcija SVTK Pivka, Ko-
lodvorska 33, Pivka, faks 066/29 62571.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: sanacija relejnih sku-
pin SV naprav sistema SI-Te-1-30 in mo-
dulov TKo.

Ocenjena vrednost: 10,710.000 SIT z
DDV.

4. Kraj izvedbe: Območje sekcije SVTK
Pivka.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ni za specifičen poklic!

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v raz-
pisni dokumentaciji.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ni delne storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudba mora biti izdelana na način,
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: izvedba – pričetek 30
dni po podpisu pogodbe maj – oktober
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: SŽ -
Sekcija SVTK Pivka, kontaktna oseba je Ju-
goslav Logar, tel. 066/29-62430.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. april 2000.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: do 25. aprila 2000
do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo Sekcije SVTK Piv-
ka, Kolodvorska 33, Pivka.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. april 2000 ob 12. uri v sejni sobi Sekci-
je SVTK Pivka.

12.



Stran 3250 / Št. 33 / 14. 4. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi, sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

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 dostaviti dokazila, zahteva-
na v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo več odstopiti od ponudbe po 25.
aprilu 2000 po 10.30.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitna pojasnila bo naročnik posredoval le na
pisno zahtevo interesentov, ki so dvignili
razpisno dokumentacijo.

19., 20.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 2-1823/00 Ob-25435
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska ul. 11, Ljubljana, 061/2912908.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predelava voznega
omrežja na p. Šentjur. Ocenjena vrednost
naročila: 13,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: p. Šentjur.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo se izvaja na podlagi
pravilnika 213.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ni posamičnih delov.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: velja nesprejemlji-
vost variant.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: pričetek storitve ta-
koj po podpisu pogodbe. Dokončanje sto-
ritve 2 meseca po podpisu pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Služba za elektro-
tehnično dejavnost, Kolodvorska ul. 11,
Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 21. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije: 15.000 SIT, na račun št.
50100-601-5014744, pri Novi LB, d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe oddati do
9. 5. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe oddati na Sloven-

ske železnice, d.d., Infrastruktura soba 205,
Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 9. 5. 2000 ob 10. uri
v prostorih Slovenskih železnic, d.d., Ko-
lodvorska ul. 11, Ljubljana.

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

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji financira-
nja predstavljeni v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni določeno.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 13. 7. 2000.

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

– popolna skladnost ponudbe z razpisni-
mi pogoji (popolna vsebina, vrstni red): 10%,

– ponudbena cena in plačilni pogoji –
55%,

– reference ponudnika – 30%,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti 5%.
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

ne informacije: Peter Rozman, univ. dipl.
inž. elek.,tel. 061/29 12295 ali GSM: 041
789 623 od 8. do 15. ure.

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

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ni bil objavljen.

Slovenske železnice, d.d.

Ob-25549
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-
zov 9, Celje, tel. 484822 telefaks 441800.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje zelenic,
okrasnega grmičevja ter košnja in čišče-
nje nezazidanih stavbnih zemljišč. Oce-
njena vrednost del znaša 50,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Celje.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba tega naročila je rezervi-
rana za izvjalce z ustreznim znanjem ter pri-
merno tehnično opremo.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: iz-
vedba tega naročila je skladna s proraču-
nom Mestne občine Celje.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki so dolžni v ponudbeni dokumenta-
ciji navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo

za del storitev: ponudniki se za izvedbo te-
ga javnega razpisa lahko potegujejo tudi za
samo del storitev.

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

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: datum pričetka storitve
je takoj po podpisu pogodbe in traja do
konca letošnjega leta.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se zahteva od Mestne
občine Celje, Komunalne direkcije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče zahtevati od torka 18. 4.
do srede 26. 4. 2000 vsak delovnik od 8.
do 12. ure na naslovu naročnika.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se
plača v višini 10.000 SIT, potrebno je naka-
zati na žiro račun 50700-630-7010105.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti do petka 19. maja 2000 do
13. ure.

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 23. ma-
ja 2000 ob 12. uri v prostorih Komunalne
direkcije, Prešernova 27, Celje.

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% ponudbene vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačevanje se iz-
vede v skladu z zgoraj omenjenim zakonom
o izvrševanju proračuna.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: vsi
parametri so podani v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe do dneva zbi-
ranja ponudb.

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

– reference,
– ponujena cena,
– usposobljenost,
– bližina centralnih obratov.
Merila so podrobneje prikazana v razpi-

sni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: vse

ostale informacije o naročilu so razvidne iz
razpisne dokumentacije, kontaktna oseba
je Jože Smodila, univ. dipl. inž. gradb., tel.
063/484-822, telefaks 063/441-800.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: prehodna na-
mera ni bila objavljena.

20.
Mestna občina Celje
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Št. 64/00 Ob-25589
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentilj, Šentilj 69, Šentilj,
062/651-135.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava strokovnih
podlag in prostorskih ureditvenih pogo-
jev za naselje Šentilj.

Ocenjena vrednost: 5,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: KS Šentilj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali upravni-
mi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: naročilo obsega storitve, ki ga lahko opra-
vijo ponudniki zakonsko določene stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: naro-
čilo mora biti izvedeno v skladu z zakoni in
predpisi, ki veljajo za prostorsko planiranje.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navodilo je
sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko prijavijo
samo za vsa razpisana dela.

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

jo varianto: variante niso sprejemljive.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predviden začetek del
je junij 2000, rok dokončanja pa je marec
2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šentilj, Oddelek za komunalno gospo-
darstvo in okolje, Šentilj 69, kontaktna ose-
ba je Anžel Miroslav, tel. 062/651-133.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7 dni pred da-
tumom odpiranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: gotovinsko plačilo v raču-
novodstvu Občine Šentilj v višini 3.000 SIT.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no oddati komisiji za izvedbo javnega naro-
čila, tik pred začetkom odpiranja ponudb.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: komisija za izvedbo javnega
naročila, Občina Šentilj, Šentilj 69 2212
Šentilj.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 20. dan po objavi javne-
ga razpisa ob 12. uri v sejni sobi naročnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 3% od skup-
ne vrednosti ponudbe z veljavnostjo 60 dni,
ter bančno garancijo (izbrani ponudnik) za
kvaliteto izvedenih del v višini 5% pogodbe-
ne vrednosti pred začetkom del, z veljav-
nostjo 30 dni po roku dokončanja del.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: rok plačila za iz-
vedena dela ne sme biti krajši od 60 dni od
dneva izstavitve situacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

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:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba mo-
ra veljati najmanj 60 dni od datuma odpira-
nja ponudb.

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

18. Druge informacije o naročilu: posto-
pek za zahtevo po dodatnih pojasnilih je
naveden v razpisni dokumentaciji.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen: to je drugi javni razpis.
Občina Šentilj

Ob-25468
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mini-

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

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

3. Vrsta storitve in opis: izdelava idej-
nega projekta rekonstrukcije ceste
RT-910/1130 Sorica – Podrošt od km
0+000 do km 5+250.

Ocenjena vrednost: 13,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Sorica-Podrošt.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji.
(Poglavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: javno naročilo je po-
trebno izvesti v roku 6 (mesecev) po skleni-
tvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, 1000
Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV,
kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 5. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija –Mini-
strstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, vložišče,
soba št. 21/I. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj!
Ponudba za izdelavo idejnega projekta re-
konstrukcije ceste RT-910/1130 Sorica Po-
drošt od km 0+000 do km 5+250.“ - K.D.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 16. 5. 2000
ob 10. uri na naslovu: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
sejna soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3 %
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega
za predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na nje-
govi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

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

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (Poglavje 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena

18. Druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponud-

nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste – Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 90315-4/2000-8 Ob-25469
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks 061/178-48-34.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1. Usklajevanje podatkov in dovzdr-
ževanje DKN - območje 2000-15,
2,900.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja v pro-
storih naročnika.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega nalogo, ki jo
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zemljiškem katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za iz-
vedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: deli stroritve oziroma naloge
so že opredeljeni v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba naloge poteka po zah-
tevah naročnika, opredeljenih v razpisni do-
kumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja nalo-
ge je opredeljen z uveljevitvijo pogodbe ozi-
roma prevzemom podatkov, dokončanje pa
je določeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba Nives Jurcan, soba P25, tel.
061/178-49-27.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 4. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nego-
tovinsko plačilo: cena enega izvoda razpi-
sne dokumentacije je 2.500 SIT - ŽR:
50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 5. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P25.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 2000 ob 10. uri; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe ni po-
trebna.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogo financira
naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko

podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 3. 5. 2000
do 8. ure.

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

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
Za ponudnike, ki želijo izvajati prvič to

vrsto naloge za naročnika, je izločitveni kri-
terij nepravilno izdelan test.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen: to je prva objava.
Geodetska uprava RS

Št. 353-7/99 Ob-25473
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330
Metlika, faks 068/63-100.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava energetske za-
snove občin Črnomelj, Metlika in Semič,
ocenjena vrednost naročila 4,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: celotno območje občin
Črnomelj, Metlika in Semič.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih odločb, ki zadevajo naročilo: Energetski
zakon (Ur. l. RS, št. 79/99), Resolucija o
strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo,
zakon o ratifikaciji Pogodbe o energetski li-
stini ...., (Ur. l. RS-MP, št. 12/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve; da, v
ponudbeni dokumentaciji pod referencami.

6.
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: 6 mesecev, predvido-
ma maj - oktober 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika,
tel. 068/63-100.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. april 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, ž.r. št. 52130-630-40409.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. maj 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Metlika, Mestni trg
24, 8330 Metlika, vložišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. maj 2000 ob 10. uri, Občina Metlika,
Mestni trg 25, Metlika (sejna soba, 1. nad-
stropje).

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 200.000 SIT s trajanjem
veljavnosti 60 dni od odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: ločeno financira-
nje občin Črnomelj, Metlika in Semič v raz-
merjih 3:2:1, plačila najprej v 30 dneh po
izstavitvi računa za opravljeno delo.

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:
po razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 4. maj 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference in ugodnosti po merilih iz razpi-
sne dokumentacije.

18., 19., 20.
Občina Metlika

Št. 141/2000 Ob-25482
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Du-
najska 48, 1000 Ljubljana, faks
061/178-74-15.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: javni razpis za sofinanci-
ranje projektov Promocija varstva oko-
lja, vrednost razpisanih del je 12,4 mio SIT.

4. Kraj izvedbe: javni razpis se izvaja na
sedežu naročnika.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
navodila so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: projekti (oziroma po-
samezna faza projekta, če cel projekt ne bo
zaključen v tekočem letu) morajo biti konča-
ni najkasneje do 30. novembra 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
1000 Ljubljana, kontaktna oseba Dragica
Bratanič, tel. 061/178-73-29, II. nadstrop-
je, oziroma vložišče, II. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 5. 2000.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-

trebno predložiti ponudbo: 10. 5. 2000 do
15. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, vložišče,
II. nadstropje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2000 ob 10. uri, Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Dunajska 48, II nadstropje,
Ljubljana.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik sofinan-
cira razpisana dela v celoti iz sredstev pro-
računa RS in poravnava plačila v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna RS in po-
godbo. Avansi niso možni.

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:

– da je pravna oseba, registrirana v RS,
– da ima strokovne reference.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 11. 5. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– podroben program dela za tekoče leto

(in okvirni program za naslednje leto),
– poročilo o delu društva za preteklo leto,
– spodbujanje dialoga in sodelovanje

med različnimi partnerji varstva okolja (NVO,
podjetja, lokalne skupnosti, itd.),

– finančna učinkovitost (izvedljivost) pro-
jekta,

– društvo pridobiva del sredstev za svo-
je delovanje tudi s članarino,

– sodelovanje z drugimi sorodnimi orga-
nizacijami (domačimi/tujimi),

– sodelovanje na mednarodnih javnih
razpisih (zlasti v okviru EU),

– reference NVO.
18. Druge informacije o naročilu: mo-

rebitne druge informacije o posameznih
razpisanih nalogah dobijo potencialni po-
nudniki na naslovu naročnika; kontaktna
oseba naročnika Dragica Bratanič, tel.
061/178-7329, elektronska pošta: dragi-
ca.bratanic@gov.si.

Ponudniki bodo o izidu javnega naročila
obveščeni v roku 15 dni po javnem odpira-
nju ponudb.

19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-25484
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa:  Ortopedska  bolnišnica  Valdol-
tra, Jadranska c. 31, Ankaran, faks
066/527-185.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje in vzdrževa-
nje parkovnih površin. Izbrani ponudnik
prevzame delavca v parku. Ocenjena
vrednost naročila 10,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-

čen poklic: da, ponudniki morajo predložiti
dokazila o registraciji in izpolnjevanju pogo-
jev za opravljanje navedene dejavnosti.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da, prav-
ne osebe morajo navesti imena in strokov-
ne kvalifikacije osebja odgovornega za iz-
vedbo storitve.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo za naročilo v celoti ali za posamezno
skupino del:

– čiščenje parkovnih površin,
– vzdrževanje parkovnih površin.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

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

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: tri leta od podpisa po-
godbe, pričetek predvidoma junij 2000, za-
ključek junij 2003.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, Ankaran, pri Alenki
Vodopivec, tel. 066/462-218, faks
066/527-185, pritličje upravne stavbe.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo ponudniki lahko dvignejo vsak delovni
dan od 8. do 15. ure do 21. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV je vklju-
čen) na žiro račun Ortopedske bolnišnice
Valdoltra št. 51400-603-30666 pri Agenci-
ji za plačilni promet Koper, z navedbo davč-
ne številke.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 9. 5. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ortopedska bolnišnica An-
karan, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, tel.
066/462-218, faks 066/527-185.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 5. 2000 ob 11. uri v Ortopedski bolni-
šnici Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, v
sejni sobi, I. nadstropje – nad bolnišnično
lekarno.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% razpisane vrednosti, z veljavnostjo
do 30. 6. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po razpisni doku-
mentaciji.

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:

– izpolnitev zakonskih pogojev za izved-
bo javnega naročila,

– dokazila o solventnosti, poravnanih ob-
veznostih in zakonitem poslovanju,

– in drugi pogoji, določeni v razpisni do-
kumentaciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe, predvidoma do 30. 6. 2000.

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

– izpolnitev formalnih pogojev (izključi-
tveni pogoj),

– popolnost ponudbe (izključitveni po-
goj),

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference pri sorodnih delih,
– reference pri sorodnih delih v kom-

pleksu naročnika,
– podatki o kadrovski strukturi ponud-

nika,
– podatki o osnovnih sredstvih ponudni-

ka, ki jih potrebuje za opravljanje navedene
dejavnosti,

– morebitne druge ugodnosti ponud-
nika,

– druga merila navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Ob približno enakovredni ponudbeni ce-
ni ima prednost ponudnik z ugodnejšimi re-
ferencami in morebitnimi drugimi ponujeni-
mi ugodnostmi.

Najnižja cena ni nujno najugodnejša.
Teža in uporaba meril je določena v raz-

pisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: stro-

kovne informacije posreduje Jožef Vrčon,
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska
c. 31, Ankaran, tel. 066/462-220, telefaks
066/527-185.

19., 20.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 002-00-1/00 Ob-25485
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35,
Bohinjska Bistrica, 721-864.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje gozdnih
cest na področju Občine Bohinj, v za-
sebnih in državnih gozdovih v letu 2000.
ocenjena vrednost: 18,410.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Bohinj.
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: začetek po podpisu po-
godbe, rok za dokončanje.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
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vod za gozdove RS, OE Bled, Ljubljanska
cesta 19, Bled.

(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: 5.000 SIT na ŽR Zavod za
gozdove, št. 50106-603-54908.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: dvajseti dan po ob-
javi v Uradnem listu RS (dan izida Uradnega
lista RS se ne šteje) do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Bohinj, Triglavska
cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dvajseti dan po objavi v Uradnem listu RS
(dan izida Uradnega lista RS se ne šteje) ob
13. uri, v sejni sobi Občine Bohinj, Triglav-
ska cesta 35, Bohinjska Bistrica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: ni.

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: ni zahtev.

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

– reference – 10%,
– skupna vrednost razpisanih del – 60%,
– ustreznost delovnih sredstev – 10%,
– rok plačila – 5%,
– fiksnost cen – 10%,
– posebne ugodnosti – 5%.
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

ne informcije na Zavodu za gozdove RS,
OE Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled.

19., 20.
Občina Bohinj in Zavod za gozdove OE

Bled

Št. 31/01-2000 Ob-25546
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Osnovna šola Cirila Kosmača Pi-
ran, Oljčna pot 24, 6330 Piran, tel.
066/741-153, faks 066/741-152.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje prostorov Os-
novne šole Cirila Kosmača Piran, s skup-
no površino 7.764 m2.

Ocenjena vrednost naročila je
18,700.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe:
– Piran, Oljčna pot: 24 – 6913 m2,
_ Piran, Ul.IX. korpusa: 40/a – 126 m2,
– Portorož, Med vrtovi: 20 b – 587 m2,
– Portorož, Sončna pot: 20 a – 138 m2.
5. (a) Navedba o tem ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifični po-
klic: ponudnik mora biti registriran za oprav-

ljanje dejavnosti, ki je predmet javnega na-
ročila storitve.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja, odgovornega za izvedbo storitev: ni po-
trebno.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo samo za
del storitev: ponudniki se ne morejo pote-
govati samo za del storitev.

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

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: čas trajanja je tri leta,
pričetek predvidoma 1. 6. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Cirila Kosmača Piran, Oljčna pot
24, 6330 Piran – tajništvo.

(b) Datum, do katerega je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo od 17. 4. do vključno 26. 4.
2000, vsak delavnik od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.140 SIT virmansko ali s
položnico na žiro račun 51410-603-31983
– za razpisno dokumentacijo.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo pris-
peti v tajništvo osnovne šole najkasneje 8. 5.
2000 do 13. ure, ne glede na to ali bodo
oddane osebno ali po pošti.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola/scuola ele-
mentare Cirila Kosmača Piran, Oljčna pot
24, 6330 Piran z oznako “Ne odpiraj –
ponudba za čiščenje”. Na kuverti mora biti
navedeno tudi ime in naslov pošiljatelja.

11. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 5. 2000 ob
10. uri na sedežu naročnika v Piranu, Oljč-
na pot 24 – zbornica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so v tem postopku zah-
tevana: zavarovanje za resnost ponudbe ni
potrebno.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo v skladu s
pogodbo.

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

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokazila in izjave,
zahtevane z razpisno dokumentacijo.

16. Datum do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po pričetku jav-
nega odpiranja ponudb.

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

– ponudbena cena – 80%,
– reference – 15%,
– cena generalnega čiščenja – 5%.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki si lahko lokacije, katerih čiščenje je
predmet javnega naročila, ogledajo po pred-
hodnem dogovoru z naročnikom.

Osnovna šola Cirila Kosmača

Št. 110-1/00 Ob-25554
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 izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: AC Vransko – Blagovi-
ca, pododsek Vransko - Trojane; izdela-
va projektne dokumentacije PGD, PZI,
PZR za AC bazo Vransko.

Ocenjena vrednost naročila je
22,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Vransko-Blagovica.
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: ne.

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

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: idejni projekt mora biti
izdelan v roku 30 dni po podpisu pogodbe
in pridobiti potrditev idejnega projekta v ro-
ku 14 dni. PGD, PZI dokumentacijo pa v
roku 90 dni po potrditvi idejnega projekta.
Popravki po reviziji in PZR dokumentacija
morajo biti izdelani v roku 30 dni po oprav-
ljeni reviziji. Projektant mora dokumentacijo
izdelati najkasneje v 180 dneh po podpisu
pogodbe.

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 10. 5. 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
10. 5. 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
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za AC Vransko – Blagovica, pododsek Vran-
sko - Trojane; izdelava projektne dokumen-
tacije PGD, PZI, PZR za AC bazo Vransko“
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 10. 5. 2000
ob 10. uri na naslovu: Družba za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, sejna soba
št. 312/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 675.000 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, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje: Florjana Volk,
univ. dipl. inž. arh. - Družba za državne ce-
ste d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
30-94-255, faks 30-94-260.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 0501-308/46-00 Ob-25572
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za izdelavo projekta PGD, PZI, PZR, PID
in projektantski nadzor za PP in PPP Mur-
ska Sobota – novogradnja.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega razpi-
sa je izdelava projekta PGD, PZI, PZR,
PID in projektantski nadzor za PP in PPP
Murska Sobota – novogradnja.

Opis storitve, ki je predmet tega javnega
naročila, je podrobneje opredeljen v razpi-
sni dokumentaciji tega javnega razpisa.

Orientacijska vrednost javnega naročila:
ocenjeni stroški za izdelavo projekta PGD,
PZI, PZR, PID in projektantski nadzor za PP

in PPP Murska Sobota – novogradnja so
21,850.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: lokacija ponudnika.
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 za leto 2000 (Ur. l. RS, št.
9/2000),

– 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 javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99),

– zakon o reviziji postopkov javnega na-
ročanja (Ur. l. RS, št. 78/99),

– zakon o graditvi objektov (Ur. l. SRS
34-1605/84, 29-1414/86, Ur. l. RS, št.
40-1656/94, 69-2484/94, 29-1356/95
in 59-3393/96),

– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97),

– odredba o spremembah in dopolnitvah
odredbe o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
63/97, 84/99),

– odredba o zaščiti domačega ponudni-
ka (Ur. l. RS, št. 47/97),

– odredba o finančnem poslovanju pro-
računskih uporabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99,
78/99),

– pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 13/2000),

– 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),

– vsa pozitivna zakonodaja, ki ureja to
področje.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: navodi-
la so podana v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponuditi
razpisano storitev v celoti.

Posameznih delov oziroma opravil razpi-
sane storitve ponudniki ne morejo ponuditi.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudniki lahko po-
nudijo samo eno varianto ponudbe.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: skrajni rok za izdelavo
projekta je 120 dni od podpisa pogodbe.
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil
pogodbo za izvajanje razpisane storitve
predvidoma 1. 7. 2000.

9. (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 Hla-
de, kontaktna oseba: Darko Kuntarič, tel.:
061/172-43-83.

(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, v kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 25.000 SIT, iz ka-
terega mora biti jasno razviden točen naziv
in naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): zne-
sek: 25.000 SIT, način plačila: virmansko,
številka računa: 50100-637-55284 (Mini-
strstvo za notranje zadeve), sklicna številka:
308-46-00.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti do 5. 5. 2000 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 – vložišče
1501 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 5. 2000,
ob 12. uri, na naslovu: Visoka policijsko –
varnostna 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.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resno-
sti ponudbe, če so v tem postopku zahte-
vana: pogoji so podani v razpisni doku-
mentaciji.

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 uradnega
prejema računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
ponudnik, ki mu bo dodeljeno javno naroči-
lo: pogodba o izvedbi projekta v skladu z
razpisno dokumentacijo.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od zadnjega
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:
cena, reference vodje projekta, finančno
stanje ponudnika ter ISO certifikat.

Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudbe prejmejo za ceno je 27 točk, za
reference vodje projekta je 12 točk, za fi-
nančno stanje ponudnika je 8 točk ter za
ISO certifikat je 4 točke.

18., 19., 20.
Ministrstvo za notranje zadeve
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Zbiranje ponudb

Št. 8-133 Ob-25540

Na podlagi prvega odstavka 18. in 54.
člena ZJN  objavlja naročnik  Cankarjev
dom, kulturni in kongresni center, Prešer-
nova 10, 1000 Ljubljana

zbiranje ponudb
za gradbenoobrtniška dela prenova

sanitarij
Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-

ki dobijo pri naročniku v tehničnem sektorju
pri Vinku Severju tel. 061/17-67-179 od
17. 4. do 21. 4. 2000 vsak delovni dan od
8. do 12. ure ali jo zahtevajo po faksu
061/223-896 ali e-pošti vinko.se-
ver@cd-cc.si in jo prejmejo po pošti, faksu
ali e-pošti ali dvignejo osebno.

Ponudbe je potrebno predložiti najka-
sneje do 4. 5. 2000 do 10. ure po pošti na
naslov naročnika ali osebno v vložišče na-
ročnika.

Ponudba mora biti v zapečateni kuverti z
oznako “Ne odpiraj - ponudba za gradbeno
obrtniška dela – prenovo sanitarij”.

Ocenjena vrednost naročila je okrog
1,000.000 SIT za gradbena dela in
4,000.000 SIT za obrtniška dela.

Čas izvedbe del je od 7. 7. do 17. 8.
2000 po razporedu.

Odpiranje ponudb bo 4. 5. 2000 ob 12.
uri na sedežu naročnika, sejna soba I. nad-
stropje.

Merila za dodelitev naročila, omejitve,
navodila in natančna specifikacija so nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

Cankarjev dom

Št. 8-133 Ob-25541

Na podlagi prvega odstavka 18. in 54.
člena ZJN  objavlja naročnik  Cankarjev
dom, kulturni in kongresni center, Prešer-
nova 10, 1000 Ljubljana

zbiranje ponudb
za vodovodnoinstalacijska dela in

preureditve namenjene funkcionalno
oviranim osebam

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki dobijo pri naročniku v tehničnem sektorju
pri Vinku Severju tel. 061/17-67-179 od
17. 4. do 21. 4. 2000 vsak delovni dan od
8. do 12. ure ali jo zahtevajo po faksu
061/223-896 ali e-pošti vinko.se-
ver@cd-cc.si in jo prejmejo po pošti, faksu
ali e-pošti ali dvignejo osebno.

Ponudbe je potrebno predložiti najka-
sneje do 4. 5. 2000 do 10. ure po pošti na
naslov naročnika ali osebno v vložišče na-
ročnika.

Ponudba mora biti v zapečateni kuverti z
oznako “Ne odpiraj - ponudba za vodovod-
noinstalacijska dela in preureditve namenje-
ne funkcionalno oviranim osebam”.

Ocenjena vrednost naročila je okrog
4,000.000 SIT za vodovodnoinstalacijska
dela in 1,000.000 SIT za preureditve na-
menjene funkcionalno oviranim osebam.

Čas izvedbe del je od 7. 7. do 17. 8.
2000 po razporedu.

Odpiranje ponudb bo 4. 5. 2000 ob
12. uri na sedežu naročnika, sejna soba I.
nadstropje.

Merila za dodelitev naročila, omejitve,
navodila in natančna specifikacija so nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

Cankarjev dom

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. 220-009/99 Ob-25273
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, SI-1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 23. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: izbrani po-
nudnik je v postopku ocenjevanja po merilih
iz razpisne dokumentacije št. 132-005/99
zbral največje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Mandator ITS AB,
Rusthållsgatan 21, SE-253 61 Helsingborg,
Sweden.

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

trebno dobaviti: programska oprema za
ACC/APP PROC in RDR simulator.

7. Pogodbena vrednost: 228.000 EUR.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 228.000 EUR; 166.600 EUR.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 103-108 z dne 27. 12. 1999,
Ob-17732 in Ob-17733.

14.
Uprava RS za zračno plovbo

Št. 220-009/99 Ob-25278
1. Republic of Slovenia, Ministry of

Transport and Communications, Civil Avia-
tion Authority of RS, Kotnikova 19a,
SI-Ljubljana, Slovenia.

2. Method of selection of the most fa-
vourable bidder (3rd Article of the Public
Procurement Law): public invitation of ten-
ders for the selection of supplier without
restrictions.

3. Date of a decision about the selec-
tion: 23th March 2000.

4. Criteria used in assessing bids and
in selecting the most favourable bid: based
on the assessment of bids according to

the criteria published in the Tender docu-
mentation No. 132-005/99, the selected
bidder collected the largest number of
points.

5. Name and address of the most fa-
vourable bidder: Mandator ITS AB,
Rusthållsgatan 21, SE-253 61 Helsingborg,
Sweden.

6. (a) Place of delivery: Ljubljana.
(b) Types and quantities of goods to be

supplied: Software for ACC/APP PROC
and RDR simulator.

7. Contract value: 228.000,00 EUR.
8.
9. Number of the arrived bids: 2.
10. Value of the highest and the lowest

bid: 228.000,00 EUR; 166.600,00 EUR.
11., 12.
12. Date and number of notification of

public invitation in the Official Gazette of the
Republic of Slovenia: 27th December 1999,
Official Gazette No. 103-108, Ob-17732
in Ob-17733.

Civil Aviation Authority of RS

Št. 120-06-452-21/00 Ob-25291
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 3. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena,
– rok plačila,
– dobavni rok,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
Za 1. razpisano skupino smo prejeli dve

veljavni in popolni ponudbi, tako da smo
lahko opravili izbiro najugodnejšega ponud-
nika. Za ostale tri razpisane skupine (2., 3.
in 4. skupina) nismo prejeli dveh potrebnih
popolnih ponudb, zato bomo javni razpis za
te skupine ponovili.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: za 1. razpisano skupino pod-
jetju Bioteh, d.o.o., Vevška 52, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstve-
no varstvo Ljubljana, Zaloška 29, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 1. razpisana skupina,
III. skupina strupov, zastrupljene vabe
pelete, 4.300 kg, Ratibrom – 2 pelete.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost za 1. skupino je 4,945.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1. razpisana skupina: 4,945.000 SIT,
4,876.200 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000,
Ob-23174.
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana

Št. 93/00 Ob-25292
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistri-
ca, Savska 10, 4264 Bohinjska Bistrica.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 27. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kvaliteta, dobavni rok, re-
ference o dosedanjem opravljanju enakih
storitev, dodatne ugodnosti ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Petrol, d.d., Dunajska 50,
1527 Ljubljana.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava kurilnega olja ex-
tra lahko EL v količini 75.000 l.

7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost je 5,200.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba se
sklepa z izvajalci, ki nimajo podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,992.500 SIT, 5,538.750 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja,
Bohinjska Bistrica

Št. 9/2000 Ob-25293
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.

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

3. Datum izbire: 3. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javni razpis se ponovi na podlagi
drugega odstavka 41. člena ZJN.

5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: črna metalurgija, navar-
jena pločevina, barvne kovine in vezni
material.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11., 12.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje

Št. 81/00 Ob-25294
1. Naročnik, poštni naslov: Srednja kme-

tijska šola Grm Novo mesto, Sevno 13,
8000 Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 8. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pri izbiri izvajalca naročila smo
upoštevali v celoti kvaliteto ponujene opre-
me, ostale razpisne pogoje pa tako kot je v
razpisu. Razlika v kvaliteti ponujene opreme
je takšna, da ni bilo dvoma glede izbire izva-
jalca, kljub očitni razliki v vrednosti del in
opreme.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: EHO, elektrika, hladilništvo,
ogrevanje, d.o.o., Brezno 7a, 3270 Laško.

6. (a) Kraj dobave: Sevno 13, 8000 No-
vo mesto.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in vgradnja hla-
dilne in elektro opreme za hladilnico za
vrtnine in krompir.

7. Pogodbena vrednost: 9,179.942,03
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,072.117 SIT, 7,294.700 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9-10 z dne 4. 2. 2000,
Ob-19940.

Srednja kmetijska šola Grm Novo
mesto

Št. 05195/00 Ob-25295
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 3. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, bonitete.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Stol interier, d.o.o., Korenov c. 3,

1241 Kamnik,
– Rudis, d.d., Trg revolucije 25/b, 1420

Trbovlje,
– Sortima, d.o.o., Koroška c. 118, 2000

Maribor,
– Mizarstvo Krošelj Drago, s.p., Dol. Bo-

štanj, 8294 Boštanj,
– Biring, d.o.o., Motnica 5, Trzin,
– Lesnina inženiring, d.d., Parmova 53,

Ljubljana,
– Mizarsko podjetje Treles Trebnje,

d.o.o., Temeniška pot 4, 8210 Trebnje,
– Lesnina MG oprema, d.d., Parmova

53, Ljubljana,
– MZG, d.o.o., Ob Grosupeljščici 5,

1290 Grosuplje,
– Sajama marketing, d.o.o., Koroška

62, 2000 Maribor,
– Uni mobil, d.o.o., Brnčičeva 13, Črnu-

če,
– Svea lesna industrija, d.d., Cesta 20.

julija 23, 1410 Zagorje ob Savi.
6. (a) Kraj dobave: fco po poštah Slove-

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

trebno dobaviti: izdelava pohištva in opre-
me.

7. Pogodbena vrednost: priznanje uspo-
sobljenosti.

8.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16-17 z dne 25. 2. 2000,
Ob-21949.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 05195/00 Ob-25296
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

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

3. Datum izbire: 3. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, asistenca.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SRC.SI sistemske integraci-
je, d.o.o., Tržaška 116, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: fco uprava Pošte Slo-
venije, d.o.o., Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nadgradnja komunikacij-
ske opreme.

7. Pogodbena vrednost:
151,286.765,84 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

209,136.058,93 SIT, 139,996.479 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16-17 z dne 25. 2. 2000,
Ob-21939.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-25297
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območ-
na enota Ljubljana, Miklošičeva 24, 1000
Ljubljana.

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 (utemelji-

tev izbire): cena, reference, rok izvedbe,
plačilni pogoji, garancijski rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SVEA, d.d., C. 20. julij 23,
Zagorje ob Savi.

6. (a) Kraj dobave: Mala ulica 3, Ljublja-
na.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema za poslovne pro-
store.

7. Pogodbena vrednost: 129,987.691
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 136,340.274,33 SIT,
119,045.749,03 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: na-
ročnik je skladno z določbo VI/2 točke Splo-
šnih razpisnih pogojev odstopil od nabave
določenega dela blaga.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 90 z dne 5. 11. 1999.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Št. 404-08-100/2000 Ob-25423
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24-26,
1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.
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3. Datum izbire: 24. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižji ponujeni predračun po
pozivu.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tovarna olja Gea, d.d., Trg
svobode 30, 2310 Slovenska Bistrica.

6. (a) Kraj dobave: vojašnice v Republiki
Sloveniji.

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

7. Pogodbena vrednost: 23,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,226.340 SIT, posredovana s strani
Tovarne olja Gea, d.d., 17,734.464 SIT,
posredovana s strani Oljarice – Tovarne olja
Kranj, d.d.; ponudba ni zajemala vseh zah-
tevanih artiklov, zato jo je naročnik izločil iz
nadaljnje obravnave.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 90 z dne 5. 11.
1999, Ob-14443.

13.
Ministrstvo za obrambo

Ob-25424
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Frana Erjavca Nova Gorica, Kidričeva 36,
5000 Nova Gorica.

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

3. Datum izbire: 31. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. skupina – mesni izdelki: Komar,

d.o.o., Renški Podkraj 45a, 5292 Renče,
MIP, d.d., Panovška cesta 1, 5000 Nova
Gorica;

2. skupina – mleko in mlečni izdel-
ki: Agroind Vipava 1894, d.d., Vinarska c.
5, 5271 Vipava;

3. skupina – kruh, pekovsko peci-
vo, slaščice: Pekarna Brumat, d.o.o., So-
čebranova 1, 5250 Solkan, Pecivo, d.d.,
Rejčeva 26, 5000 Nova Gorica;

4. skupina – sveže sadje: Sadje Go-
rica, d.o.o., Vrtojbenska c. 48, 5290 Šemp-
ter pri Gorici,

5. skupina: konzervirana hrana: Me-
snica in trgovina z živili Miran Golob, s.p.,
Vrtojba, IX septembra 47, 5290 Šempter
pri Gorici,

6. skupina – naravni sadni sokovi:
Gusto, Avgust Gregorčič, s.p., DE Presad
Gabrovka, Gabrovka 7, 1274 Gabrovka.

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: razvidna iz razpisne doku-
mentacije.

7. Pogodbena vrednost: navedena v 10.
točki kot najnižja ponudbena vrednost.

8.
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:

1. skupina – mesni izdelki: 630.000
SIT, 521.323 SIT,

2. skupina – mleko in mlečni izdelki:
2,762.200 SIT, 2,388.225,20 SIT,

3. skupina – kruh, pekovsko pecivo,
slaščice: 2,656.000 SIT, 1,495.000 SIT,

4. skupina – sveže sadje: 1,470.000
SIT, 1,411.250 SIT,

5. skupina – konzervirana hrana:
412.938 SIT, 336.850 SIT,

6. skupina – naravni sadni sokovi:
373.750 SIT, 302.071 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: razpis
ni uspel za 7. skupino – ostalo prehrambe-
no blago in je za to blago (razdeljene na tri
podskupine) ponovljen v Uradnem listu RS,
št. 31 z dne 7. 4. 2000, Ob-24911.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 3. 3. 2000, Ob-22343.

Osnovna šola Frana Erjavca
Nova Gorica

Št. 8120/1115/2000 Ob-25447
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 28. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): skupna ponudbena cena (85%),
plačilni pogoji (5%), potrjene pozitivne refe-
rence ponudnika za dobavo identične opre-
me (10%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročnik ne bo sklenil po-
godbe za dobavo, ker je ponudbena cena
obeh ponudnikov previsoka.

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

trebno dobaviti: dobavo elektromotornih
pogonov ločilnikov 110 kV RTP
400-220/110 kV Divača.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,900.836,80 SIT, 16,499.350 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 3. 3. 2000.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Ob-25545
1. Naročnik, poštni naslov: Kmetijski in-

štitut Slovenije, Ljubljana, Hacquetova 17,
tel. 137-53-75 (centrala), faks 137-54-13.

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

3. Datum izbire: 31. 3. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gruda, d.d., Ljubljana.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: aparatura za določanje vseb-
nosti alkohola, specifične mase, skupne-
ga ekstrakta in pepela v vinu na Kmetij-
skem inštitutu Slovenije v Ljubljani.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: v skla-
du z drugim in tretjim odstavkom 34. člena
ZJN, ker ponovni razpis ni uspel, smo skle-
nili pogodbo z edinim ponudnikom.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000.

Kmetijski inštitut Slovenije

Št. 012815 Ob-25475
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev.

3. Datum izbire: 20. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik ni izbral nobenega do-
bavitelja, ker se ni dalo jasno opredeliti ka-
ko določena nevtralizacijska sredstva glede
na količino in kemijsko sestavo učinkujejo
oziroma kako preprečujejo smrad.

5.
6. (a) Kraj dobave: JP Vodovod – Kanali-

zacija, d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava reagenta za nev-
tralizacijo smradu in vzdrževanje obsto-
ječih dozirnih naprav za reagent na ka-
nalizacijskih objektih v upravljanju JP
Vodovod – Kanalizacija.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 18. 2.
200, Ob-21531, Ur. l. RS, št. 13-14.

Javno odjetje
Vodovod - Kanalizacija d.o.o.

Ljubljana

Ob-25504
1. Naročnik, poštni naslov: Ekonomska

fakulteta Univerze v Ljubljani, Kardeljeva
ploščad 17, 1101 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): s predhodnim ugotavlja-
njem usposobljenosti.

3. Datum izbire: 10. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolna ponudba in ugotovitev
sposobnosti ponudnika za realizacijo razpi-
sanih del (do 44 točk) in konkurenčnost
cen (do 56 točk).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Autronic d.o.o., Kardeljeva ploščad
17, Ljubljana,

– Gambit Trade d.o.o., Savska c. 3,
Ljubljana,

– Unistar d.o.o., Slomškova 27 – 29,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ekonomska fakulte-
ta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: računalniška strojna
oprema in računalniški potrošni mate-
rial v obdobju 12 mesecev.
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7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 36,18, 54,05.
Najugodnejše ponudbe so bile tiste, ki

so po obeh vrednotenjih skupaj dosegle
najvišji rezultat.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: po-
nudniki so bili izbrani glede na ocenjevanje
njihove sposobnosti, skladno s posebnim
delom razpisne dokumentacije, kjer so bili
ocenjevani: usposobljenost ponudnika za
realizacijo razpisanih del in ponudbena
cena.

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.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4-5 z dne 21. 1. 2000.

Ekonomska fakulteta
Univerze v Ljubljani

Ob-25505
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 20. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 50%, čas odprave okvare
23%, reference ponudnika 20%, boniteta
ponudnika 7%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PCX Computers d.o.o.,
Stegne 15, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: ZDL, ambulante-od-
delki.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 263 tiskalnikov.

7. Pogodbena vrednost: 26,272.500
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 32,192.683,32 in 26,272.500 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 18. 2. 2000,
Ob-21660 in popravek objave 25. 2. 2000,
Ob-22043.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 8-133 Ob-25538
1. Naročnik, poštni naslov: Cankarjev

dom, kulturni in kongresni center, Prešer-
nova 10, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 4. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrani

ponudnik je dosegel najvišje število točk pri
ocenjevanju po objavljenih merilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ABIT d.o.o., Zasavska 95,
1000 Ljubljana.

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

trebno dobaviti: oprema za posodobitev

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. 2.-1823/00 Ob-25436
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 24. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je bil cenovno
najugodnejši, po tehničnih kriterijih pa pri-
merljiv z ostalimi.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Primorje, d.d., Vipavska ce-
sta 3, 5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba sanacije via-
dukta Štampetov most na železniški pro-
gi Ljubljana-Sežana, nad delom avtoce-
ste med Vrhniko in Postojno.

7. Pogodbena vrednost:
418,433.938,20 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajalci:
Železniško gradbeno podjetje Ljubljana,
d.d., Saning international, d.o.o. Vrednost
oddanih del 200 mio SIT.

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 681,427.835,15 SIT, 418,433.938,20
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 108 z dne 27. 12. 1999,
Ob-17699.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 2.-1823/00 Ob-25437
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana, faks 061/29-14-822.

krmilno-nadzornega sistema odrske teh-
nike v Gallusovi dvorani.

(Obseg: izdelava projektne dokumenta-
cije, dobava merilnikov in krmilnikov, doba-
va računalniškega sistema za nadzor, doba-
va upravljalnih pultov, izdelava elektroinsta-
lacij, dobava zavor, dodelava na strojnih ele-
mentih, inženiring, šolanje, uvajanje).

8. Pogodbena vrednost: 46,349.667 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 69,033.090 SIT in 34,950.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ur.

l. RS, št. 6-7 z dne 28. 1. 2000, Ob-19606.
Cankarjev dom

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev.

3. Datum izbire: 6. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena – 30 točk,
– reference – 20 točk,
– rok izvedbe – 30 točk,
– tehnologija izvedbe – 10 točk,
– kadrovska zasedba – 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SCT, d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija predora Ka-
ravanke na železniški progi Jesenice–
državna meja, po projektu št. DN 89 19
1367/96, ki ga je izdelal GI ZRMK, Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost:
830,384.632,90 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:

– GZL GEoprojekt,
– Geot, d.o.o.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,007.963.212 SIT, 830,384.632,90
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 103-108 z dne 27. 12. 1999.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 351-1/2000 Ob-25438
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota, telefaks 069/21-861.

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

3. Datum izbire: 27. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila, določena v razpisni do-
kumentaciji – doseženo največje število
točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MURA, Javno vodnogospo-
darsko podjetje, d.d., Ciril Metodova 34,
9000 Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja kanalizacije
v Krogu III. faza: I. del gradnje kanaliza-
cije v dolžini 1388 m, II. del gradnje
kanalizacije v dolžini 1352 m in dokon-
čanje tlačnega voda v dolžini 645 m.

7. Pogodbena vrednost: 115,049.218
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

136,824.780 SIT, 106,701.230,80 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 11-12 z dne 11. 2. 2000.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 35101-1/2000 Ob-25439
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota, telefaks 069/21-861.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 27. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila, določena v razpisni do-
kumentaciji – doseženo največje število
točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: SGP Pomgrad gradnje, d.o.o.,
Bakovska 33, 9000 Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja južnega ko-
lektorja v Murski Soboti – III. faza: I. del
gradnja kolektorja od jša J2-J15 in grad-
nja priključnih kanalov, II. del gradnja
povezovalnih kanalov.

7. Pogodbena vrednost:
138,848.659,41 SIT (dela oddana v zmanj-
šanem obsegu).

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 239,179.280 SIT, 192,379.634 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 11-12 z dne 11. 2. 2000.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 3520-05-2/2000-0800-01 Ob-25440
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: 7. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference, rok
in kvaliteta predhodnih del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: montažna dela: Mariborski
vodovod, d.o.o., Maribor; gradbena dela:
Bovir, d.o.o., Zgornja Kungota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: montažna in gradbe-
na dela.

7. Pogodbena vrednost: montažna dela:
21,016.835,85 SIT, gradbena dela:
9,616.562,55 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: montažna dela: 21,496.633,62 SIT,
21,016.835,85 SIT; gradbena dela:
14,818.409,55 in 9,616.562,55 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 11-12 z dne 11. 2. 2000.

Mestna občina Maribor

Št. 3520-04-5/2000-0800-01 Ob-25441
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: 14. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference, kva-
liteta predhodnih del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GP Poštrak, d.o.o.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: montažna in gradbe-
na dela.

7. Pogodbena vrednost: montažna dela:
7,817.983,64 SIT, gradbena dela:
9,433.403,70 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: montažna dela: 8,697.546,70 SIT,
7,817.983,64 SIT; gradbena dela:
11,205.397,35 in 9,433.403,70 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16-17 z dne 25. 2. 2000.

Mestna občina Maribor

Št. 3520-05-1/2000-0800-01 Ob-25442
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: 13. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference, kva-
liteta predhodnih del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mariborski vodovod, d.d.,
(montažna dela) in GP Poštrak, d.o.o., Ma-
ribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: montažna in gradbe-
na dela.

7. Pogodbena vrednost: montažna dela:
29,961.188,13 SIT, gradbena dela:
19,624.902,85 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: montažna dela: 30,878.001 SIT,
26,961.188,13 SIT; gradbena dela:
20,924.475,57 in 111,072.554,44 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9-10 z dne 4. 2. 2000.

Mestna občina Maribor

Št. 6/75 Ob-25443
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala Ko-

per, d.o.o., s.r.l., Ulica 15. maja 4, Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 25. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejši ponudnik ponuja
najnižjo ceno, poleg tega pa je navedena
ponudba ugodna z vidika kadrovske, orga-
nizacijske in tehnične usposobljenosti ter
referenc ponudnika. Garancijski roki, plačil-
ni pogoji in rok izvršitve del so skladni z
zahtevami razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidro Koper, d.o.o. – s.r.l.,
Koper, Ferrarska 10, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba pripravljalnih
del za razširitev pokopališča Bertoki.

7. Pogodbena vrednost:
20,698.550,56 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: v zahtevanem

roku je prispelo sedem veljavnih ponudb od
katerih je bilo pet ponudb popolnih.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 27,768.490,66 SIT, 20,695.550,56
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13-14 z dne 18. 2. 2000.

Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.

Št. 25/2000 Ob-25444
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Piv-

ka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 27. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– rok izvedbe,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: GG Postojna, d.d. in Kop-
ko, d.o.o., Pivka.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: redna in občasna vzdrže-
valna dela, zimska vzdrževalna dela ter
dela na odvodnjavanju, na objektih in cest-
ni signalizaciji gozdnih cest na območju
Občine Pivka v obdobju 2000–2002.

7. Pogodbena vrednost (vključno DDV):
po ponudbenem ceniku za posamezne po-
stavke.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16-17 z dne 25. 2. 2000.

Občina Pivka

Ob-25445
1. Naročnik, poštni naslov: Rižanski vo-

dovod Koper, d.o.o., Ulica 15. maja 13,
6000 Koper.

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

3. Datum izbire: 5. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): rok izvedbe, cena in splošne
reference o že opravljenih delih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gramar, d.o.o., Portorož,
Obala 114, 6320 Portorož.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vodovod in kanaliza-
cija Kampolin.

7. Pogodbena vrednost:
72,817.493,42 SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 10,392.621
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

93,897.524,95 SIT, 72,134.412,22 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 11-12 z dne 11. 2. 2000.

Rižanski vodovod Koper, d.o.o.

Št. 8120/1095/2000 Ob-25448
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, telefaks 061/174-24-42.

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

3. Datum izbire: 28. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– merilo 1: skupna ponudbena cena –

67%,
– merilo 2: plačilni pogoji – 5%,
– merilo 3: ISO standard – 3%,
– merilo 4: potrjene reference ponudni-

ka za tovrstna dela na objektih do 110 kV –
5%,

– merilo 5: potrjene reference s strani
naročnika za tovrstna dela na objektih nad
110 kV – 15%,

– merilo 6: potrjene reference ponudni-
ka in podizvajalca za dosedanji potek del v
110 kV stikališču RTP Kleče – 5%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: za izvedbo elektromontaž-
nih del pri zamenjavi VN opreme v RTP
220/110/35 kV Kleče – IV. etapa, se kot
najugodnejša ponudba izbere ponudba po-
nudnika C & G, d.o.o., Riharjeva 38, Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: po specifikaciji iz po-
nudbene dokumentacije.

Kraj dobave oziroma kraj izvedbe del:
RTP Kleče.

7. Pogodbena vrednost:
27,253.497,81 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 26,163.358
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,981.404,39 SIT, 27,253.497,81
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13-14 z dne 18. 2. 2000.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 8120/1095/2000 Ob-25449
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, telefaks 061/174-24-42.

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

3. Datum izbire: 28. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– merilo 1: skupna ponudbena cena –

67%,

– merilo 2: plačilni pogoji – 5%,
– merilo 3: ISO standard – 3%,
– merilo 4: potrjene reference ponud-

nika za tovrstna dela na objektih do 110 kV
– 5%,

– merilo 5: potrjene reference s strani
naročnika za tovrstna dela na objektih nad
110 kV – 15%,

– merilo 6: potrjene reference ponudni-
ka in podizvajalca za dosedanji potek del v
110 kV stikališču RTP Kleče – 5%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: za izvedbo gradbenih in
konstrukcijskih del pri zamenjavi VN
opreme v RTP 220/110/35 kV Kleče –
IV. etapa, se kot najugodnejša ponudba
izbere ponudba ponudnika Gradis, d.d., Uli-
ca Gradnikove brigade 11, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: po specifikaciji iz po-
nudbene dokumentacije.

Kraj dobave oziroma kraj izvedbe del:
RTP Kleče.

7. Pogodbena vrednost: 131,886.451
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 21,209.540
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 134,290.498 SIT, 131,886.451 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13-14 z dne 18. 2. 2000.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 403-128/98 Ob-25512
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 6. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: komisija ni izbrala nobenega
ponudnika.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dokončanje prenove
objektov za Pravno fakulteto v Ljubljani:
elektro instalacije – centralni nadzorni
sistem.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,190.510 SIT, 18,408.352,35 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-17310.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-25513
1. Naročnik, poštni naslov: Rižanski vo-

dovod Koper, d.o.o., Ulica 15. maja 13,
6000 Koper.

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

3. Datum izbire: 30. 3. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): rok izvedbe, cena in splošne
reference že opravljenih del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IMP Montaža Koper, d.d.,
Ulica 15. maja 21, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dobava in montaža
opreme za hlajenje mansarde objekta
RVK.

7. Pogodbena vrednost:
13,054.031,90 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

16,793.973,80 SIT, 12,757.268,30 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13-14 z dne 18. 2. 2000.

Rižanski vodovod Koper, d.o.o.

Št. 110-1/00 Ob-25555
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.

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

3. Datum izbire: 4. 4. 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: Projekt d.o.o., Kidričeva 9a,
5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektov PGD, PZI, PZR “Celje – ma-
gistrala sever – rekonstrukcija Maribor-
ske ceste“ ureditev glavne ceste G1
5/328 Celje – Šmarjeta od km 0+568
do km 1+270; IV. etapa.

7. Pogodbena vrednost:
12,051.056,01 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

25,011.200,10 SIT, 12,051.056,01 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-25556
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.

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

3. Datum izbire: 4. 4. 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: Projekt d.o.o., Kidričeva 9a,
5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektov PGD, PZI, PZR “Celje – ma-
gistrala sever – rekonstrukcija Maribor-
ske ceste“ III. etapa, glavna cesta G1
odsek 5/328 Celje – Šmarjeta od km
0+000 do km 0+568.
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7. Pogodbena vrednost:
38,329.030,82 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 76,968.486 SIT, 38,329.030,82 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-100 Ob-25557
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 s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 4. 4. 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: Geologija d.o.o., Idrija, Pre-
šernova 2, 5280 Idrija.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Kozina – Klanec
od km 7,5 do km 11,5; izvedba kontrol-
nega piezometra ACR – 1/99.

7. Pogodbena vrednost: 11,560.850 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,758.509 SIT, 11,560.850 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: javni raz-
pis je bil objavljen dne 21. 1. 2000 pod št.
Ob-19042.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-25558
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.

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

3. Datum izbire: 6. 4. 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: Inženiring IBT Ljubljana d.d.,
Proletarska 4, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: AC Bla-
govica – Šentjakob; izdelava projektov
PGD, PZI, PZR za CP Kompolje in CP
Blagovica.

7. Pogodbena vrednost: 17,573.057 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,797.544 SIT, 17,573.057 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-25559
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 s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 6. 4. 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: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: krpanje z vročo as-
faltno maso na območju AC baz Postoj-
na, Ljubljana in Hrušica.

7. Pogodbena vrednost: 125,432.545
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 145,527.743 SIT, 125,432.545 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: javni raz-
pis je bil objavljen dne 14. 1. 2000 pod št.
Ob-18656.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-25560
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 s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 6. 4. 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 Ljubljana,
Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rezkanje asfalta vo-
zišča na območju AC baze Postojna, AC
baze Hrušica in AC baze Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 24,677.030
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,382.700 SIT, 24,677.030 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: javni raz-
pis je bil objavljen dne 14. 1. 2000 pod št.
Ob-18651.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-25561
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 s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 6. 4. 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: Possehl d.o.o., Počehov-
ska 25, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zalivanje razpok in
rež na območju avtocest.

7. Pogodbena vrednost: 29,988.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,483.040 SIT, 29,988.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: javni raz-
pis je bil objavljen dne 14. 1. 2000 pod št.
Ob-18650.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

110-1/00 Ob-25562
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.

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

3. Datum izbire: 27. 3. 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: Geodetski zavod Slovenije,
Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana in EX-
PRO d.o.o., Gubčeva ulica 13, 1000 Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: do-
končna odmera hitre ceste Vipava – Se-
lo z deviacijami in regulacijami.

7. Pogodbena vrednost: 27,453.803
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,118.564,02 SIT, 27,453.803 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-25563
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.

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

3. Datum izbire: 27. 3. 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: Ljubljanski geodetski biro
d.d., Cankarjeva 1/IV, 1000 Ljubljana in
Geodetski zavod Slovenije, Zemljemerska
12, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: do-
končna odmera avtoceste Šentjakob –
Malence z deviacijami in regulacijami.
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7. Pogodbena vrednost: 31,057.350 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 38,470.610,36 SIT, 31,057.350 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-25564
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 s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 4. 4. 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:

– J.V. SCT d.d., Slovenska 56, 1000
Ljubljana + Primorje d.d., Vipavska 3, 5270
Ajdovščina – cestninska postaja Dob,

– Vegrad d.o.o., Prešernova 9a, 3320
Velenje - izpostava cestne baze Dob.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: gradnja avtoceste Kara-
vanke – Obrežje, odsek Grosuplje – Ivanč-
na Gorica – Trebnje, pododsek Višnja Go-
ra – Bič; cestninska postaja Dob, avto-
cestna baza Ljubljana – izpostava Dob.

7. Pogodbena vrednost:
– cestninska postaja Dob 508,801.563

SIT.
– izpostava cestne baze Dob

243,558.233 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– cestninska postaja Dob 645,911.635

SIT; 508,801.563 SIT.
– izpostava cestne baze Dob

301,696.163 SIT; 243,558.233 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti: razpis za predhod-
no ugotavljanje sposobnosti je bil objavljen v
Ur. list RS, št. 33/98 z dne 24. 4. 1998.

13.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-25565
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 s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 4. 4. 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: J.V. SCT d.d., Slovenska
56, 1000 Ljubljana + Primorje d.d., Vipav-
ska 3, 5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Naklo – Kranj
vzhod; izgradnja II. faze odseka - trasa.

7. Pogodbena vrednost:
2.191,174.056,93 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2.651,852.850 SIT,
2.191,174.056,93 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: ponovni
javni razpis je bil objavljen dne 4. 2. 2000
pod št. Ob-20001.

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

Preklic

Št. 8120/1117/2000 Ob-25429
Preklicujemo objavo glavnih podatkov o

izidu razpisa storitev za izvedbo sanacije
A.B. stebrov na DV 110 kV Formin-Kidriče-
vo, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 29 z
dne 31. 3. 2000, Ob-24283.

Utemeljitev: objavo preklicujemo zaradi
zahteve za revizijo zoper sklep o izbiri naju-
godnejšega ponudnika.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 441305/00015/2000 0400 01 Ob-25271

1. Naročnik, poštni naslov: Mestna obči-
na Maribor, Oddelek za družbene dejavno-
sti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 21. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Inženiring biro, d.o.o., Ul.
Vita Kraigherja 10, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje storitev svetovalnega inženiringa
za investicijsko vzdrževalna dela in in-
vesticije.

7. Pogodbena vrednost: 2,480.960 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,365.793 SIT, 2,480.960 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 13-14 z dne 18. 2.
2000.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št. 251/99 Ob-25274
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Men-

geš, Šolska ulica 12, 1234 Mengeš.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 1. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– razmerje cena/kvaliteta storitev ter os-

tali komercialni pogoji – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference pred-

vsem na področju predmeta javnega razpi-
sa – prednost imajo ponudniki, ki že dobav-
ljajo blago iz tega razpisa vrtcu ali šoli – 4
točke,

– celovitost opisa in skladnost vsebine
ponudbe z zahtevami naročnika – 2 točki,

– kadrovska struktura in strokovne refe-
rence zaposlenih – 1 točka,

– lastna proizvodnja oziroma proizvod-
nja domačega proizvajalca – 1 točka,

– plačilni pogoji s čim daljšim plačilnim
rokom – 2 točki,

– posebne ugodnosti ponudnika (super
rabati) – 2 točki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Arvaj Anton, s.p., Britof 25, 4000
Kranj,

b) Jurmes, d.o.o., Cesta Leona Do-
brotinška 15, 3230 Šentjur,

c) MIR – Mesna industrija Gornja Rad-
gona, d.o.o., Prešernova cesta 10, 9250
Gornja Radgona,

d) Mariborska mlekarna, d.o.o., Osoj-
nikova ulica 5, 2000 Maribor,

e) Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testeno-
va 55, 1234 Loka-Mengeš,

f) Kvibo, d.o.o., Predilniška 16, 4290
Tržič,

g) Erfa, d.o.o., Bevkova ulica 12,
1233 Dob,

h) Agro Mrkac, d.o.o., Cesta v Šmart-
no 29, 1211 Ljubljana-Šmartno,

i) Sadjarstvo Boris Toš, Drbetinci 3,
2255 Vitomirci,

j) Mlekarna Celeia, Arja vas 22, 3301
Petrovče,

k) Žito PT Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljublja-
na,

l) Rampek, d.o.o., Šmartinska 152a,
1000 Ljubljana,

m) PEKS, p.o., Pekarna in slaščičar-
na, Kidričeva cesta 53, 4220 Škofja Loka,

n) Tihelj Marija, Kleče 15, 1252 Dol
pri Ljubljani,

o) Sadni vrt Ravnikar Franci, s.p., Sta-
ra pot 1, 1234 Mengeš,

p) Fructal, d.d., Tovarniška cesta 7,
5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: suk-
cesivna dobava prehrambenih izdelkov
za malico in kosila otrok v vrtcu za del
javnega naročila, in sicer za skupine: me-
so in mesni izdelki, ribe in konzervirane
ribe, olja in izdelki, mleko in mlečni izdelki,
žita, mlevski izdelki in testenine, kruh in
pekovsko pecivo, zmrznjena in konzervira-
na zelenjava, sveža zelenjava in suhe stroč-
nice, sveže sadje ter konzervirano sadje in
sokovi.

Kraj dobave: Vrtec Mengeš, Šolska uli-
ca 12, Mengeš.
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7. Pogodbena vrednost: ocenjena vred-
nost 26,257.058 SIT na leto.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo je
bilo oddano po delih brez podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 30.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– meso in mesni izdelki: 4,360.754,07

SIT, 3,864.435 SIT (delna ponudba),
– ribe in konzervirane ribe: 578.934 SIT,

317.317 SIT,
– olje in izdelki: 252.936 SIT, 111.849

SIT (delna ponudba),
– mleko in mlečni izdelki: 3,658.056

SIT, 3,076.810 SIT,
– žita, mlevski izdelki in testenine:

298.447,20 SIT, 238.920 SIT (delna po-
nudba),

– kruh in pekovsko pecivo:
1,446.818,26 SIT, 1,195.912 SIT,

– zmrznjena in konzervirana zelenjava:
454.812 SIT, 359.694 SIT,

– sveža zelenjava in suhe stročnice:
1,812.920 SIT, 1,319.021,60 SIT,

– sveže sadje: 1,822.500 SIT, 473.660
SIT (delna ponudba),

– konzervirano sadje in sokovi:
461.181,60 SIT, 162.100 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 96 z dne 26. 11.
1999, Št. 251/99, Ob-15885.

Vrtec Mengeš

Št. 35003-001/2000 Ob-25275
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Be-

nedikt, Benedikt 16/a, 2234 Benedikt v
Slovenskih Goricah.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo brez jav-
nega razpisa.

3. Datum izbire: 27. marca 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, obseg ponudbe in deloma
reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ZEU, d.o.o., Ulica Staneta
Rozmana 5, 9000 Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va zazidalnega načrta Industrijske cone
Benedikt II.

7. Pogodbena vrednost: 2,023.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,844.100 SIT, 2,023.000 SIT.
11., 12.

Občina Benedikt

Št. 352-33-21/00 Ob-25450
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za gospodarske dejavnosti in Ministrstvo za
okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, Dunajska 47, 1001 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): dodelitev javnega naro-
čila na podlagi javnega razpisa za izbiro iz-
vajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– razdelanost programa projektne na-

loge,

– metodologija,
– reference ponudnika,
– ponudbena cena del,
– trajanje izvajanja del,
– ponudnik je zbral 56 točk od 100 mož-

nih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: JP EGS – RI, d.d., Vetrinj-
ska ul. 2, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va naloge.

7. Pogodbena vrednost: 8,100.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,100.000 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Ministrstvo za okolje in prostor

Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 90315-3/2000-9 Ob-25359
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 23. 3. 2000
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): velja za vse razpisane naloge
enako in sicer:

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– naloga 3.1.: Geodetski zavod Sloveni-

je, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana,
– naloga 3.2.: Monolit d.o.o., Letališka

17, 1000 Ljubljana
– naloga 3.3.: Igea d.o.o., Koprska 94,

1000 Ljubljana
– naloga 3.4.: Digi Data d.o.o., Opekar-

ska cesta 11, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
6.1. Transformacija DKN-DOF in us-

kladitev mej območij - območje
2000-09

6.2. Transformacija DKN-DOF in us-
kladitev mej območij - območje
2000-10

6.3. Transformacija DKN-DOF in us-
kladitev mej območij - območje
2000-11

6.4. Transformacija DKN-DOF in us-
kladitev mej območij - območje
2000-12.

7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 10,073.700 SIT
– naloga 3.2.: 6,842.000 SIT
– naloga 3.3.: 8,280.000 SIT
– naloga 3.4.: 3,299.870 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim:
– naloga 3.2.: 25%.
9. Število prejetih ponudb: za prvi dve

razpisani nalogi so bile prejete po 3 ponud-
be, za zadnji dve nalogi pa po 2 ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– naloga 3.1.: 11,574.600 SIT,
10,073.700 SIT,

– naloga 3.2.: 7,868.300 SIT,
6,842.000 SIT,

– naloga 3.3.: 9,282.000 SIT,
8,280.000 SIT,

– naloga 3.4.: 3,420.000 SIT,
3,299.870 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.

12., 13.
Geodetska uprava RS

Št. 136/2000 Ob-25368
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor RS, Dunajska c. 48,
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 24. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– reference ponudnika in potencialnih

zunanjih sodelavcev za dosedanje tovrstne
izvedbe oziroma sposobnost izvajalca za
realizacijo  predlaganega projekta –
40 točk,

– ponudbena cena mesečne izvedbe
projekta – 50 točk,

– ustrezna tehnična opremljenost –
5 točk,

– druge ugodnosti ponudnika – 5 točk.
Izbrani najugodnejši ponudnik je v po-

stopku ocenjevanja dosegel najvišje število
točk in sicer 95.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Medium, d.o.o., Kranjska c.
13, 4240 Radovljica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba projekta bilten Okolje&Prostor, pričetek
del je april 2000, zaključek 30. april 2001
(12 številk biltena Okolje&Prostor).

7. Pogodbena vrednost: 6,764.436 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,764.436 SIT, 6,580.000 SIT.
11., 12., 13.

Ministrstvo za okolje in prostor RS

Št. 731-1/00-10-223 Ob-25507
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Re-

publike Slovenije za zaposlovanje, Glinška
12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 13. marec 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: organiza-

cijski, kadrovski in tehnični pogoji; teritorial-
na pokritost, razpoložljivost, reference za
izvajanje navedenih del, cena svetovalne
ure.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za del storitev pod točko A: MC&BOSS
inženiring d.o.o. Kriška 2, 4000 Kranj,

– za del storitev pod točko B: PIC Con-
sulting d.o.o. Tržaška 188, 1000 Ljubljana,

– za del storitev pod točko C: del stori-
tev ni bil oddan zaradi vloženega zahtevka
za revizijo.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
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– točka A: dokončanje projekta skla-
dov dela, ki mora biti zaključen do 30.
9. 2000,

– točka B: svetovanje, organizacija,
promocija in podpora skladom dela.

7. Pogodbena vrednost:
– točka A: 10,000.000 SIT,
– točka B: 15,000.000 SIT.
8. Število prejetih ponudb: za točko

A – 1; za točko B – 2.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

ponudbene vrednosti niso odstopale od
orientacijske vrednosti naročila.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.

12., 13.
Zavod RS za zaposlovanje

Št. 110-1/00 Ob-25566
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.

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

3. Datum izbire: 27. 3. 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: Zavod za prostorsko, komu-
nalno stanovanjsko urejanje d.o.o., Tabor-
ska 3, 1290 Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje storitev pridobivanja zemljišč na
odseku hitre ceste Razdrto – Vipava; Re-
bernice.

7. Pogodbena vrednost: 32,770.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 49,250.000 SIT, 32,770.000 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-25567
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielrjeva 6, telefaks
136-97-46.

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

3. Datum izbire: 27. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): na javni razpis za opravljanje
storitev pridobivanja objektov in razreše-
vanje problematike rušencev za potrebe
dograditve drugega voznega pasu na AC
Naklo – Kranj (vzhod), objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 19/2000 dne 3. 3.
2000, so se prijavili trije ponudniki. Po
pregledu in oceni ponudb je bilo ugotov-
ljeno, da je bila popolna samo ena ponud-
ba. Glede na določilo prvega odstavka
41. člena ZJN, DARS d.d. ni sprejel skle-
pa o izbiri najugodnejšega ponudnika in
je po drugem in tretjem odstavku 41. čle-
na ZJN sprejel sklep, da se razpis ponovi
pod enakimi pogoji.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-

ljanje storitev pridobivanja objektov in
razreševanje problematike rušencev za
potrebe dograditve drugega voznega
pasu na AC Naklo – Kranj (vzhod).

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 8113/1049/2000 Ob-25446
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, tele-
faks 061/174-27-17.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: javno naročilo
za izbiro izvajalca v skaldu s 3. točko 55.
člena ZJN za dobavo zaščitnih relejev.

3. Datum izbire: 27. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je edini uspo-
sobljen v RS izvesti naročilo v zahtevanem
obsegu, kvaliteti in roku.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ABB, d.o.o., Dunajska 22,
Ljubljana.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:  dobava zaščitnih rele-
jev.

7. Pogodbena vrednost: 104,368.950
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 104,368.950 SIT.
11.

Elektro Ljubljana, d.o.o., Ljubljana

Št. 05197/00 Ob-25542
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
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 Boštanju.

3. Datum izbire: 7. 4. 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: Redenšek Igor, Titova 88,
Senovo.

6. (a) Kraj dobave: k.o. Boštanj, par. št.
409.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:  nakup poslovnega pro-
stora.

7. Pogodbena vrednost:  39,780.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,780.000 SIT.
11.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 012815 Ob-25476
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 16. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo je bilo oddano na
podlagi ugotovitve, da Revoz, Novo mesto,
kot glavni prodajalec in generalni zastopnik
narekuje tudi svojim distributerjem enotne
prodajne pogoje.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Revoz, d.d., 8000 Novo me-
sto, Belokranjska c. 4.

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

trebno dobaviti: dobava osebnih in polto-
vornih vozil.

7. Pogodbena vrednost:
67,349.967,98 (z DDV-jem).

8., 9., 10., 11.
Javno odjetje

Vodovod - Kanalizacija d.o.o.
Ljubljana

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 791-08-2/00-3221 Ob-25344
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava RS

za izvrševanje kazenskih sankcij, Tivolska
50, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: na podlagi
8. točke 1. odstavka 55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 4. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): posebno računalniško aplikacijo za vo-
denje evidence zaprtih oseb je izdelal izvaja-
lec, ki je bil izbran na javnem razpisu. Podrob-
nosti aplikacije so poznane samo njemu.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: RRC računalniške storitve,
Jadranska 21, Ljubljana.

6. (a)
(b)
Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-

polnjevanje in vzdrževanje aplikacije.
7. Pogodbena vrednost: 7,579.966,80

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
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9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
Uprava za izvrševanje

kazenskih sankcij

Št. 40007-10/00 Ob-25470
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: opravljanje nalog v okviru dejav-
nosti zatočišča za prostoživeče živali v letu
2000 na podlagi zakona o ohranjanju nara-
ve (Ur. l. RS, št. 56/99) in uredbe o zavaro-
vanju ogroženih živalskih vrst (Ur. l. RS, št.
57/93 s popravki 61/93).

3. Datum izbire: 20. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): razpolaganje z ustreznim stro-
kovnim osebjem in ustreznimi bivalnimi pro-
stori za živali, ustrezna strokovna usposob-
ljenost na podlagi dosedaj opravljenih nalog
za naročnika in izkušenj na področju razpi-
sanih del ter realna in sprejemljiva cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zoološki vrt mesta Ljublja-
ne, Večna pot 70, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
opravljanje nalog v okviru dejavnosti za-
točišča za prostoživeče živali v letu
2000.

7. Pogodbena vrednost: 3,700.900 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 403-56/2000 Ob-25534
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija Ministrstvo za finance, Županči-
čeva 3, 1502 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: ker je v Portorožu znano končno
število usposobljenih ponudnikov za izved-
bo tovrstnega naročila jih je naročnik pozval
k predložitvi ponudb. Do določenega roka
je prejel le eno veljavno in popolno ponud-
bo. Ker so nekateri povabljeni ponudniki
odklonili sodelovanje, tudi s ponovljenim
razpisom naročnik ne bi uspel. Zaradi eko-
nomičnosti postopka se je zato odločil, da
odda javno naročilo po 3. točki prvega od-
stavka 55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 24. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: vrednost

storitev, prostorske kapacitete, kadrovske
kapacitete, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hoteli Bernardin, Obala 2,
6320 Portorož.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: na-
jem prostorov in tehnične opreme, na-
mestitev udeležencev in dodatne stori-
tve v zvezi z izvedbo mednarodne kon-
ference o zagotavljanju sredstev pri fi-
nanciranju infrastrukture, Portorož od
21. do 22. junija 2000.

7. Pogodbena vrednost: 14,953.980 SIT,
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,953.980 SIT.
11.
12. Številka objave razpisa v Uradnem

listu Republike Slovenije: postopek je bil
začet po 54. člena zakona o javnih naroči-
lih, kjer objava razpisa v Uradnem listu RS
ni potrebna.

Ministrstvo za finance

Št. 110-100 Ob-25568
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, Telefaks
309-43-93.

2. Utemeljitev oddaje javnega naročila:
javno naročilo se odda z neposredno po-
godbo po dveh neuspelih razpisih po 41.
členu 4. odstavka zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 4. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudba je bila izbrana kot po-
polna. Po strokovni oceni so ponudbene
cene korektne.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ZAG Zavod za gradbeništvo
Slovenije, Dimičeva 12, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
vedba rednih in glavnih pregledov ob-
jektov AC.

7. Pogodbena vrednost: 16,129.535 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:1.
10., 11.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

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-25256
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom Petra Uzarja Tržič, Ročevnica
58, Tržič, tel. 064/526-030.

2. (a) Kraj dobave: Ročevnica 58, Tržič.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– prehrambeno blago,
– sanitetni material ter pripomočki za

nego,
– kurilno olje extra lahko;
za obdobje 12 mesecev.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
– prehrambeno blago: 35,051.000 SIT,
– sanitetni material ter pripomočki za ne-

go: 4,023.127,42 SIT,
– kurilno olje extra lahko: 8,000.000

SIT.

3. Predvideni čas dobave:  12 mesecev
od (1. 7. 2000 do 31. 6. 2001).

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti:  tajništvo – soba št. 11.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  od dneva te objave
do 21. 4. 2000 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na ŽR
51520-603-32148 ali v blagajni Doma s
pripisom “dokazila za plačano razpisno do-
kumentacijo”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  najkasneje 19. 5. 2000
do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom Petra Uzarja Tržič, Ro-
čevnica 58, Tržič, soba št. 11 – tajništvo.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 5. 2000 ob 10. uri – skupni prostor
Doma.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji določeni za razpisno dokumen-
tacijo,

– cena.
9., 10.

Dom Petra Uzarja, Tržič

Št. 126/2000 Ob-25259
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa:  Osnovna šola Ivana Tavčarja, Trata
40, Gorenja vas, tel. 064/66 70 10, tele-
faks 064/66 701 13.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Ivana
Tavčarja, Trata 40, Gorenja vas.

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

1. kruh in pekovski izdelki v vrednosti
ca. 7,550.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki  v vrednosti
ca. 4,900.000 SIT,

3. mleko in mlečni izdelki  v vrednosti
ca. 2,723.000 SIT,

4. sadje in zelenjava  v vrednosti ca.
2,600.000 SIT,

5. zmrznjene ribe in ostala hrana v
vrednosti ca. 880.000 SIT,

6. jajca v vrednosti ca. 88.000 SIT,
7. mlevski izdelki in testenine v vred-

nosti ca. 360.000 SIT,
8. sirupi in sadni sokovi v vrednosti

ca. 730.000 SIT,
9. ostalo prehrambeno blago v vred-

nosti ca. 2,100.000 SIT.
Podrobnejši opis in pregled vrst in količi-

ne blaga bo razviden iz razpisne dokumen-
tacije.

Ponudniki lahko ponudijo samo eno vr-
sto blaga.

(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
22,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti:  dokumentacija za ugotav-
ljanje sposobnosti se dobi v tajništvu zavo-
da vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo:  razpisno doku-
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mentacijo je možno zahtevati do 10. 5.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
zavoda št. 51510-603-30619 – za razpi-
sno dokumentacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 15. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov: Osnovna šola Ivana Tavčar-
ja, Trata 40, Gorenja vas v zapečatenih ku-
vertah, na katerih je napisan poleg naslovni-
ka na prvi strani, na zadnji strani naslov
ponudnika in na prvi strani posebna oznaka
“ne odpiraj – javni razpis”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v sredo, 17.
5. 2000 ob 8.30 v prostorih Osnovne šole
Ivana Tavčarja, Trata 40, v Gorenji vasi.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi osebami ali
zasebniki), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– pri mesu in mesnih izdelkih: mora biti

slovenskega izvora,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji iz razpi-

sne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu:  s ponudniki, ki jim bo priznana spo-
sobnost, bodo sklenjene letne pogodbe za
dobavo blaga po skupinah v skladu s 50.
členom ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

Osnovna šola Ivana Tavčarja,
Gorenja vas

Št. 22/00 Ob-25262
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Petra Kavčiča Škofja
Loka, Šolska ulica 1, Škofja Loka, tel.
064/65 60 00, telefaks 064/62 50 48.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Petra
Kavčiča Škofja Loka, Šolska ulica 1, Škofja
Loka.

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

1. kruh in pekovski izdelki v vrednosti
ca. 7,238.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki v vrednosti
ca. 3,565.000 SIT,

3. mleko in mlečni izdelki v vrednosti
ca. 3,177.000 SIT,

4. sadje in zelenjava v vrednosti ca.
1,336.000 SIT,

5. zmrznjene in konzervirane ribe v
vrednosti ca. 221.000 SIT,

6. jajca v vrednosti ca. 14.000 SIT,
7. mlevski izdelki in testenine v vred-

nosti ca. 191.000 SIT,

8. sirupi in sadni sokovi v vrednosti
ca. 758.000 SIT,

9. ostalo prehrambeno blago v vred-
nosti ca. 1,500.000 SIT.

Podrobnejši opis in pregled vrst in količi-
ne blaga bo razviden iz razpisne dokumen-
tacije.

Ponudniki lahko ponudijo samo eno vr-
sto blaga.

(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
18,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave:  12 mese-
cev, od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti:  dokumentacija za ugotav-
ljanje sposobnosti se dobi v tajništvu šole
vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 10. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  razpisna dokumentacija je
na voljo v zavodu proti dokazilu o plačilu
10.000 SIT na žiro račun zavoda št.
51510-603-30624 – za razpisno dokumen-
tacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  ponudbe je potrebno
predložiti do 15. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe:  ponudbe je potrebno predlo-
žiti na naslov: Osnovna šola Petra Kavčiča
Škofja Loka, Šolska ulica 1, 4220 Škofja Lo-
ka v zapečatenih kuvertah, na katerih je napi-
san poleg naslovnika na prvi strani, na zadnji
strani naslov ponudnika in na prvi strani po-
sebna oznaka “ne odpiraj – javni razpis”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v sredo, 17.
5. 2000 ob 11. uri v prostorih Osnovne
šole Petra Kavčiča Škofja Loka, Šolska uli-
ca 1, Škofja Loka.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo
sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se
morajo izkazati s pisnim pooblastilom.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi osebami
ali zasebniki), ki jim bo priznana sposob-
nost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– pri mesu in mesnih izdelkih: mora biti

slovenskega izvora,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji iz razpi-

sne dokumentacije, pri čemer najnižja cena
ne pomeni obvezno najugodnejšo ponud-
bo.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: s ponudniki, ki jim bo priznana sposob-
nost, bodo sklenjene letne pogodbe za do-
bavo blaga po skupinah v skladu s 50. čle-
nom ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

Osnovna šola Petra Kavčiča,
Škofja Loka

Št. 336/00 Ob-25263
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vzgojno-izobraževalni zavod Antonije
Kucler Vrhnika, Poštna 1, Vrhnika, telefaks
061/75-04-207.

2. (a) Kraj dobave: Vrtec Vrhnika, Pošt-
na 1, Vrhnika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in prehrambeni iz-
delki po naslednjih skupinah:

– mleko in mlečni izdelki: 6,000.000
SIT,

– meso in mesni izdelki: 9,000.000 SIT,
– ribe sveže in zmrznjene: 600.000 SIT,
– kruh, pekovsko pecivo in slaščice:

6,000.000 SIT,
– žito in mlevski izdelki: 900.000 SIT,
– sadje in zelenjava: 7,800.000 SIT,
– zmrznjena živila: 2,700.000 SIT,
– ostalo prehrambeno blago:

4,000.000 SIT.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

37,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti:  Vrtec Vrhnika, Poštna 1,
Vrhnika, uprava, II. nadstropje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  od 17. 4. 2000 do
26. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  5.000 SIT na ŽR številka
50110-603-54107 sklic na št. 00 763001.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 8. 5. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe:  Vrtec Vrhnika, Poštna 1,
1360 Vrhnika, uprava, II. nadstropje.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 5. 2000, ob 10. uri, Vrtec Vrhnika, Pošt-
na 1, Vrhnika, uprava, II. nadstropje.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji iz 40.člena ZJN, okvirni
čas, dobavni rok, plačilni rok, kontrola kvali-
tete in najnižja cena.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:  z izbranimi ponudniki bo sklenjena
pogodba za dobavo blaga za obdobje 12
mesecev.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: ni bila objavljena.

Vzgojno-izobraževalni zavod
Antonije Kucler, Vrhnika

Št. 120 Ob-25264
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vzgojno varstveni zavod Kurirček Lo-
gatec, Notranjska 7A, Logatec, tel.
741-402, faks 741-402.

2. (a) Kraj dobave: VVZ Kurirček Loga-
tec, Notranjska 7A.

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

I. mleko in mlečni izdelki,
II. meso in mesni izdelki,
III. jušne zakuhe, testenine in keksi,
IV. kruh in pekovski izdelki,
V. pecivo,
VI. čaji,
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VII. zamrznjena zelenjava,
VIII. sveže sadje in zelenjava,
IX. suho sadje,
X. konzervirana živila,
XI. sadni sirupi in sokovi,
XII. ribe, jajca in razna živila,
XIII. ostala živila.
 (c) Ocenjena vrednost naročila:
– VVZ Kurirček Logatec 10,800.000 IST,
– Enota Rovte 4,200.000 SIT,
– Enota Hotedršica 1,400.000 SIT,
– Enota Tabor, 4,200.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave:  12 mese-

cev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti:  Vzgojno varstveni zavod
Kurirček Logatec, Notranjska 7a, Logatec.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  od 17. 4. 2000 do
28. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT na žiro račun
50110-603-54084.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  do 8. 5. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe:  Vzgojno varstveni zavod Ku-
rirček Logatec, Notranjska 7a, 1370 Loga-
tec - tajništvo vrtca.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2000 ob 14. uri, VVZ Kurirček Loga-
tec.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):  pogoji iz 40. člena ZJN, plačilni
rok, odzivni čas, kontrola kvalitete in najniž-
ja cena. Ponudniki lahko konkurirajo na eno
ali več blagovnih skupin.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:  z izbranimi ponudniki bodo sklenjene
pogodbe za obdobje 12 mesecev. Blago je
potrebno dostavljati v 4 poslovne enote.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: ni bila objavljena.

Vzgojno varstveni zavod Kurirček,
Logatec

Št. 627/2000 Ob-25266
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Ig, Ig 205, tel./faks
061/28-62-531.

2. (a) Kraj dobave: Vrtec Ig, Ig 205, Ig.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: prehrambeno blago – po
naslednjih skupinah:

– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– kruh, pekovsko pecivo,
– zelenjava in suhe stročnice,
– sadje in konzervirano sadje,
– sadni sokovi,
– ribe in ribje konzerve,
– žita, mlevski izdelki, testenine,
– sveže in zmrznjeno pecivo,
– ostalo prehrambeno blago,
– razno blago.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

9,600.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti:  Vrtec Ig, Ig 205, Ig.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  od 17. 4. do 28. 4.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.950 SIT, številka žiro ra-
čuna: 50106-603-403542 (Vrtec Ig, Ig
205, Ig).

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  3. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe:  Vrtec Ig – uprava, Ig 205, Ig.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 2000 ob 13. uri.

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 dokumentacijo (dobav-
ni rok, plačilni pogoji, odzivni čas, kontrola
kvalitete), najnižja cena.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:  z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba za obdobje 12 mesecev.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: ni bila objavljena.

Vrtec Ig

Št. 143/2000 Ob-25267
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtci Brezovica, Nova pot 9, Vnanje
Gorice, 1357 Notranje Gorice, tel./telefaks
061/651-233.

2. (a) Kraj dobave: vrtci Brezovica: eno-
ta Vnanje Gorice, Nova pot 9, Vnanje Gori-
ce, 1357 Notranje Gorice, enota Podpeč,
Jezero 113, 1352 Preserje.

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

– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– zelenjava in suhe stročnice,
– zmrznjena in konzervirana zelenjava,
– sadje in konzervirano sadje,
– sadni sokovi,
– žita, mlevski izdelki in testenine,
– kruh in pecivo,
– ostalo prehrambeno blago,
– razno blago.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

17,100.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Vrtci Brezovica, Nova pot
9, Vnanje Gorice, 1357 Notranje Gorice.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 17. 4. 2000 do
28. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, številka žiro ra-
čuna: 50106-603-403467 (Vrtci Brezovi-
ca, Nova pot 9, Vnanje Gorice).

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 5. 5. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vrtci Brezovica, Nova pot 9,
Vnanje Gorice, 1357 Notranje Gorice.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2000 ob 12. uri.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji iz 40. člena ZJN,

plačilni pogoji, dobavni rok, kontrola kako-
vosti, odzivni čas in najnižja cena.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba za dobavo prehrambenega blaga
po skupinah, za obdobje 12 mesecev.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: ni bila objavljena.

Vrtci Brezovica
Notranje Gorice

Št. 201/2000 Ob-25399
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmi-
helska c. 1, 8000 Novo mesto, faks
323-097.

2. (a) Kraj dobave: Šmihelska c. 1, 8000
Novo mesto.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški material, pa-
pirna konfekcija, PVC vrečke in folije
(specifikacija je priloga razpisne dokumen-
tacije):

1. pisarniški material,
2. papirna konfekcija,
3. PVC vrečke in folije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
1. pisarniški material: 12,000.000 SIT,
2. papirna konfekcija: 8,000.000 SIT,
3. PVC vrečke in folije: 4,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto,
nabavna služba: Irena Kočevar.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 28. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, samo negoto-
vinsko na ŽR: 52100-603-30372 sklic na
številko 201-00.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 5. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Novo me-
sto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto,
tajništvo.

Ponudba mora biti označena “Ne odpiraj
– Ponudba”, s številko objave tega razpisa
in z navedbo predmeta naročila: “pisarniški
material, papirna konfekcija, PVC vrečke in
folije”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2000 ob 11. uri v sejni sobi Splošne
bolnišnice Novo mesto.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki mo-
rajo nastopati samostojno.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: samo pisno, kontaktna oseba Marija
Španger Puhek, nabavna služba Splošne
bolnišnice Novo mesto, faks 323-097.

10.
Splošna bolnišnica Novo mesto, p.o.

Št. 202/2000 Ob-25414
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmi-
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helska c. 1, 8000 Novo mesto, faks
323-097.

2. (a) Kraj dobave: Šmihelska c. 1, 8000
Novo mesto.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava pralnih, čistilnih
sredstev in pribora (specifikacija je prilo-
ga razpisne dokumentacije):

1. pralna sredstva,
2. čistilna sredstva in pribor.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
1. pralna sredstva: 12,000.000 SIT,
2. čistilna sredstva in pribor:

8,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev

po sklenitvi pogodbe.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto,
nabavna služba: Irena Kočevar.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 28. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, samo negoto-
vinsko na ŽR: 52100-603-30372 sklic na
številko 202-00.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 5. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Novo me-
sto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto,
tajništvo.

Ponudba mora biti označena “Ne odpiraj
– Ponudba”, s številko objave tega razpisa
in z navedbo predmeta naročila: “Pralna
sredstva, čistilna sredstva in pribor”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2000 ob 13. uri v sejni sobi Splošne
bolnišnice Novo mesto.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki mo-
rajo nastopati samostojno.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: samo pisno, kontaktna oseba Marija
Španger Puhek, nabavna služba Splošne
bolnišnice Novo mesto, faks 323-097.

10.
Splošna bolnišnica Novo mesto, p.o.

Št. 230-1/2000-2 Ob-25416
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica “dr. Franca Der-
ganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev
13a, 5290 Šempeter pri Gorici, faks
065/31-348.

2. (a) Kraj dobave: Šempeter pri Gorici.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: kurilno olje (EL).
(c) Ocenjena vrednost naročila:

80,000.000 SIT letno.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivno.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica “dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Pad-
lih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici,
nabavna služba, g. Badalič).

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 950 SIT (DDV)
na ŽR št. 52000-603-32020 ali pri blagajni
zavoda.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. maj 2000 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica “dr. Fran-
ca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih bor-
cev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici, tajniš-
tvo uprave zavoda.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. maj 2000 ob 11. uri v sejni sobi uprave
zavoda.

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

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

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

10.
Splošna bolnišnica

“dr. Franca Derganca” Nova Gorica

Št. 271-00 Ob-25494
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška ce-
sta 2, 1000 Ljubljana, 061/14-31-254.

2. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška cesta 2 (lokacija Poljanski
nasip 58, tehnično skladišče).

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

I. elektro material: 15,000.000 SIT,
II. vodovodni material: 10,000.000

SIT.
(c)
3.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Klinični center Ljubljana,
komercialni sektor, Poljanski nasip 58, taj-
ništvo, I. nadstropje, soba 40, vsak delovni
dan med 9. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 29. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR:
50103-603-51820 sklic na št. 00
45-08-7599 za razpisno dokumentacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 15. 6. 2000 (četr-
tek) do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajniš-
tvo, I. nadstropje, soba 13.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 6. 2000 (torek), ob 12. uri, predavalni-
ca IV., Zaloška cesta 7.

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

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

1. reference – 20%,
2. delovne kapacitete – 20%,
3. ustrezni certifikati – 20%,
4. plačilni pogoji – 20%,
5. odzivni čas – 20%.

Po priznanju sposobnosti posameznim
ponudnikom iz 8. (a), točke od 1 do 5 javne-
ga razpisa, bo naročnik pri izboru za posa-
mezna dela upošteval še naslednja merila:

1. cena – 60%,
2. zbrano število točk v ocenjevanju

sposobnosti – 40%
in v skladu s 50. členom ZJN ter:

– skladno z zakonom o gospodarskih
družbah,

– v skladu z dokazili iz razpisne doku-
mentacije.

9., 10.
Klinični center Ljubljana

Št. 62/00 Ob-25498
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: VVZ Borovnica, Paplerjeva 5, 1353
Borovnica, tel./faks 75-48-180.

2. (a) Kraj dobave: sedež VVZ Borovni-
ca, Paplerjeva 5.

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

– mleko in mlečni izdelki: 1,300.000 SIT,
– meso in mesni izdelki: 2,000.000 SIT,
– sveže sadje in zelenjava: 2,200.000

SIT,
– kruh in pecivo: 1,200.000 SIT,
– ostalo prehrambeno blago:

1,900.000 SIT.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

8,600.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: VVZ Borovnica, Paplerjeva
5, Borovnica.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 17. 4. 2000 do
28. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT na ŽR
50110-603-403607.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 5. 5. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: VVZ Borovnica, Paplerjeva
5, 1353 Borovnica.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2000 ob 12. uri.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji določeni v 40. členu za-
kona o javnih naročilih, pogoji določeni z
razpisno dokumentacijo (dobavni rok, pla-
čilni pogoji, kontrola kakovosti, odzivni čas,
najnižja cena).

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: z izbranim ponudnikom bo sklenjena
letna pogodba za dobavo blaga.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: ni bila objavljena,

Številka objave v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije: Uradni list RS, št. 33/00.

Vzgojno-varstveni zavod Borovnica

Št. 24/2000 Ob-25496
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših občanov Črnomelj, Ul.
21. oktobra 19/c, 8340 Črnomelj, faks
068/56-282.



Stran 3270 / Št. 33 / 14. 4. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

2. (a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov Črnomelj, Ul. 21. oktobra 19/c, 8340
Črnomelj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava ekstra lahkega ku-
rilnega olja – EL; 100.000 litrov.

Ponudnik se lahko poteguje le za 100 %
vrednost naročila blaga.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
7,400.000 SIT letno.

3. Predviden čas dobave: sukcesivna
dobava blaga do 1. 6. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dom starejših občanov Čr-
nomelj, Ul. 21. oktobra 19/c, 8340 Črno-
melj – tajništvo doma, pri Požek Faniki, vsak
dan od 9. do 12. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 5. 2000,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT z virmanom na
številko žiro računa: 52110-603-33283,
sklic 00-231004.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom starejših občanov Čr-
nomelj, Ul. 21. oktobra 19/c, 8340 Črno-
melj – tajništvo doma.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2000 ob 12. uri, v Domu starejših
občanov Črnomelj, soba št. 14.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: samostojni doba-
vitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev,
ki jih navede v ponudbi.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): pogoji iz razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: z izbranimi ponudniki bodo sklenjene po-
godbe za obdobje 12 mesecev.

Dom starejših občanov Črnomelj

Ob-25503
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Dom Nine Pokorn-Gr-
movje, Pernovo 4 A, 3310 Žalec, tel.
063/728-120, faks 063/728-068.

2. (a) Kraj dobave: Dom Nine Pokorn-Gr-
movje, Pernovo 4 A, Žalec.

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

(A) kurilno olje
1. kurilno olje ekstra lahko v vrednosti

12,000.000 SIT.
(c) Ocenjena vrednost naročila je

12,000.000 SIT.
3. Predviden čas dobave: začetek 1. 6.

2000, zaključek 31. 5. 2001.
4. (a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva dokumentacija za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dom Nine Pokorn-Grmov-
je, Pernovo 4 a, 3310 Žalec, tajništvo –
Obreza Mateja.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 17. 4. 2000 do
20. 4. 2000, od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT na negotovin-
ski način na ŽR 50750-603-36147 ali v

gotovini na blagajni na sedežu naročnika.
DDV je vštet v ceno, račun boste prejeli ob
dvigu razpisne dokumentacije.

5. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene 4. 5. 2000 od
8. do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javni zavod, Dom Nine Po-
korn-Grmovje, tajništvo doma, Pernovo 4 a,
3310 Žalec.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 2000 ob 11. uri v Domu Nine Po-
korn-Grmovje – v prostorih Graščine (Per-
novo 4), p. Žalec.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik lah-
ko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba,
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet
tega razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa potrebna dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): ponudnik mora izpolnjevati vse
pogoje, katere zahteva zakon za opravljanje
dejavnosti v okviru predmeta javnega naro-
čila; da je denarno likviden; da ni pod prisil-
no upravo ali v stečaju; da ima poravnane
davke in prispevke določene z zakonom; da
ima poslovne izkušnje iz predmeta javnega
naročila in druge pogoje iz razpisne doku-
mentacije.

Ponudba mora veljati do 31. 5. 2000.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti do 15. 5. 2000.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponud-
nika je najnižja končna cena.

Dodatne informacije se lahko zahtevajo
na naslovu pod 1. točko.

10.
Javni zavod Dom Nine Pokorn-Grmovje

Žalec

ZJN-05-GD - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

gradbena dela

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila gradbenih del po 43. do 45.
členih zakona o javnih naročilih

Ob-25483
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, d.d., Javno podjetje
za distribucijo električne energije, Vetrinj-
ska ul. 2, Maribor, tel. 062/22-000, faks
062/222-241.

2. Kraj izvedbe del: območje javnega
podjetja Elektro Maribor, z vsemi poslovni-
mi enotami po priloženi krajevni karti. Po-
nudniki se lahko prijavijo za izvajanje del na
celotnem področju J.P. Elektro Maribor ali
na področjih posameznih poslovnih enot.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki

se bodo oddajali posamično: gradbeno
obrtniška dela.

(a) Podatki o namenu izvajanja gradbe-
nih del: gradbeno obrtniška dela se izvajajo
enakomerno preko celega leta.

(b) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni.

(c) Ocenjena vrednost naročila: gradbe-
no obrtniških del: 50,000.000 SIT, vred-
nost naročila se bo določala glede na ob-
seg in predmet načrtovanega dela.

4. Predvideni čas izvedbe: obdobje ene-
ga leta od sklenitve pogodbe.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo na
sedežu podjetja: Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, Maribor, v vložišču soba
114, prvo nadstropje, naslednji dan po
tej objavi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 4. 5. 2000, vsak
delovni dan med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo dokumentacije v vi-
šini: 5,000.000 SIT; v ceno je zajet tudi
DDV. Način plačila: virmansko, na račun št.
51800-601-22802 ali na blagajni podjetja.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potreb-
no predložiti potrdilo o vpisu v register zave-
zancev za davek na dodano vrednost.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: rok za oddajo ponudbe je 24 dni od
dneva te objave. Pri ocenjevanju bodo upo-
števane vse ponudbe, ki bodo predložene
najkasneje do: 8. 5. 2000 od 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo:  Elektro Maribor, d.d., Jav-
no podjetje za distribucijo električne energi-
je, Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, soba
114, prvo nadstropje. Navedena mora biti
tudi številka te objave in predmet javnega
razpisa. Ponudba mora biti zapečatena in
označena “Ne odpiraj – Ponudba za: grad-
beno obrtniška dela – Sposobnost”.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 2000 ob
12. uri v prostorih Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, Maribor, v II. nadstropju –
velika dvorana. Odpiranje vodi: Milan Než-
mah  univ. dipl. org. Prijavljeni ponudniki
bodo s pisnim sklepom obveščeni o prizna-
nju sposobnosti v roku 25 dni, od dneva
odpiranja ponudb. Skladno s 4. točko 50.
člena ZJN, si naročnik pridržuje pravico priz-
nati sposobnost večim ponudnikom. Naroč-
nik prizna sposobnost ponudnikom za ob-
dobje 12 mesecev, od dneva podpisa po-
godbe. Naročnik bo v postopku oddaje jav-
nega naročila s pisnim vabilom povabil vse
ponudnike s priznano sposobnostjo da
predložijo ponudbe (49. člen).

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov gradbeno obrt-
niških del če ji bo dodeljeno javno naročilo:
pogodba. Na razpisu lahko sodelujejo vse
pravne osebe iz Republike Slovenije, ki raz-
polagajo z ustreznimi dokumenti iz vsebine
ponudbene dokumentacije.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– izpolnjevanje pogojev iz razpisne do-
kumentacije, ki jo dvigne pri naročniku;
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– dokazila iz: vsebine ponudbene doku-
mentacije, za ugotavljanje sposobnosti;

– rok odziva maksimalno 1 dan;
– usposobljenost (tehnična opremljenost

in kadri);
– potrjene reference: splošne, v podjet-

jih EGS-a in pri naročniku;
– rok plačila 60 dni;
– cena (po popisu v razpisni dokumen-

taciji).
10. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: poda jih kontaktna oseba naročnika za
tehnični del: Matjaž Lepenik, tel.
062/22-00-142, za ostalo: Milan Nežmah
univ. dipl. org. tel. 062/22-00-127 vsak
delovnik od 8. do 11. ure.

Elektro Maribor, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,

Maribor

Ob-25487
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, d.d., Javno podjetje
za distribucijo električne energije, Vetrinj-
ska ul. 2, Maribor, tel. 062/22-000, faks
062/222-241.

2. Kraj izvedbe del: območje javnega
podjetja Elektro Maribor, z vsemi poslovni-
mi enotami po priloženi krajevni karti. Po-
nudniki se lahko prijavijo za izvajanje del na
celotnem področju J.P. Elektro Maribor ali
na področjih posameznih poslovnih enot.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: izvajanje po-
sekov pod električnimi vodi.

(a) Podatki o namenu izvajanja posekov
pod električnimi vodi: dela se izvajajo ena-
komerno preko celega leta.

(b) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant:  variant ni.

(c) Ocenjena vrednost naročila: izvajan-
je posekov pod električnimi vodi:
10,000.000 SIT, vrednost naročila se bo
določala glede na obseg in predmet načrto-
vanega dela.

4. Predvideni čas izvedbe: obdobje ene-
ga leta od sklenitve pogodbe.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: na
sedežu podjetja Elektro Maribor, d.d., Ve-
trinjska ul. 2, Maribor, d.d., v vložišču soba
114, prvo nadstropje, naslednji dan po tej
objavi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 4. 5. 2000, vsak
delovni dan med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo dokumentacije v vi-
šini: 5.000 SIT; v ceno je zajet tudi DDV.
Način plačila: virmansko, na račun št.
51800-601-22802 ali na blagajni podjetja.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potreb-
no predložiti potrdilo o vpisu v register zave-
zancev za davek na dodano vrednost.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: rok za oddajo ponudbe je 24 dni od
dneva te objave. Pri ocenjevanju bodo upo-
števane vse ponudbe, ki bodo predložene
najkasneje do: 8. 5. 2000 od 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Maribor, d.d., Javno
podjetje za distribucijo električne energije,

Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, soba 114,
prvo nadstropje. Navedena mora biti tudi
številka te objave in predmet javnega razpi-
sa. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – Ponudba za: izvajanje
posekov – Sposobnost.”

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 2000 ob
13. uri v prostorih Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, Maribor, v II. nadstropju –
velika dvorana. Odpiranje vodi: Milan Než-
mah  univ. dipl. org. Prijavljeni ponudniki
bodo s pisnim sklepom obveščeni o prizna-
nju sposobnosti v roku 25 dni, od dneva
odpiranja ponudb. Skladno s 4. točko 50.
člena ZJN, si naročnik pridržuje pravico priz-
nati sposobnost večim ponudnikom. Naroč-
nik prizna sposobnost ponudnikom za ob-
dobje 12 mesecev, od dneva podpisa po-
godbe. Naročnik bo v postopku oddaje jav-
nega naročila s pisnim vabilom povabil vse
ponudnike s priznano sposobnostjo da
predložijo ponudbe (49. člen).

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov za izvajanje
posekov pod električnimi drogovi, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodba. Na raz-
pisu lahko sodelujejo vse pravne osebe iz
Republike Slovenije, ki razpolagajo z us-
treznimi dokumenti iz vsebine ponudbene
dokumentacije.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– izpolnjevanje pogojev iz razpisne do-
kumentacije, ki jo dvigne pri naročniku;

– dokazila iz: vsebine ponudbene doku-
mentacije, za ugotavljanje sposobnosti;

– rok odziva maksimalno 1 dan;
– usposobljenost (tehnična opremljenost

in kadri);
– potrjene reference: splošne, v podjet-

jih EGS-a in pri naročniku;
– rok plačila 60 dni;
– cena (po popisu v razpisni dokumen-

taciji).
10. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: poda jih kontaktna oseba naročnika za
tehnični del: Matjaž Lepenik, tel.
062/22-00-142, za ostalo: Milan Nežmah
univ. dipl. org. tel. 062/22-00-127 vsak
delovnik od 8. do 11. ure.

Elektro Maribor, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,

Maribor

Ob-25488
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, d.d., Javno podjetje
za distribucijo električne energije, Vetrinj-
ska ul. 2, Maribor, tel. 062/22-000, faks
062/222-241.

2. Kraj izvedbe del: območje javnega
podjetja Elektro Maribor, z vsemi poslovni-
mi enotami po priloženi krajevni karti. Po-
nudniki se lahko prijavijo za izvajanje del na
celotnem področju J.P. Elektro Maribor ali
na področjih posameznih poslovnih enot.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: antikorozijs-
ka zaščita jeklenih konstrukcij.

(a) Podatki o namenu izvajanja del: an-
tikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij se
izvaja enakomerno preko celega leta.

(b) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant:  variant ni.

(c) Ocenjena vrednost naročila antikoro-
zijske zaščite jeklenih konstrukcij:
10,000.000 SIT, vrednost naročila se bo
določala glede na obseg in predmet načrto-
vanega dela.

4. Predvideni čas izvedbe: obdobje ene-
ga leta od sklenitve pogodbe.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo na
sedežu podjetja: Elektro Maribor, d.d., Ve-
trinjska ul. 2, Maribor, d.d., v vložišču soba
114, prvo nadstropje, naslednji dan po tej
objavi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 8. 5. 2000, vsak
delovni dan med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo dokumentacije v vi-
šini: 5.000 SIT; v ceno je zajet tudi DDV.
Način plačila: virmansko, na račun št.
51800-601-22802 ali na blagajni podjetja.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potreb-
no predložiti potrdilo o vpisu v register zave-
zancev za davek na dodano vrednost.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: rok za oddajo ponudbe je 24 dni od
dneva te objave. Pri ocenjevanju bodo upo-
števane vse ponudbe, ki bodo predložene
najkasneje do: 8. 5. 2000 od 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Maribor, d.d., Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, soba 114,
prvo nadstropje. Navedena mora biti tudi
številka te objave in predmet javnega razpi-
sa. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – Ponudba za: antikoroz-
ijska zaščita jeklenih konstrukcij – Sposob-
nost”.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 5. 2000 ob
11. uri v prostorih Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, Maribor, v drugem nad-
stropju – velika dvorana. Odpiranje vodi:
Milan Nežmah  univ. dipl. org. Prijavljeni
ponudniki bodo s pisnim sklepom obvešče-
ni o priznanju sposobnosti v roku 25 dni, od
dneva odpiranja ponudb. Skladno s 4. toč-
ko 50. člena ZJN, si naročnik pridržuje pra-
vico priznati sposobnost večim ponudnikom.
Naročnik prizna sposobnost ponudnikom za
obdobje 12 mesecev, od dneva podpisa
pogodbe. Naročnik bo v postopku oddaje
javnega naročila s pisnim vabilom povabil
vse ponudnike s priznano sposobnostjo da
predložijo ponudbe (49. člen).

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov antikorozijske
zaščite jeklenih konstrukcij, če ji bo do-
deljeno javno naročilo: pogodba. Na razpisu
lahko sodelujejo vse pravne osebe iz Re-
publike Slovenije, ki razpolagajo z ustrezni-
mi dokumenti iz vsebine ponudbene doku-
mentacije.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– izpolnjevanje pogojev iz razpisne do-
kumentacije, ki jo dvigne pri naročniku;

– dokazila iz: vsebine ponudbene doku-
mentacije, za ugotavljanje sposobnosti;
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– rok odziva maksimalno 1 dan;
– usposobljenost (tehnična opremljenost

in kadri);
– potrjene reference: splošne, v podjet-

jih EGS-a in pri naročniku;
– rok plačila 60 dni;
– cena (po popisu v razpisni dokumen-

taciji).
10. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: poda jih kontaktna oseba naročnika za
tehnični del: Matjaž Lepenik, tel.
062/22-00-142, za ostalo: Milan Nežmah
univ. dipl. org. tel. 062/22-00-127 vsak
delovnik od 8. do 11. ure.

Elektro Maribor, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,

Maribor

Ob-25490
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, d.d., Javno podjetje
za distribucijo električne energije, Vetrinj-
ska ul. 2, Maribor, tel. 062/22-000, faks
062/222-241.

2. Kraj izvedbe del: območje javnega
podjetja Elektro Maribor, z vsemi poslovni-
mi enotami po priloženi krajevni karti. Po-
nudniki se lahko prijavijo za izvajanje del na
celotnem področju J.P. Elektro Maribor ali
na področjih posameznih poslovnih enot.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: nezahtevna
gradbena dela.

(a) Podatki o namenu izvajanja nezaht-
evnih gradbenih del: dela se izvajajo enako-
merno preko celega leta.

(b) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(c) Ocenjena vrednost naročila:  nezaht-
evna gradbena dela: 30,000.000 SIT, vred-
nost naročila se bo določala glede na ob-
seg in predmet načrtovanega dela.

4. Predvideni čas izvedbe: obdobje ene-
ga leta od sklenitve pogodbe.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: na
sedežu podjetja Elektro Maribor, d.d., Vetrinj-
ska ul. 2, Maribor, d.d., v vložišču soba 114,
prvo nadstropje, naslednji dan po tej objavi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 4. 5. 2000, vsak
delovni dan med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo dokumentacije v vi-
šini: 5.000 SIT; v ceno je zajet tudi DDV.
Način plačila: virmansko, na račun št.
51800-601-22802 ali na blagajni podjetja.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potreb-
no predložiti potrdilo o vpisu v register zave-
zancev za davek na dodano vrednost.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: rok za oddajo ponudbe je 24 dni od
dneva te objave. Pri ocenjevanju bodo upo-
števane vse ponudbe, ki bodo predložene
najkasneje do: 8. 5. 2000 od 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Maribor, d.d., Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, soba 114,
prvo nadstropje. Navedena mora biti tudi
številka te objave in predmet javnega razpi-
sa. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – Ponudba za: nezahtev-
na gradbena dela – Sposobnost”.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 2000 ob 10.
uri v prostorih Elektro Maribor, d.d., Vetrinj-
ska ul. 2, Maribor, v II. nadstropju – velika
dvorana. Odpiranje vodi: Milan Nežmah  univ.
dipl. org. Prijavljeni ponudniki bodo s pisnim
sklepom obveščeni o priznanju sposobnosti v
roku 25 dni, od dneva odpiranja ponudb.
Skladno s 4. točko 50. člena ZJN, si naročnik
pridržuje pravico priznati sposobnost večim
ponudnikom. Naročnik prizna sposobnost po-
nudnikom za obdobje 12 mesecev, od dneva
podpisa pogodbe. Naročnik bo v postopku
oddaje javnega naročila s pisnim vabilom po-
vabil vse ponudnike s priznano sposobnostjo
da predložijo ponudbe (49. člen).

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov nezahtevanih
gradbenih del, če ji bo dodeljeno javno na-
ročilo: pogodba. Na razpisu lahko sodeluje-
jo vse pravne osebe iz Republike Slovenije,
ki razpolagajo z ustreznimi dokumenti iz vse-
bine ponudbene dokumentacije.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– izpolnjevanje pogojev iz razpisne do-
kumentacije, ki jo dvigne pri naročniku;

– dokazila iz: vsebine ponudbene doku-
mentacije, za ugotavljanje sposobnosti;

– rok odziva maksimalno 1 dan;
– usposobljenost (tehnična opremljenost

in kadri);
– potrjene reference: splošne, v podjet-

jih EGS-a in pri naročniku;
– rok plačila 60 dni;
– cena (po popisu v razpisni dokumen-

taciji).
10. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: poda jih kontaktna oseba naročnika:
za tehnični del: Matjaž Lepenik, tel.
062/22-00-142, za ostalo: Milan Nežmah
univ. dipl. org. tel. 062/22-00-127 vsak
delovnik od 8. do 11. ure.

Elektro Maribor, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,

Maribor

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. I-1/00-77 Ob-25353
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve

nafte in njenih derivatov, Dunajska 106/VII.,
Ljubljana, faks 061/534 66 75.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbira usposobljenih iz-
vajalcev za skladiščenje vnetljivih teko-
čin: motornega bencina, plinskega olja
in ekstra lahkega kurilnega olja (v nada-
ljevanju blago). Ocenjena količina v II. po-
lovici leta 2000 je 50.000 ton.

3. Kraj izvedbe: Območje Republike Slo-
venije.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: bla-
go se bo vskladiščilo v skladu s terminskim
planom nakupa naftnih derivatov Zavoda za
obvezne rezerve nafte in njenih derivatov za
leto 2000.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki dvignejo razpisno dokumentacijo v
tajništvu Zavoda za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov, Dunajska 106, VII. nad-
stropje

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki dvignejo od 17. 4.
2000 do vključno 21. 4. 2000 med 9. in
14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred prevzemom razpisne
dokumentacije morajo ponudniki vplačati
stroške v višini 10.000 SIT na žiro račun
zavoda 50101-603-000-0405900.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok oddaje ponudbe je
petek 12. 5. 2000 do 12. ure, v tajništvu
Zavoda in sicer osebno ali po  pošti. Če bo
pošiljka poslana po pošti, se upošteva dan,
ko je pošiljka prispela v zavod.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudniki dostavijo svoje po-
nudbe v tajništvo zavoda za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov, Dunajska 106, VII.
nadstropje, 1000 Ljubljana in sicer v zapeča-
teni ovojnici z navedbo točnega naslova na-
ročnika ter oznako “Ne odpiraj-ponudba-ugo-
tavljanje sposobnosti” na sprednji strani ovoj-
nice, na zadnji pa točen naslov ponudnika.

7.  Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sreda 17. 5.
2000 v prostorih zavoda za obvezne rezer-
ve nafte in njenih derivatov, Dunajska 106,
VII. nadstropje, Ljubljana ob 12. uri.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti:
– registracija podjetja (izpisek iz sodnega

registra podjetij, ne starejši od 30 dni),
– odločba upravne enote o dovolitvi

opravljanja dejavnosti (fotokopija overjena
pri notarju),

– potrdilo, da ni v postopku prisilne po-
ravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku
(original, ne starejši od 30 dni),

– potrdila o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov, taks in drugih dajatev dolo-
čenih z zakonom (original, ne starejši od 30
dni),

– obrazec BON1 in BON2 oziroma
BON3 (original, ne starejši od 30 dni)

Merila za izbiro usposobljenih izvajalcev:
– izpolnjevanje tehničnih kriterijev in zah-

tev,
– usposobljenost kadrov,
– finančna sposobnost.
10. Druge informacije:
10. (a) Na morebitna pisna vprašanja v

zvezi z razpisanimi deli in razpisno dokumen-
tacijo, ki bodo prispele do vključno 28. 4.,
na naslov zavoda, faks 061/534 66 75, bo
naročnik odgovoril do vključno 8. 5. 2000.

(b) na razpisu lahko sodelujejo le ponud-
niki, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.

(c) ponudbe, katerih ovojnice ne bodo
ustrezno opremljene, bodo izločene pred
odpiranjem in vrnjena pošiljatelju. Prav tako
bo ponudniku neodprta vrnjena ponudba, ki
ne bo dostavljena v roku, določenem v tem
javnem razpisu.
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Javni razpisi

Ob-25253
Na podlagi 1. člena uredbe o finančnih

intervencijah za celostno urejanje podeželja
in obnovo vasi za leto 2000 (Uradni list RS,
št. 31/00) Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano objavlja

javni razpis
za dodelitev subvencije za obnovo

vinogradov
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je subvencija, ki se

bo dodeljevala za:
A.1) obnovo vinogradov, to je za postavi-

tev vinogradov na površinah, kjer do sedaj
ni bilo vinogradov, ali na površinah, kjer so
bili prejšnji vinogradi starejši od 20 let izkr-
čeni, če so bile nanje posajene trsne cep-
ljenke jeseni 1999 ali bodo posajene spom-
ladi 2000;

A.2) za prvo fazo obnove – t.i. zemeljska
dela pri obnovi vinogradov, ki so se izvajala
jeseni 1999 ali spomladi 2000 na površini
večji od 2 ha, za tiste površine, kjer bodo
cepljenke posajene jeseni 2000 ali spomla-
di 2001 in za vsa zemeljska dela na kraškem
vinorodnem okolišu, kjer se izvaja navoz
zemlje;

B) za podsajevanje vinogradov v jeseni
1999 ali spomladi 2000 (saditev dodatnih
cepljenk v obstoječ vinograd), če so vino-
gradi v katerih se podsaja mlajši od 10 let;

C) za posaditev matičnjaka stopnje se-
lekcije BAZA.

2. Upravičenci do subvencije so fizične
in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko de-
javnost in imajo stalno prebivališče oziroma
sedež v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo
pogoje določene v tem razpisu.

Zahtevke za dodelitev subvencije vlaga-
jo upravičenci iz prejšnjega odstavka.

3. Pri dodelitvi subvencije se bodo upo-
števala le že izvedena dela v skladu s 1.
točko tega razpisa.

4. Sredstva iz naslova subvencije za ob-
novo vinogradov jeseni 1999 in spomladi
2000 bo Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano razdelilo med upravi-
čence do skupne višine 600,000.000 SIT,
na podlagi predhodno sklenjenih pogodb.

5. Sredstva iz naslova subvencije bodo
lahko uveljavljali le tisti upravičenci, ki bo-
do:

a) v skladu s 3. členom Uredbe o finanč-
nih intervencijah za celostno urejanje pode-
želja in obnovo vasi za leto 2000 (Uradni list
RS, št. 31/00) do 30.5.2000 oddali pravil-
no izpolnjen ‘Osnovni obrazec o kmetijskem
gospodarstvu’ na naslov: Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
56,58, 1000 Ljubljana. Obrazec se dobi
pri območnih in lokalnih enotah kmetijske
svetovalne službe.

b) v skladu s pravilnikom o registru pri-
delovalcev grozdja in vina in katastru vino-
gradov (Uradni list RS, št.44/99):

– pridobili odločbo o vpisu napovedi ob-
nove vinograda v register,

(d) ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postop-
ka ob odpiranju ponudb izločila.

(e) sklep o izbiri usposobljenih izvajalcev
bo zavod poslal vsem ponudnikom najka-
sneje v tridesetih dneh od dneva odpiranja
ponudb.

(f) izmed ponudnikov na ta razpis bo na-
ročnik izbral usposobljene ponudnike za do-
bo do 31. 12. 2003.

Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov

Ob-25492
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106,
faks 061/189-73-47 ali 061/198-73-50.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dopolnitev projektne
dokumentacije PGD in PZI v skladu z
veljavnimi predpisi s pridobitvijo grad-
benega dovoljenja za razširitev skladiš-
ča za skladiščenje TNP v Račjem selu.

3. Kraj izvedbe: skladišče TNP Račje
selo.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: do
zaključka investicije.

5. (a) Polni naslov službe, od katerega
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo
v tajništvu Zavoda RS za blagovne rezerve
Ljubljana, Dunajska 106.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 17. 4. 2000
do vključno 21. 4. 2000.

(c) Znesek in načina plačila za razpisno
dokumentacijo: pred prevzemom razpisne
dokumentacije morajo ponudniki vplačati
stroške v višini 10.000 SIT na žiro račun št.
50101-603-402300.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: veljaven je poštni žig do
vključno 10. 5. 2000, do 24. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: pisne ponudbe s pisno ozna-
ko na prednji strani ovojnice »Ponudba –
projektna dokumentacija – TNP – Ne odpi-
raj« in točnim naslovom ponudnika na zadnji
strani ovojnice, morajo ponudniki oddati s
priporočeno pošiljko na naslov Zavod RS za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 2000 ob 10. uri v sejni sobi 7. nad-
stropje, Dunajska 106, Ljubljana.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti:
– veljajo določila iz 2. do 4. točke

40. člena zakona o javnih naročilih,
– reference družbe in osebne reference

odgovornih projektantov, usposobljenost in
sposobnost za nudenje kompletne storitve,
finančna sposobnost družbe,

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– na morebitna pisna vprašanja v zvezi z
razpisanimi deli in razpisno dokumentacijo, ki
bodo prispele do vključno 28. 4. 2000, na
naslov Zavoda, faks 061/189-73-47, bo na-
ročnik pisno odgovoril do vključno 8. 5. 2000,

– na razpisu lahko sodelujejo le ponud-
niki, ki so dvignili razpisno dokumentacijo,

– ponudbe, katerih ovojnice ne bodo us-
trezno opremljene, bodo izločene pred od-

piranjem in vrnjene pošiljatelju. Prav tako
bo ponudniku neodprta vrnjena ponudba, ki
bo oddana po roku, določenem v tem jav-
nem razpisu,

– ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnje-
vale zahtev iz razpisne dokumentacije bo
komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila,

– ponudniki bodo o izbiri izvajalca razpi-
sanih del obveščeni pisno, v skladu z dolo-
čili zakona o javnih naročilih,

– ocenjena vrednost del je 20 mio SIT.
11., 12.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 24/2000 Ob-25569
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106,
2241 Sp. Duplek, faks 062/681-947.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:  strojne storitve z grad-
beno mehanizacijo v okvirni vrednosti
5,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: Občina Duplek.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: do

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Duplek, tajništvo, Cesta 4. julija 106,
Sp. Duplek. Kontaktna oseba: Miha Glavič,
tel. št. 681-410.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 4. 2000.

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

predložiti ponudbo: 25. 4. 2000, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Občina Duplek, tajništvo,
Cesta 4. julija 106, Sp. Duplek.

7. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 4. 2000, ob 12. uri, v sejni
sobi Občine Duplek, Cesta 4. julija 106,
Sp. Duplek.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodbe bodo sklenjene s
ponudniki (pravnimi in fizičnimi osebami), ki
jim bo priznana sposobnost.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni, na dan določen za pred-
ložitev ponudbe;

2. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti;

3. da proti ponudniku ni bila izdana prav-
nomočna sodna odločba, ki kaže na njego-
vo nestrokovnost;

4. da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom, do dneva izdaje potr-
dila, potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
na dan določen za predložitev ponudbe;

5. da nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok
od izdaje fakture.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponud-
nika: najugodnejša cena in stalna pripravlje-
nost za opravljanje storitev.

11.
Občina Duplek
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– točne podatke o obnovljenem vinogra-
du do 5.6.2000 vpisali v register prideloval-
cev grozdja in vina,

– redno prijavljajo letni pridelek in za-
loge.

6. Zahtevke za dodelitev subvencije z
vsemi zahtevanimi prilogami je treba poslati
najkasneje do 15. junija 2000 na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana, s
pripisom: Za razpis – Vinogradi.

Nepopolne in prepozno prispele zahtev-
ke bo MKGP zavrglo, neutemeljene pa za-
vrnilo. Vloga je nepopolna tudi, če upraviče-
nec do 30. maja 2000 ni vložil ‘Osnovnega
obrazca o kmetijskem gospodarstvu’ in če
ni do 5. junija 2000 prijavil podatkov o ob-
novljenem vinogradu v register prideloval-
cev grozdja in vina.

II. Kriteriji za dodelitev sredstev
A. Subvencija za obnovo vinogradov in

za prvo fazo obnove (zemeljska dela)
1. Kriteriji za dodelitev višine subvenci-

je so navedeni v tabeli “Težavnost obno-
ve”, ki je priloga št. 1 k temu razpisu in na
obrazcu “Vloga za dodelitev subvencije:
obnova vinogradov”, ki je priloga št. 2 k
temu razpisu.

Višina subvencije za obnovo se izračuna
tako, da se število točk, ki jih na osnovi
tabele “Težavnost obnove” preko obrazca
“Vloga za dodelitev subvencije: Obnova vi-
nograda” določi svetovalna služba, pomno-
ži z vrednostjo točke. Predvidena vrednost
točke je 4400 SIT. V primeru večjega števi-
la ustreznih vlog od pričakovanih, lahko Mi-
nistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano sorazmerno uskladi vrednost točke z
razpoložljivimi sredstvi.

Višina subvencije za zemeljska dela se
izračuna na enak način le da se pri tem
upošteva le seštevek dobljenih točk za že
izvedena zemeljska dela (v poštev pridejo
faze del pod točkami 1-5 ter 9 in 11 tabele
“Težavnost obnove”).

2. Za obnovo na nagibih nad 70% se bo
subvencija dodeljevala le fizičnim osebam,
ki živijo na območju, kjer leži vinograd, ki se
bo obnavljal, če ti upravičenci nimajo na
razpolago drugih površin za ta namen.

3. Upravičenec lahko uveljavlja subven-
cijo za obnovo vinograda le na površini, ki je
enaka ali večja od 0,1 ha, ki je posajena s
sortami vinske trte, ki so med priporočenimi
in dovoljenimi za določen vinorodni okoliš
in na kateri gostota sajenja ni manjša od:

– 3001 trs na ha neto površine pri nagi-
bu 0-15% (izjema sta gojitveni obliki kraški
latnik in sylvoz, pri katerih gostota sajenja
pri tem nagibu ne sme biti manjša od 2800
trsov na ha neto površine),

– 2001 trs na ha neto površine pri nagi-
bu 16-30% in

– 1500 trsov na ha neto površine pri
nagibu nad 31%.

Izjemoma lahko upravičenec uveljavlja
subvencijo za sorte, ki niso priporočene ozi-
roma dovoljene za določen okoliš, če si
predhodno pridobi pozitivno mnenje Kme-
tijskega inštituta Slovenije za introdukcijo
sorte oziroma za ohranjanje genetske raz-
nolikosti pri starih sortah in to mnenje priloži
vlogi.

V vlogi navedena neto površina vinogra-
da se lahko od dejanske neto površine, izra-

čunane glede na gostoto sajenja in posaje-
no število trsov, razlikuje največ za 10 m2.

4. Upravičenec je upravičen do subven-
cije, če skupaj z na novo obnovljeno površi-
no vinogradov obdeluje skupaj najmanj 0,65
ha vinograda, razen v vinorodnem okolišu
Haloze, v vinorodem okolišu Lendavske go-
rice-Goričko, v vinorodnem okolišu Kras,
vinorodnem okolišu Bela krajina in vinorod-
nem okolišu Dolenjska, kjer mora obdelo-
vati skupaj najmanj 0,4 ha.

5. Izjemoma so do subvencije upraviče-
ni tudi tisti, ki obnavljajo vinograd na površi-
ni manjši od 0,1 ha in ki obdelujejo pod 0,4
ha vinogradov, če so izkrčili vinograd s sa-
morodno trto in enako veliko ali večjo povr-
šino zasadili z žlahtno trto ter imajo o tem
zapisnik kmetijske svetovalne službe, ki ga
priložijo vlogi.

6. Obnova vinogradov ne sme biti v nas-
protju z občinskim prostorskim planom. V
primeru, da obnova vinograda predstavlja
tudi poseg v prostor v smislu Zakona o kme-
tijskih zemljiščih in predpisov, ki urejajo po-
sege v prostor (terasiranje in utrjene poti),
mora biti obnova v skladu z občinskim pro-
storskim planom, posameznik pa mora pri-
dobiti ustrezno dovoljenje za poseg v pro-
stor (priglasitev del oziroma lokacijsko do-
voljenje). Če predstavlja obnova poseg v
prostor in je obnova v strnjeni površini, ki je
večja ali enaka 4 ha, mora v skladu z Ured-
bo o vrstah posegov v okolje, za katere je
obvezna presoja vplivov na okolje, upravi-
čenec predhodno izvesti še presojo vplivov
na okolje.

B. Subvencija za podsajevanje vino-
gradov

1. Upravičenci do sredstev za podsaje-
vanje vinogradov so tisti, ki s priporočenimi
oziroma dovoljenimi trsnimi cepljenkami za
določen vinorodni okoliš podsajujejo vino-
grad mlajši od 10 let in obdelujejo najmanj
0,4 ha vinograda.

Višina sredstev za podsajevanje vinogra-
dov se določi tako, da se število podsajenih
cepljenk pomnoži s 35 SIT.

Vinograd v katerem se izvaja podsajeva-
nje mora biti vpisan v register pridelovalcev
grozdja in vina, vključno z javljenimi podatki
o podsajenem številu trsov in sorti.

C. Subvencija za obnovo matičnjakov
1. Upravičenci do sredstev za obnovo

matičnjakov so tisti, ki sadijo na površini
najmanj 0,3 ha matičnjaka in ne manj kot
1000 trsov. Nakup sadik in saditev matič-
njaka mora potekati po predhodnem vsako-
kratnem soglasju Kmetijskega inštituta Slo-
venije. Višina sredstev, ki se bo dodeljevala
v ta namen, je 1,000.000 SIT na hektar
obnovljenega matičnjaka.

III. Zahtevek mora vsebovati pravilno iz-
polnjene oziroma veljavne naslednje priloge:

A. Za dodelitev subvencije za obnovo
vinogradov in za prve faze obnove
(zemeljska dela)

Za dodelitev subvencije za obnovo vino-
gradov in za prve faze obnove (zemeljska
dela) mora biti zahtevek vložen na izpolnje-
nem obrazcu: ‘Vloga za dodelitev subvenci-
je: obnova vinograda (obnova oziroma ze-
meljska dela)’, ki je skupaj z navodili za iz-
polnjevanje sestavni del tega razpisa. Obra-
zec je na voljo pri območnih in lokalnih
enotah kmetijske svetovalne službe.

Izpolnjenemu obrazcu je treba priložiti:
– kopijo odločbe o vpisu napovedi ob-

nove vinograda v register pridelovalcev
grozdja in vina;

– izjavo občine, da obnova ni v nasprotju
z občinskim planom (če obnova ne vsebuje
posega v prostor) razen v primeru, da je
upravičenec že uveljavljal sredstva za prvo
fazo obnove v letu 1999;

– originalni račun za nakup trsnih cep-
ljenk, razen če gre le za zemeljska dela. V
primeru, da so cepljenke uvožene tudi kopi-
jo uvozne odločbe o dovolitvi uvoza trsnih
celjenk;

– odločbo o priglasitvi del oziroma loka-
cijsko dovoljenje, če gre za poseg v pro-
stor, in izjavo občine, da je obnova v skladu
s prostorskim planom, razen v primeru, da
je upravičenec že uveljavljal sredstva za pr-
vo fazo obnove v letu 1999;

– izjavo Ministrstva za okolje in prostor,
da je opravljena ustrezna presoja vplivov na
okolje, če obnova predstavlja poseg v pro-
stor in je obnova enaka ali večja od 4 ha,
razen v primeru, da je upravičenec že uve-
ljavljal sredstva za prvo fazo obnove v letu
1999;

– zapisnik kmetijske svetovalne službe,
če gre za obnovo na površini, manjši od
zahtevane v tem razpisu, in je bil izkrčen
vinograd s samorodno trto.

B. Za dodelitev subvencije za podsa-
jevanje vinogradov

Za dodelitev subvencije za podsajevanje
vinograda mora biti zahtevek vložen na obi-
čajnem dopisu v katerem mora biti navede-
no:

– ime in priimek, naslov, davčna števil-
ka in številka vpisa v register prideloval-
cev grozdja in vina oziroma naziv pravne
osebe, njen naslov, davčna številka in šte-
vilka vpisa v register pridelovalcev grozdja
in vina;

– namen za katerega se zahtevek vlaga;
– številka vinograda iz registra pridelo-

valcev grozdja in vina na katerem se izvaja
podsajevanje.

Zahtevku je treba priložiti:
– izjavo kmetijske svetovalne službe, da

je bilo podsajevanje nujno potrebno;
– originalni račun za nakup trsnih cep-

ljenk in kopijo uvoznega dovoljenja, če so
bile cepljenke uvožene.

C. Za dodelitev subvencije za saditev
matičnjakov

Za dodelitev subvencije za saditev ma-
tičnjaka mora biti zahtevek vložen na obi-
čajnem dopisu v katerem mora biti nave-
deno:

– ime in priimek, naslov in davčna števil-
ka, oziroma naziv pravne osebe, njen na-
slov in davčna številka;

– namen za katerega se zahtevek vlaga;
– izjavo, da je matičnjak posajen.
Zahtevi je treba priložiti:
– originalni račun za nakup podlag in ko-

pijo uvoznega dovoljenja;
– izjavo Kmetijskega inštituta, da je fizič-

na oziroma pravna oseba posadila matič-
njak v skladu s strokovnimi zahtevami Kme-
tijskega inštituta.

IV. Informacije
Vse informacije o razpisu lahko dobite

pri naslednjih svetovalcih, ki pripravijo tudi
del dokumentacije za razpis:
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Ime in priimek Sedež Telefon Za območje
Ernest Novak ŽVZ Pomurje, Murska Sobota

Štefana Kovača 40; 069 39 410 GORIČKO
Miran Torič KSS Ljutomer, Ljutomer LJUTOMERSKE

Glavni trg 3a; 069 82 537 GORICE
Alenka Meolic KSS Lendava LENDAVSKE

Partizanska 52; 069 75 940 GORICE
Stanko Klajnščak KSS Gornja Radgona RADGONSKO -

Partizanska 18; 069 61 421 KAPELSKE
GORICE

Milena Rožman KSS Brežice BIZELJSKO -
Cesta prvih borcev 41 0608 66 480 SREMIČ,

OBČINA BREŽICE
Andrej Golob KSS Brežice DOLENJSKA,

Cesta prvih borcev 41 0608 66 480 OBČINA BREŽICE
Bernarda Stariha KSS Črnomelj, Črnomelj ČRNOMALJSKI

Kolodvorska 34 068 56 210 PODOKOLIŠ,
OBČINA SEMIČ

Ana Strugar KSS Črnomelj, Črnomelj ČRNOMALJSKI
Kolodvorska 34 068 56 210 PODOKOLIŠ,

OBČINA ČRNOMELJ
Jože Simončič KSS Krško, Krško DOLENJSKA in

Krških žrtev 52 0608 232 210 BIZELJSKO-
SREMIČ,
OBČINA KRŠKO

Ana Bahor KSS Metlika, Metlika METLIŠKI
Na Obrh 2 068 58 585 PODOKOLIŠ,

OBČINA METLIKA
Mojca Hrovat KSS Novo mesto; Šentjernej 068 81 369 DOLENJSKA,

Graben, Ragova 7 068 321 944 OBČINA
ŠENTJERNEJ

Katica Kregar KSS Novo mesto, Škocjan 068 76 234 DOLENJSKA,
Graben, Ragova 7 068 321 944 OBČINA ŠKOCJAN

Janez Hrovat KSS Žužemberk; DOLENJSKA
Dvor pri Žužemberku, Podgozd 19 068 87 610

Franc Živič KSS Sevnica; Sevnica DOLENJSKA IN
Glavni trg 27 Sevnica 0608 41 725 BIZELJSKO - SREMIČ

OBČINA SEVNICA
Tone Zupančič KSS Trebnje; DOLENJSKA,

Baragov trg 3 068 460 672 OBČINA TREBNJE
Jože Maljevič KZ Ljubljana odd. VINORODNA

Novo mesto, Gubčeva 15 068 321 193 DEŽELA POSAVJE

Andreja Škvarč KVZ Nova Gorica,Nova Gorica VINORODNA
Pri hrastu 18 065 1351 210 DEŽELA PRIMORSKA

Janko Brajnik KSS Koper, Koper KOPERSKI
Ulica 15. maja 17 066 404 061 OKOLIŠ

Elizabeta Bonin KSS Koper, Koper KOPERSKI
Ulica 15. maja 17 066 404 062 OKOLIŠ

Irena Vrhovnik KSS Koper, Lucija KOPERSKI
Obala 105 066 772 503 OKOLIŠ

Majda Brdnik KSS Sežana, Sejmiška 1a; VINORODNI
Sežana 067 344 166 OKOLIŠ KRAS

Milena Štolfa KSS Sežana, Sejmiška 1a; VINORODNI
Sežana 067 344 166 OKOLIŠ KRAS

Darja Marc KSS Ajdovščina, Ajdovščina VINORODNI OKOLIŠ
Goriška c. 23/b 065 169 210 VIPAVSKA DOLINA

Rajko Črv KSS Ajdovščina, Ajdovščina VINORODNI OKOLIŠ
Goriška c. 23/b 065 169 210 VIPAVSKA DOLINA

Andreja Baša KSS Nova Gorica VINORODNI OKOLIŠ
Bilje 1, Renče 065 54 147 VIPAVSKA DOLINA

Mojca Mavrič Štrukelj KSS Nova Gorica VINORODNI OKOLIŠ
Bilje 1, Renče 065 54 147 VIPAVSKA DOLINA

Branko Radikon KSS BRDA
Trg 25 maja 2, Dobrovo 065 159 530 GORIŠKA BRDA

Marta Srebrnič KSS BRDA
Trg 25 maja 2, Dobrovo 065 159 530 GORIŠKA BRDA

Roman Štabuc KZ Maribor VINORODNA
Vinarska 13 062 228 490 DEŽELA PODRAVJE

Teja Ozimič KZ Maribor VINORODNA
Vinarska 13 062 228 490 DEŽELA PODRAVJE

Marija Kos KSS Šmarje ŠMARJE PRI
Celjska cesta 6 063 818 3030 JELŠAH

Marija Lorger KSS Šmarje ŠMARJE PRI
Celjska cesta 6 063 822 394 JELŠAH
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Ivica Podkrajšek KSS Slovenske Konjice SLOVENSKE
Oplotniška c.1 063 759 1850 KONJICE

Grdina Vojko KSS Šentjur ŠENTJUR
Šentjur 063 749 1062

Franc Fekonja KSS Lenart; Lenart
Kraigherjeva 19a 062 729 0940 LENART

Franc Senekovič KSS Lenart, Lenart
Kraigherjeva 19a 062 729 0940 LENART

Edvard Jug KSS Slovenska Bistrica SLOVENSKA
Titova 36 062 843 0130 BISTRICA

Andrej Rebernišek KSS Ptuj
Ormoška 28 062 749 3629 PTUJ

Miran Reberc KSS Ptuj
Ormoška 28 062 749 3630 PTUJ

Helena Vorneker KSS Ptuj
Ormoška 28 062 749 3631 PTUJ

Ivančič Marjan KSS Ormož ORMOŽ,
Ptujska cesta 12 062 702 131 LJUTOMER

Irena Merc KSS Maribor
Vinarska 14 062 228 490 MARIBOR

Marjeta Miklavc KSS Maribor
Vinarska 14 062 228 490 MARIBOR

Branka Kac KSS Maribor
Vinarska 14 062 228 490 MARIBOR

Marika Rotvajn KSS Maribor
Vinarska 14 062 228 490 MARIBOR

PRILOGA ŠT.1.
  TABELA te �avnost obnove za izraèun vsote toèk    
Nagib(%): 0-15 16-30 31-50 51-70 nad 70

Zahtevnost del: majhna srednja velika majhna srednja velika majhna srednja velika majhna srednja velika majhna srednja velika

Faze naprave:

1. Krèitev
drevja

2.0 3.0 4.0 2.5 3.5 4.5 3.0 4.5 6.0 4.5 6.5 9.0 6.5 20.0 45.0

(grmovja) ali
starih trt
2. Èi�èenje 3.0 7.0 10.0 3.5 8.0 12.0 4.5 9.5 14.5 9.5 12.0 18.0 12.0 27.0 40.0

kamenja

3.
Humifikacija

3.5 7.5 10.5 4.0 8.5 12.5 5.0 10.0 15.0 10.0 14.0 19.0 14.0 20.0 35.0

tal

4. Priprava 1.5 2.0 2.5 2.0 5.0 10.0 2.5 6.0 12.0 3.0 7.0 15.5 4.0 45.0 85.0

tal

5.Terasiranje 7.0 8.0 9.0 3.0 6.0 7.5 4.0 7.5 8.5 5.5 10.5 11.0 5.0 6.0 13.5

ali rušenje teras

6. Postavitev 30.0 35.0 40.0 35.0 40.0 45.0 40.0 50.0 55.0 55.0 65.0 75.0 60.0 75.0 90.0

opore

7. Nega do 20.0 25.0 30.0 25.0 30.0 35.0 30.0 40.0 50.0 45.0 70.0 85.0 70.0 110.0 130.0

rodnosti

8. Sajenje (s

cepljenkami):

št. trsov/ha:

1500-2000 22.0 26,0 29.9 23.0 54,0 31.0 35.0 do 47.0

2001-3000 27.0 34 41.0 29.0 36,0 43.0 31.0 39,0 47.0 47.0 do 70.5

3001-4000 40.5 47,2 54.0 41.0 48 55.0 43.0 50,0 57.0 47.0 55,0 63.0 70.5 do 94.0

4001-5000 54.0 60,7 67.5 55.0 61,7 68.5 57.0 64,2 71.5 63.0 70,7 78.5 94.0 do 117.5
nad 5000 67.5 68.5 71.5 78.5 117.5

Faktor: 0.8 1 1.4 1.4 1

Dodatni
kriteriji:
9.Navoz zemlje <30cm >30cm <30cm >30cm

(Kras)* 90.0 130.0 100.0 145.0

10.Latniki*:
+ 25%  na toèke
za oporo
11.Kompleksna
obnova: + 20%
na  izraèunano
premijo
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IZRAÈUN VI�INE SUBVENCIJE ZA OBNOVO VINOGRADA:
((se�tevek toèk 1.-8., za latnik na Krasu tudi 10.) x  (FAKTOR) +  (navoz zemlje na Krasu)) × 1,2 ( èe je bila obnova
kompleksna) × (povr�ina vinograda v hektarih) x (vrednost toèke) =

IZRAÈUN �TEVILA TOÈK ZA ZEMELJSKA DELA :
((se�tevek toèk 1.-5.) x  (FAKTOR)  + (navoz zemlje na Krasu)) x1,2 (èe je obnova kompleksna) x (povr�ina
vinograda v hektarih) x (vrednost toèke) =

PRILOGA ŠT.2

VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJE:
OBNOVA VINOGRADA - obnova oziroma zemeljska dela

1. UPRAVIÈENEC :                                                                                     

   Številka vpisa v register:                                        Davèna �tevilka:                            

   MID kmetijskega gospodarstva:                              
…………………………………………………………………………………………………………………
2. VINOGRAD:

Številka vinograda:                                       Število cepljenk:                          kom.

Površina za obnovo: Bruto:                                    ha  Neto:                                      ha

Sadilna razdalja: v vrsti                m medvrstna                    m
....................…………………………………………………………………………………….......................
3. TE�AVNOST OBNOVE (izpolni predstavnik kmetijske svetovalne slu�be)

Kompleksna: Da / Ne Nagib v %:                  

1. Krèitev drevja grmovja ali starih trt M S V
2. Èi�èenje kamenja M S V
3. Humifikacija M S V
4. Priprava  tal M S V
5. Terasiranje ali rušenje teras M S V
6. Postavitev opore                                 M S V
7. Latniki  na Krasu                                 da, ne  
8. Nega do rodnosti M S V
9. Sajenje s cepljenkami                    M S V
Navoz zemlje na Krasu         M    V Datum:                         

Ime in priimek svetovalca(cev):                                              

Podpis svetovalca(cev):                                             
……………………………………………………………………………………………………
4. IZJAVE UPRAVI ÈENCA:

1. Za to obnovo tega vinograda nisem od MKGP prejel še nobenih sredstev.
2. Za to obnovo tega vinograda sem od MKGP prejel v letu leto      sredstva v višini

tolarjev SIT.
3. Obnovljene površine vinograda so bile/bodo posajene v letu leto            in bodo tudi v

naprej vzdr�evane v skladu s tehnolo�kimi navodili in okolju prijazno.
4. Jamèim za toènost podatkov navedenih na obrazcu.
5. Strinjam se z delom tega obrazca pod zaporedno številko 3-te�avnost obnove.
6. Izjavljam, da razpolagam s sredstvi za dokonèanje obnove.

Kraj in datum:                                          Podpis upravièenca: ___________________
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Navodila za izpolnitev obrazca: Vloga za
dodelitev subvencije: obnova vinograda

ad 1)
Obrazec Vloga za dodelitev subvencije:

obnova vinograda izpolni upravičenec.
Za vsak vinograd se izpolni svoj obra-

zec. Kolikor vlaga posamezni upravičenec
vlogo za obnovo, zemeljska dela, za več
različnih vinogradov, se izpolni več obraz-
cev Obnova vinograda.

Vpiše se:
– ime in priimek oziroma naziv upravi-

čenca,
– številka vpisa v register pridelovalcev

grozdja in vina,
– davčna številka upravičenca,
– številka kmetijskega gospodarstva.
ad 2)
Vpiše se:
– številka vinograda iz registra pridelo-

valcev grozdja in vina;
– število posajenih cepljenk v obnovi, ki

mora odgovarjati priloženim računom in po-
datkom, vpisanim v register pridelovalcev
grozdja in vina;

– bruto in neto površina obnove v ha, ki
se lahko med sabo razlikujeta kot sledi: pri
nagibu 0-15% za do 10%, pri nagibu
16-50% za do 25%, pri nagibu nad 51% za
do 30%;

– sadilna razdalja v vrsti in medvrstna v
metrih.

ad 3)
Točko 3 izpolni predstavnik svetovalne

službe in se pod njega tudi podpiše. V pri-
meru nagiba nad 70% se podpiše 3 članska
komisija.

Vpiše se:
– ali je obnova kompleksna (obnova je

kompleksna v primeru, da je obnova zao-
krožena in se naenkrat, na strnjeni površini
obnavlja najmanj 1,5 ha, s tem, da se enot-
no izvajajo zemeljska dela in poti, kar omo-
goča nadaljnjo skupno obdelavo, tudi v pri-
meru, če gre za obnovo različnih upravičen-
cev),

– dejanski povprečni nagib tistega dela
vinograda, ki se obnavlja.

Točkovanje za obnovo oziroma zemelj-
ska dela, ki se izvajajo, se vpiše tako, da se
obkroži eno od črk, pri čemer pomeni M
malo zahtevnost, S srednjo zahtevnost in V
veliko zahtevnost - upošteva se povprečje
težavnosti za površino, ki se obnavlja.

Pri navozu zemlje na Krasu predstavlja
M-mala zahtevnost navoz do 30 cm, V-veli-
ka zahtevnost pa navoz nad 30 cm.

Terasiranje, rušenje se obkroži le v pri-
meru, če je priloženo ustrezno dovoljenje.

Opozorilo: Okroži se težavnost le za iz-
vedena dela. Seštevka točk ni potrebno na-
rediti, ker ga bo naredil računalnik.

ad 4)
Pod to točko so izjave upravičenca. Pod

to točko se upravičenec tudi podpiše.
Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

Ob-25251
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi 1. čle-
na uredbe o finančnih intervencijah za ce-
lostno urejanje podeželja in obnovo vasi za
leto 2000 (Uradni list RS, št. 31/00)

javni razpis
za dodelitev subvencije za obnovo

sadovnjakov
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je subvencija, ki se

bo dodeljevala za obnovo sadovnjakov.
Sredstva se bodo dodeljevala za postavitev
sadovnjaka na površino, kjer ga do sedaj ni
bilo ali na površino, kjer je bil izkrčen sadov-
njak amortiziran, in sicer za nasade, v kate-
rih so bile oziroma bodo posajene sadike v
sadilni sezoni jesen 1999/pomlad 2000.

2. Upravičenci do sredstev po tem razpi-
su so fizične in pravne osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebiva-
lišče oziroma sedež v Republiki Sloveniji in
izpolnjujejo pogoje, določene v tem razpisu.

Zahtevek za dodelitev subvencije po tem
razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega od-
stavka v svojem imenu.

3. Sredstva iz naslova subvencije za ob-
novo sadovnjakov bo MKGP razdelilo med
upravičence do skupne višine 230,000.000
SIT, na podlagi predhodno sklenjenih po-
godb.

4. Sredstva iz naslova subvencije bodo
lahko uveljavljali le tisti upravičenci, ki bodo
v skladu s 3. členom Uredbe o finančnih
intervencijah za celostno urejanje podeželja
in obnovo vasi za leto 2000 (Uradni list RS,
št. 31/00) do 30. 5. 2000 oddali tudi pra-
vilno izpolnjen “Osnovni obrazec o kmetij-
skem gospodarstvu“ na naslov: Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Du-
najska 56, 58, Ljubljana. Obrazec se dobi
pri območnih in lokalnih enotah kmetijske
svetovalne službe.

5. Zahtevke za dodelitev subvencije z
vsemi zahtevanimi prilogami je treba poslati
najkasneje do 2. 7. 2000 na naslov: Mi-
nistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana, s pripi-
som: Za razpis – Obnova sadovnjakov.

Nepopolne in prepozno prispele vloge
bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.

II. Kriteriji za dodelitev sredstev
1. Kriteriji za določitev višine subvencije

so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del
tega razpisa. Priloga I je osnova za izpolnje-
vanje obrazca “Vloga za dodelitev subvenci-
je: Obnova sadovnjaka“ (Priloga II), ki je
sestavni del tega razpisa.

Višina subvencije (Tskupaj) se izračuna
tako, kot je navedeno v Prilogi I. Dobljena
vsota točk za subvencijo se pomnoži z vred-
nostjo točke. Predvidena vrednost točke je
4.000 SIT. Ministrstvo bo vrednost točke
uskladilo glede na razpoložljiva sredstva in
število vlog.

2. Upravičenec ima pravico do subven-
cije do največjih gostot sajenja (največje šte-
vilo sadik na hektar), ki so za posamezne
sadne vrste navedene v Prilogi I, ki je se-
stavni del tega razpisa. Če upravičenec ob-
navlja sadovnjak z večjo gostoto sajenja,
pridobi subvencijo le do navedenih največ-
jih gostot.

3. Upravičenec ima pravico do subven-
cije v primeru, če ima skupaj z na novo
obnovljeno površino:

– jablana, hruška, breskev, travniški na-
sad: najmanj 0,6 ha sadovnjakov ene od
naštetih sadnih vrst, od tega je velikost na
novo obnovljene površine sadovnjaka oziro-

ma velikost površine novega nasada te sad-
ne vrste vsaj 0,2 ha (če že ima obstoječi
sadovnjak iste sadne vrste), oziroma naj-
manj 0,4 ha (če gre za prvo sajenje nasa-
da);

– oljke: najmanj 0,2 ha oljčnikov, od te-
ga je velikost na novo obnovljene površine
oljčnika oziroma velikost površine novega
oljčnika vsaj 0,1 ha;

– češnje in višnje: najmanj 0,06 ha sa-
dovnjaka češenj oz višenj, od tega je veli-
kost obnovljene površine oziroma velikost
površine novega nasada 0,06 ha;

– ostale sadne vrste: najmanj 0,2 ha sa-
dovnjaka obravnavane sadne vrste, od tega
je velikost na novo obnovljene površine sa-
dovnjaka oziroma velikost površine novega
nasada te sadne vrste vsaj 0,2 ha.

Skupna površina sadovnjakov se ugo-
tavlja glede na podatke, prijavljene na obraz-
cih Obstoječi sadovnjak, ki so priloga Os-
novnemu obrazcu o kmetijskem gospo-
darstvu.

4. Pri obnovi sadovnjaka morajo biti za-
stopane sorte sadnih vrst, ki so priporoče-
ne za pridelovanje v Sloveniji in so uvrščene
v sadni izbor za Slovenijo. Izjemoma lahko
upravičenec uveljavlja subvencijo za sorte,
ki niso v sadnem izboru, če si predhodno
pridobi pozitivno mnenje Kmetijskega inšti-
tuta Slovenije za introdukcijo sorte.

5. Obnova sadovnjaka ne sme biti v nas-
protju z občinskim prostorskim planom. V
primeru, da obnova sadovnjaka pomeni tudi
poseg v prostor v smislu Zakona o kmetij-
skih zemljiščih in predpisov, ki urejajo po-
sege v prostor (terasiranje in utrjene poti),
mora biti obnova v skladu z občinskim pro-
storskim planom, posameznik pa mora pri-
dobiti ustrezno dovoljenje za poseg v pro-
stor (odločba o priglasitvi del oziroma loka-
cijsko dovoljenje). Če obnova pomeni po-
seg v prostor in je obnova na strnjeni
površini, ki je večja ali enaka 4 ha, mora v
skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje,
za katere je obvezna presoja vplivov na oko-
lje, upravičenec predhodno izvesti še pre-
sojo vplivov na okolje.

III. Vsebina zahtevka
1. Za dodelitev subvencije za obnovo

sadovnjakov mora biti zahtevek vložen na
izpolnjenem obrazcu “Vloga za dodelitev
subvencije: Obnova sadovnjaka“ (ta obra-
zec je skupaj z navodili za izpolnjevanje se-
stavni del tega razpisa in objavljen skupaj z
njim).

Obrazec je na voljo pri območnih enotah
kmetijsko svetovalne službe.

2. Izpolnjenemu obrazcu je treba prilo-
žiti:

– originalen račun za nakup sadnih sa-
dik ali kopija računa z originalnim žigom in
podpisom prodajalca, z datumom od 1. 10.
1999 do najkasneje 25. 5. 2000, razen pri
ukoreninjenih potaknjencih ameriške borov-
nice, kjer so računi lahko datirani od 1. 1.
1999 naprej (posebna vzgoja sadik); na ra-
čunu mora biti originalno napisana številka
deklaracije, oziroma jo lahko prodajalec
naknadno napiše in le-to potrdi z original-
nim žigom in podpisom;

– kopijo katastrskega načrta s šrafirano
parcelo oziroma delom parcele ter podčrta-
no parcelno številko na kateri bo potekala
obnova;
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– zemljiškoknjižni izpisek, če je iz njega
razvidna tudi površina parcele, ali izpis iz
katastra za parcele, kjer poteka obnova (v
primeru lastništva lahko tudi posestni list)
vključno z zemljiškoknjižnim izpiskom. Izpis
iz katastra in zemljiškoknjižni izpisek v času
vložitve zahtevka ne smeta biti starejša od
šestih mesecev;

– če upravičenec ni lastnik zemljišča,
mora poleg dokumentov lastnika iz prejšnje
alinee priložiti tudi kopijo pogodbe o zaku-

pu zemljišča za najmanj 10 let in soglasje
lastnika in solastnikov, da dovoljujejo obno-
vo; pogodba o zakupu zemljišča in soglasje
lastnika in solastnikov sta potrebna tudi v
primeru, če sta lastnik in zakupnik v ožjem
sorodstvenem razmerju;

– izjavo občine, da obnova ni v nasprotju
z občinskim planom (če obnova ne vsebuje
posega v prostor) ali izjavo občine, da je
obnova v skladu s prostorskim planom, če
je to potrebno;

– odločbo o priglasitvi del oziroma loka-
cijsko dovoljenje, če gre za poseg v pro-
stor;

– izjavo Ministrstva za okolje in prostor,
da je opravljena presoja vplivov na okolje,
če obnova pomeni poseg v prostor in je
obnova enaka 4 ha ali več.

IV. Informacije
Vse informacije o razpisu lahko dobite

pri naslednjih svetovalcih, ki pripravijo tudi
del dokumentacije za razpis:
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Navodila za izpolnitev obrazca: VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJE: OBNOVA SADOVNJAKA

MID sadovnjaka: medresorski identifikator sadovnjaka. Pustite prazno.
MID kmetijskega gospodarstva: medresorski identifikator kmetijskega gospodarstva. Vpišite MID številko kmetijskega gospodarstva. V kolikor
kmetijsko gospodarstvo še nima svoje MID številke, pustite prazno. MID kmetijskega gospodarstva vam bo sporoèen kasneje, hkrati s sklepom o
dodelitvi sredstev.

ad 1.
Obrazec VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJE:OBNOVA SADOVNJAKA izpolni upravièenec do subvencije (nosilec/ka kmetijskega gospodarstva)
s polnim imenom in priimkom/nazivom, naslovom kmetijskega gospodarstva ter telefonsko številko.

Skupno površino sadovnjakov, ki je kriterij pri dodeljevanju subvencije, nosilec/ka kmetijskega gospodarstva dokazuje s posredovanjem podatkov
na obrazcih OBSTOJEÈI SADOVNJAK, ki so priloga OSNOVNEMU OBRAZCU O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU.

ad.2
Kot SADOVNJAK se po tem razpisu šteje nasad, v katerem je posajeno sadno drevje ene sadne vrste na strnjeni površini, ki ga obdeluje isti
obdelovalec in ki ima enotno razvrstitev, naèin pridelave in sistem poti. V primeru travni�kega sadovnjaka je lahko v nasadu posajenih veè sadnih
vrst.

Obrazec se izpolnjuje le za obnovljeni del sadovnjaka oz. za nov nasad.

Pri razvrstitvi se obkro�i intenziven v primeru, da je nasad posajen po sistemu, ki omogoèa upo�tevanje sodobnih tehnologij intenzivne pridelave.
Travni�ki se obkro�i v primeru, da je to nasad visokodebelnih sadnih dreves na bujni podlagi, katerih gostota ne presega 200 dreves/ha.

Pri naèinu pridelave se obkro�i samo eno izmed treh: konvencionalno ali integrirano ali ekolo�ko.

Pri opisu gojitvene oblike se opisno vpiše eno izmed naslednjih mo�nosti:
- piramida, kotel, palmeta, vilasta palmeta, vretenasti grm, oblika Y, oblika V, vitko vreteno, zelo vitko vreteno, navpièni ko rdon, grm, latnik.

Pri ekspoziciji se obkro�i ena izmed naslednjih oznak: J-jug, JZ-jugozahod, Z-zahod, SZ-severozahod, S-sever, SV-severovzhod, V-vzhod, JV-
jugovzhod. V primeru ravnine, ko je nagib 0%, se obkro�i ekspozicija 0.

Pri terasah se vpiše dejansko stanje.

Pri zašèitni mre�i se oznaèi, ali je sadovnjak zavarovan proti toèi z  za�èitno mre�o ali ne.

Pri namakanju se v primeru, da sadovnjak je namakan, oznaèi opisno. Mo�nosti so: kapljièno, oro�evanje, mikrooro�evanje, drugo.

Pri tabeli PARCELE se vpisuje:
- številko in ime katastrske obèine;
- S/Z: stavbno zemlji�èe se oznaèi S, kmetijsko Z;
- parcelna �tevilka oziroma parcelne �tevilke;
- poddelilka parcele, èe obstaja (primer: parc.�t./1, parc.�t./2, pri èemer sta 1 in 2 poddelilki);
- pod skupno povr�ino parcele vpi�ete povr�ino parcele, ki jo prepi�ete iz izpisa iz katastra (loèeno ha, a, m2);
- pod površino dejanske rabe parcele vpišete površino od skupne površine parcele, ki jo pokriva sadovnjak.

Vsota površin po posameznih dejanskih rabah parcel na katerih le�i sadovnjak, mora biti enaka bruto povr�ini celotnega sadovnjaka.

V primeru, da je obrazec premajhen za sadovnjak posameznega upravièenca, se k prvotni vlogi pripne �e en obrazec in na njem vpi�e dodatne
parcele.

Pri  SADILNI MATERIAL IN SAJENJE se vpisuje:
- pri sorti celo ime sorte ( npr. elstar elshof, zlati delišes klonB, istrska belica);
- pri podlagi ime podlage, èe le te ni, se oznaèi lastne korenine;
- pri kakovosti sadik se vpisuje kakovost sadik jablan, hru�k, breskev in ameri�kih borovnic v skladu s Prilogo I.
Pri ostalih sadnih vrstah se pusti prazno;
- pri �tevilu sadik se vpisuje �tevilo sadik, posajenih na tej povr�ini (ne na hektar!);
- razdalja sajenja: medvrstna razdalja x razdalja med drevesi; v primeru, da je sadovnjak veèvrsten, se vpi�e tudi medvrstna razdalja v bloku;
- pri sistemu sajenja se vpi�e ena izmed naslednjih mo�nosti: enovrstni, dvovrstni, trovrstni, �tirivrstni oz. veèvrstni sistem sajenja.

ad.3
To toèko izpolni predstavnik kmetijsko svetovalne slu�be, ki s podpisom jamèi za toènost navedenih podatkov.

Pri letu sajenja se vpiše prvo leto vegetacije in letnica v celoti (npr.1999)
Pri nagibu se napiše dejanski nagib sadovnjaka, ki se obnavlja (v %).

Bruto površina je vsa površina sadovnjaka z obraèali�èi, potmi, nasipi in drugimi pomo�nimi zemlji�èi. Ujemati se mora z vsoto povr�in po
posameznih dejanskih rabah parcel na katerih le�i sadovnjak.
Neto površina je površina, kjer so dejansko posajena sadna drevesa. Ujemati se mora z izraèunom neto povr�ine iz �tevila sadik in razdalj sajenja
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Izraèun neto povr�ine:

P
N 
= neto površina (m2)                                        enovrstni sistem sajenja:   P

1
 =   P

N  
= A x B

A = medvrstna razdalja (m)
B = razdalja med drevesi (m)
C = medvrstna razdalja v bloku (m)          dvo- oz. veèvrstni sistem sajenja: (A + (N - 1) x B) x C
N = sistem sajenja (1, 2, 3,…)                N

Bruto in neto površina se lahko med seboj razlikujeta kot sledi:
- pri nagibu 0-15% za do 10%;
- pri nagibu 16-50% za do 25%;
- pri nagibu 51% in veè za do 30%.

Obnova je kompleksna v primeru, da je zaokro�ena in da se naenkrat na strnjeni povr�ini obnavlja najmanj 2 ha sadovnjaka, s tem, da se enotno
izvajajo zemeljska dela in poti, kar omogoèa nadaljnjo skupno obdelavo.

Te�avnost obnove je lahko poveèana, èe je pri obnovi  oz. novem nasadu sadovnjaka uporabljena ograja, opora ali individualna zašèita, zašèitna
ko�ara (pri travniških nasadih) ali èe je nagib terena veèji od 15% oz. veèji od 30%. Pri vsaki od naštetih mo�nosti se obkro�i da ali ne.

ad.4
Pod to toèko je izjava upravièenca (nosilca kmetijskega gospodarstva) in njegov podpis (v primeru pravnih oseb tudi �ig).

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 18/2000 Ob-25696
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slo-

venije o sofinanciranju podiplomskega štu-
dija (Ur. l. RS, št. 42/98) Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana
objavlja

razpis
za dodatno sofinanciranje

podiplomskega študija za študijsko
leto 2000/2001

I. Predmet razpisa je sofinanciranje po-
diplomskega študija po javno veljavnih štu-
dijskih programih na izbranih disciplinarnih
področjih.

II. Okvirna vrednost razpisa
Okvirna vrednost sredstev je

380,000.000 SIT in so namenjena za do-
datno sofinanciranje podiplomskega študija

a) v prvem letniku;
b) v drugem letniku za študente, ki so se

v prvi letnik študija vpisali v študijskem letu
1999/2000 v študijski program, za katere-
ga je visokošolski zavod v tem študijskem
letu sklenil pogodbo o osnovnem sofinanci-
ranju podiplomskega študija ter izpolnil vse
pogodbene obveznosti;

c) v tretjem letniku za študente, ki so se
v prvi letnik študija vpisali v študijskem letu
1998/99 v študijski program, za katerega
je visokošolski zavod v tem študijskem letu
in v študijskem letu 1999/2000 sklenil po-
godbo o osnovnem sofinanciranju podi-
plomskega študija ter izpolnil vse pogodbe-
ne obveznosti, in v skladu z določbami sta-
tuta oziroma programa nadaljujejo študij za
pridobitev doktorata znanosti.

Sredstva za dodatno sofinanciranje pod-
iplomskega študija niso namenjena asisten-
tom stažistom, mladim raziskovalcem in tuj-
cem ali Slovencem brez slovenskega držav-
ljanstva iz držav, s katerimi Slovenija nima
sklenjena ustreznega meddržavnega spora-
zuma, ali niso štipendisti Vlade RS oziroma
ministrstev.

III. Pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo visokošolski

zavodi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
izvajajo javno veljavne študijske programe
ter raziskovalne projekte v sodelovanju z

javnimi raziskovalnimi zavodi in izpolnjujejo
pogoje v skladu s sklepom o sofinanciranju
podiplomskega študija. Ti pogoji pa so:

1. Izpolnjevanje pogojev za osnovno so-
financiranje podiplomskega študija.

2. Sklenjena pogodba o sodelovanju pri
izvajanju študijskih programov med visoko-
šolskim zavodom in javnim raziskovalnim za-
vodom, iz katere mora biti jasno razvidna
oblika in način sodelovanja, in mora zato
določiti:

– celotne stroške programa v skladu s
sklepom o sofinanciranju podiplomskega
študija,

– koliko in kateri stroški odpadejo na po-
samezno pogodbeno stranko,

– viri pokrivanja stroškov,
– možnost vključevanja v habilitacijske

postopke.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo bo

zagotovilo največ 40% normirane šolnine za
prvič v posamezni letnik vpisanega študenta
za podiplomski študij tistih prijaviteljev, ki
bodo izpolnjevali pogoje za dodelitev sred-
stev za osnovno sofinanciranje in to na tistih
disciplinarnih področjih, ki so glede na Na-
cionalni raziskovalni program in ostale spre-
jete dokumente strategije razvoja na področ-
ju znanosti in tehnologije nacionalno po-
membnejši.

IV. Oblika in rok prijave
1. Prijava s prilogami (posebej za prvi

letnik, posebej za drugega in posebej za 1.
letnik doktorskega študija oziroma 3. letnik
enovitega doktorskega študija) mora vsebo-
vati:

1.1. kopijo prijavne dokumentacije za
osnovno sofinanciranje,

1.2. sklenjeno pogodbo med visokošol-
skim zavodom in JRZ o sodelovanju pri izva-
janju podiplomskega študija.

2. Prijave z oznako “Ne odpiraj - Razpis
za dodatno sofinanciranje podiplomskega
študija” in z naslovom pošiljatelja, morajo
prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glav-
no pisarno Ministrstva za znanost in tehno-
logijo, Trg OF 13, Ljubljana. Ovojnica s pri-
javo mora prispeti na naslov ne glede na
vrsto prenosa te pošiljke do vključno 1. sep-
tembra 2000 do 14. ure.

3. Nepravočasno in nepravilno oprem-
ljenih prijav komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene prijavitelju.

4. Odpiranje prijav za dodatno sofinanci-
ranje podiplomskega študija bo 6. septem-
bra 2000 ob 14. uri na sedežu Ministrstva
za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljub-
ljana, v sejni sobi v IV. nadstropju.

V. Postopek za izbiro
1. Postopek za izbiro bo vodila strokov-

na komisija, v kateri bodo predstavniki Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Ministrstva
za šolstvo in šport in Ministrstva za finance.

2. Prijavitelji bodo obveščeni o izidu raz-
pisa do 29. septembra 2000.

3. Pogodbe bodo sklenjene najpozneje
do 15. novembra 2000.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo interesenti pri Almiri Bremec,
tel. 178-46-61 na naslovu ministrstva.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 403-3/00 Ob-25697
Na podlagi sklepa o sofinanciranju pod-

iplomskega študija (Uradni list Republike
Slovenije, št. 42/98) Ministrstvo za šolstvo
in šport objavlja

razpis
za osnovno sofinanciranje

podiplomskega študija v študijskem
letu 2000/2001

1. Razpis se objavlja za sofinanciranje
podiplomskega študija na visokošolskih za-
vodih s sedežem v Republiki Sloveniji, zato
da bi vzpodbudili njegovo organizacijsko
prenovo in vsebinsko posodobitev, študen-
tom pa omogočili čim kakovostnejši študij.

2. Okvirna vsota denarja je 420.000.000
SIT in je namenjena za osnovno sofinancira-
nje podiplomskega študija:

a) v prvem letniku za prvič vpisane štu-
dente (skupaj z asistenti stažisti), razen za
mlade raziskovalce ter za tujce in Slovence
brez slovenskega državljanstva iz držav, s
katerimi Slovenija nima sklenjenega ustrez-
nega meddržavnega sporazuma, če niso šti-
pendisti Vlade RS oziroma ministrstev,

b) v drugem letniku za študente, ki so se
v prvi letnik študija vpisali v študijskem letu
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1999/2000 in jim je bilo odobreno sofinan-
ciranje, visokošolski zavod pa je v tem štu-
dijskem letu sklenil pogodbo o osnovnem
sofinanciranju podiplomskega študija ter iz-
polnil vse pogodbene obveznosti;

c) v tretjem letniku za študente, ki so se
v prvi letnik študija vpisali v študijskem letu
1998/99 in jim je bilo odobreno sofinanci-
ranje ter v skladu z določbami statuta oziro-
ma programa nadaljujejo študij za pridobi-
tev doktorata znanosti; visokošolski zavod
pa je v tem študijskem letu in v študijskem
letu 1999/2000 sklenil pogodbo o osnov-
nem sofinanciranju podiplomskega študija
ter izpolnil vse pogodbene obveznosti.

3. Na razpis se lahko prijavijo visokošol-
ski zavodi, ustanovljeni po zakonu o viso-
kem šolstvu (Uradni list Republike Sloveni-
je, št. 67/93, 22/94 – odločba US, 39/95
– odločba US, 18/98 – odločba US, 35/98
– odločba US in 99/99), ki izvajajo javnove-
ljavne študijske programe za pridobitev ma-
gisterija in doktorata znanosti ter raziskoval-
ne naloge v sodelovanju z drugimi visoko-
šolskimi zavodi oziroma raziskovalnimi or-
ganizacijami.

Visokošolski zavodi morajo objaviti raz-
pis za vpis v podiplomske študijske progra-
me najkasneje do 15. julija 2000, vpis pa
morajo končati najkasneje do 10. oktobra
2000.

4.1. Visokošolski zavodi morajo prijavi
na razpis za sofinanciranje podiplomskega
magistrskega ali doktorskega študija v 1.
letniku priložiti dokazila, kot jih zahteva Sk-
lep o sofinanciranju podiplomskega študija
(v nadaljevanju: Sklep), in sicer:

a) izpis iz javnoveljavnega študijskega
programa za pridobitev magisterija, iz kate-
rega je razvidno, da:

– je ovrednoten s kreditnimi točkami,
– določa najmanj 30 kreditnih točk kot

pogoj za napredovanje študentov iz 1. v 2.
letnik,

– traja dve leti in vsebuje največ 450 ur
predavanj in seminarjev,

– ima študent možnost najmanj 10% pre-
davanj in seminarjev opraviti v drugih študij-
skih programih na istem oziroma drugih vi-
sokošolskih zavodih,

– mora študent najmanj 25% študijskih
obveznosti, izraženih v kreditnih točkah,
opraviti z individualnim raziskovalnim delom

ali
izpis iz javnoveljavnega študijskega pro-

grama za pridobitev doktorata znanosti, iz
katerega je razvidno, da:

– je ovrednoten s kreditnimi točkami,
– traja štiri leta in da se prvi dve leti izva-

jata po pravilih za magistrski študij, navede-
nih v prejšnjem odstavku, drugi dve pa kot
individualno raziskovalno delo;

b) veljavno pogodbo o sodelovanju pri
izvajanju podiplomskega študijskega progra-
ma z drugo univerzo, samostojnim visoko-
šolskim zavodom ali raziskovalno organiza-
cijo

ali
pisni dogovor o sodelovanju pri izvajanju

podiplomskega študijskega programa s čla-
nicami univerze;

c) podatke o predvidenem številu pro-
stih vpisnih mest v prvem letniku ter določi-
tev natančnih meril za izbiro kandidatov ob
omejitvi vpisa;

č) podatke o tem, kje in kako bodo štu-
dentje predvidoma opravljali individualno ra-
ziskovalno delo, in naslovih projektov;

d) sklep senata o tem, da so nosilci
magistrskega in doktorskega študija lahko
visokošolski učitelji z nazivom redni ali
izredni profesor ali docent, če to ni ureje-
no v statutu;

e) z enim študijskim programom ali več
povezane veljavne pogodbe o mednarod-
nih raziskovalnih projektih, dokazila o štu-
dijskem sodelovanju (članstvo v mednarod-
nih mrežah, medsebojno priznavanje oziro-
ma zbiranje kreditnih točk, izmenjave štu-
dentov), sklepe o gostujočih profesorjih,
načrt o predvidenem vpisu tujih študentov
in podatke o njihovem vpisu v zadnjih treh
letih – priložiti je treba vsaj dvoje od našte-
tega;

f) sklep o predvideni šolnini za študijsko
leto 2000/2001 po XVIII. točki Sklepa in
sklep pristojnega organa o šolnini v prete-
klem študijskem letu; če je predvidena šol-
nina za več kot 10% večja od lanske, mora
biti priloženo pojasnilo o vzrokih za poveča-
nje in specifikacija stroškov.

4.2. Visokošolski zavodi morajo prijavi
na razpis za sofinanciranje podiplomskega
študija v 2. letniku priložiti:

a) podatke o predvidenem številu štu-
dentov, ki so bili v študijskem letu
1999/2000 prvič vpisani v prvi letnik in jim
je bilo odobreno sofinanciranje ter se bodo
jeseni prvič vpisali v 2. letnik študija, visoko-
šolski zavod pa je v tem študijskem letu
sklenil pogodbo o osnovnem sofinanciranju
podiplomskega študija ter izpolnil vse po-
godbene obveznosti;

b) predvideno šolnino za študijsko leto
2000/2001 po XVIII. točki sklepa in sklep
pristojnega organa o šolnini v preteklem štu-
dijskem letu; če je predvidena šolnina za
več kot 10% večja od lanske, mora biti pri-
loženo pojasnilo o vzrokih za povečanje in
specifikacija stroškov.

4.3. Visokošolski zavodi morajo prijavi
na razpis za sofinanciranje doktorskega štu-
dija v 3. letniku priložiti:

a) podatke o predvidenem številu štu-
dentov, ki so se v prvi letnik študija vpisali v
študijskem letu 1998/99 in jim je bilo odo-
breno sofinanciranje v prvem in drugem let-
niku študija ter se v skladu z določbami
statuta oziroma programa vpišejo v 3. letnik
študija za pridobitev doktorata znanosti, vi-
sokošolski zavod pa je v študijskih letih
1998/99 in 1999/2000 sklenil pogodbo o
osnovnem sofinanciranju podiplomskega
študija ter izpolnil vse pogodbene obvezno-
sti;

b) predvideno šolnino za študijsko leto
2000/2001 po XVIII. točki sklepa.

5. Prijavo s prilogami (posebej za prvi
letnik, posebej za drugega in posebej za
tretjega) je treba poslati Ministrstvu za šol-
stvo in šport, Ljubljana, Župančičeva 6, do
1. septembra 2000 v zaprti ovojnici, na ka-
teri naj bo napisano: “Ne odpiraj – prijava
na razpis za osnovno sofinanciranje podi-
plomskega študija” in naslov pošiljatelja. Od-
piranje vlog bo 6. septembra 2000 ob 12.
uri v sejni sobi na Ministrstvu za šolstvo in
šport, Ljubljana, Dalmatinova 2.

6. Postopek za izbiro bo vodila strokov-
na komisija, v kateri bodo predstavniki Mini-

strstva za šolstvo in šport, Ministrstva za
znanost in tehnologijo ter Ministrstva za fi-
nance. Obravnavala bo le pravočasne in po-
polne prijave.

7. Minister za šolstvo in šport bo do 27.
septembra 2000 sprejel sklep o izbiri viso-
košolskih zavodov, ki izpolnjujejo pogoje za
osnovno sofinanciranje. Pogodbe bodo
sklenjene najpozneje do 20. novembra
2000.

8. Če sredstva iz 2. točke tega razpisa
ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh
vpisanih študentov, bodo poravnani

– stroški študija za študente v 2. in 3.
letniku,

– stroški študija v 1. letniku za toliko
študentov, kot bo za posamezni visoko-
šolski zavod določeno s sklepom o os-
novnem sofinanciranju; seznam teh štu-
dentov določi visokošolski zavod tako, da
jih razvrsti po merilih iz točke 4.1.c tega
razpisa.

Minister za šolstvo in šport

Ob-25268
Vlada Republike Slovenije se je v dogo-

voru s Petrolom, d.d., Ljubljana, Slovenija,
družbo za prodajo naftnih izdelkov (v nada-
ljevanju Petrol), odločila, da ponudi v pro-
dajo strateškemu vlagatelju ali skupini stra-
teških vlagateljev, najmanj 55% delež Naf-
te Lendava, d.o.o., Lendava, Slovenija, ra-
finerije in družbe za proizvodnjo
petrokemičnih izdelkov (v nadaljevanju:
Nafta Lendava).

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
vas v imenu Republike Slovenije in Petrola
vljudno vabi, da sodelujete v uradnem razpi-
su za izbiro finančnega svetovalca, v zvezi z
zgoraj omenjenim poslom.

Podrobnosti o storitvah, ki jih zagotovi
finančni svetovalec, lahko najdete v prilože-
nih pogojih sodelovanja.

Prosimo, da svoje tehnične in finančne
ponudbe predložite Ministrstvu za gospo-
darske dejavnosti, najkasneje do 30. aprila
2000.

Razpis
za imenovanje finančnega svetovalca v

zvezi s predlagano prodajo najmanj
55% deleža Nafte Lendava

Namen projektne naloge je predstaviti
stanje in cilje predlaganega posla, skupaj z
obsegom storitev, ki naj jih zagotovi finanč-
ni svetovalec. Pogoji sodelovanja so izdani
le v informativne namene in ne predstavljajo
zavezujoče ponudbe Vlade Republike Slo-
venije katerikoli strani.

A. Opis stanja
1. Vlada Republike Slovenije ima v lasti

45% delež v Nafti Lendava, preostali delež
(55%) je v lasti Petrola.

2. Vlada Republike Slovenije in Petrol
sta se odločila ponuditi v enem paketu v
prodajo strateškemu vlagatelju ali skupini
strateških vlagateljev preko mednarodnega
razpisa svoja deleža v skupni višini najmanj
55% v Nafti Lendava (45% RS in najmanj
10% družba Petrol).

3. Vlada Republike Slovenije in Petrol
ne nameravata ponuditi morebitnim vlagate-
ljem nobenih posebnih ali dodatnih nalož-
benih spodbud v zvezi s predlaganim po-
slom.
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B. Cilji prodaje
Cilji predlagane prodaje so:
1. zagotoviti dolgoročno in uspešno po-

slovanje Nafte Lendava v konkurenčnem in
vedno bolj globalnem gospodarskem oko-
lju;

2. izboljšati konkurenčni položaj Nafte
Lendava s prenovo/posodobitvijo njenih
obratov in drugih dejavnosti;

3. zagotoviti najmanj obstoječo raven in
poklicno strukturo zaposlenih v Nafti Lenda-
va s širitvijo dejavnosti, ki povečujejo doda-
no vrednost;

4. zagotoviti, da je obratovanje Nafte
Lendava v skladu z ustreznimi okolje-
varstvenimi standardi EU za goriva in druge
izdelke;

5. v okviru omejitev od (1) do (4), v naj-
večji možni meri povečati prihodke od pro-
daje deleža v Nafti Lendava;

6. objaviti javni razpis najkasneje do 30.
junija 2000 in skleniti prodajno pogodbo do
31. decembra 2000.

C. Obseg naloge
Finančni svetovalec bo svetoval Vladi Re-

publike Slovenije in Petrolu (v nadaljevanju:
prodajalca) pri prodaji omenjenega deleža.
Finančni svetovalec bo prodajalcema zago-
tovil podporo v pripravljalni fazi, vključno s
pregledom in/ali spremembo obstoječega
informacijskega memoranduma, ter med
ocenjevanjem ponudb in pogajanji.

Finančnemu svetovalcu ni treba opraviti
celovite analize družbe, vendar mora imeti
dovolj vpogleda v poslovanje Nafte Lenda-
va, da lahko opravi svojo svetovalno nalo-
go. Finančni svetovalec bo imel dostop do
razpoložljive dokumentacije, ki se nanaša
na posel. Obstoječi dokumenti se bodo po
potrebi pregledali ali spremenili.

Finančni svetovalec prodajalcu pomaga
določiti sprejemljiv cenovni okvir za delež,
pri čemer se razume, da maksimiranje pri-
hodka od prodaje ni edini ali prevladujoči
cilj predlaganega posla.

D. Specifične naloge
Predvsem se pričakuje, da bo finančni

svetovalec zagotovil naslednje storitve:
1. svetovanje in pomoč pri načrtovanju

postopka prodaje in pripravi podrobnega
načrta;

2. pomoč pri pripravi razpisa in potreb-
ne razpisne dokumentacije;

3. svetovanje pri določitvi morebitnih
strateških investitorjev in navezavi stikov z
njimi;

4. svetovanje pri razvrščanju ponudb in
pri izbiri najboljših ponudnikov;

5. zagotovitev finančnega in pravnega
svetovanja med pogajanji z izbranimi po-
nudniki.

Priloga k projektni nalogi
Predstavitev družbe Nafta Lendava
Splošni podatki
Ime družbe: Nafta Lendava, d.o.o.
Sedež družbe: Rudarska cesta 1,

SI-9220 Lendava, Slovenija
Ustanovljena: 21. decembra 1945
Matična številka družbe: 1328255, 27.

december 1994
Lastništvo: 55% Petrol, d.d., Ljubljana,

45% Republika Slovenija
Telefon: +386 69 75201, 75301,

788900
Faks: +386 69 75621, 788915

E-pošta: info@nafta-lendava.si
Predsednik uprave: Cveto Žalik, univ.

dipl. ekon.
Št. zaposlenih: 621
Promet: približno 150 milijonov USD na

leto
Proizvodni program
Rafinerija:
– neosvinčeni motorni bencin 95 in 91

okt.;
– osvinčeni motorni bencin 98 okt.;
– dizelsko gorivo;
– primarni bencin;
– petrolej za razsvetljavo;
– topila 35/70, 60/80, 65/105,

75/130, 80/110, 110/140, 130/200,
SBT 135/215;

– Petrosol’ 180/240;
– ekstra lahko kurilno olje EL;
– srednji destilati;
– električna energija, industrijska voda,

stisnjeni zrak, para,
– zaloge, nakladanje, razkladanje, špe-

dicija za cestni prevoz naftnih derivatov;
– čiščenje odpadnih voda in
– čiščenje železniških cistern in avto ci-

stern.
Petrokemija:
– metanol;
– formalin 37%, 40%;
– Lendaform’ 70;
– ureaformaldehidna lepila;
– fenolformaldehidna lepila;
– termoizolacijski material Lendapor’;
– zelena pena za cvetlične aranžmaje in
– priprava katalitskih spojin.
Raziskave in pridobivanje nafte ter plina

RPNP:
– raziskave naftnih vrelcev/polj in naha-

jališč zemeljskega plina;
– pridobivanje nafte in zemeljskega pli-

na;
– sondiranje in vrtanje vrtin (nafta, ze-

meljski plin, geotermalna voda, pitna voda);
– vzdrževanje in popravilo vrtin.
Strojegradnja:
– izdelava in montaža opreme za naftno

in kemično industrijo;
– izdelava tlačnih posod in rezervoarjev;
– izdelava in montaža cevovodov ter je-

klenih konstrukcij;
– izdelava in montaža strojne opreme za

vrtanje v rudnikih;
– vzdrževanje in popravilo naprav.
Lendavska regija je odprta za naložbe in

posle – poslovna priložnost za srednjo in
jugovzhodno Evropo

Lendava leži na stičišču štirih držav: Slo-
venije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške. V
oddaljenosti okoli 160 km od Lendave se
nahajajo pomembna urbana območja, kot
so Gradec, Zagreb, Maribor in Nagykaniz-
sa. Zato je Lendava odskočna deska za
srednjo in jugovzhodno Evropo ter odlična
baza za podjetja, ki nameravajo dobavljati
blago in nuditi storitve v Bosni. Po ocenah
naj bi prodor na trge zgoraj omenjene urba-
ne regije lahko zagotovil prodajo približno
2,5 Mt petrokemičnih in naftnih izdelkov na
leto iz Lendave.

Obstoječe proizvodne zmogljivosti in in-
frastruktura v Nafti Lendava:

– rafinerija 600 kt na leto (nujna posodo-
bitev in povečanje),

– obrat za metanol 150 kt na leto,

– obrat za formaldehid 105 kt na leto
(načrtovano 30% povečanje),

– termoelektrarna 7 MW,
– rezervoarji 200 kt (načrtovano znatno

povečanje),
– naftovod 12'’ (2 Mt na leto), ki povezu-

je Lendavo z Rusijo in Sredozemljem
(JANAF),

– plinovod 8 5/8'’ (200 Mm3 na leto), ki
povezuje Lendavo s slovenskim omrežjem
(Geoplin, d.d., Ljubljana),

– železnica, sodobne ceste, 110 kV
električni priključek,

– pravice pridobivanja nafte in plina v
Petišovcih in Dolini.

Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti

Ob-25269
The Government of the Republic of Slov-

enia has decided in agreement with Petrol
d.d., Ljubljana, Slovenia, an oil products
distribution company (hereinafter: Petrol) to
offer for sale to a (group of) strategic
investor(s) not less than 55 % of the share
capital of Nafta Lendava d.o.o. (Ltd.), Len-
dava, Slovenia, a refinery and petrochemi-
cals production company (hereinafter: Naf-
ta Lendava). For the time being, Petrol owns
55 % of the share capital of Nafta Lendava,
while the residual stake is owned by the
Government of the Republic of Slovenia.

The Ministry of Economic Affairs, on be-
half of the Republic of Slovenia and Petrol,
hereby kindly invites you to participate in an
official tender for selecting a Financial Advi-
sor in connection with the above mentioned
transaction.

Details of the services to be provided by
the Financial Advisor can be found in the
attached Terms of Reference.

Please submit your Technical and Finan-
cial Proposals to the Ministry of Economic
Affairs no later than April 30th 2000.

Terms of Reference
Tender for the appointment of a

Financial Advisor in connection with
the proposed sale of not less than
55 % of the issued share capital of

Nafta Lendava
The Terms of Reference below intend to

set forth the background and the objectives of
the proposed transaction, together with the
scope of services to be provided by the Fi-
nancial Advisor. The Terms of Reference are
issued for information purposes only and do
not constitute an offer from the Government
of the Republic of Slovenia to any party.

A. Background
1. The Government of the Republic of

Slovenia currently holds a 45% stake in Naf-
ta Lendava, the residual stake (55%) is
owned by Petrol.

2. The Government of the Republic of
Slovenia and Petrol have decided to offer
for sale their interests in one block of at
least 55 % of Nafta Lendava, consisting of
45 % owned by the Government and 10 %
owned by Petrol, through an international
tender to a (group of) industrial investor(s).

3. The Government and Petrol do not
intend to offer to potential investors any spe-
cific or additional investment incentives in
relation to the proposed transaction.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 33 / 14. 4. 2000 / Stran 3287

B. Objectives of the proposed transac-
tion

The objectives of the proposed transac-
tion are as follows:

1. Secure the long term, successful op-
eration of Nafta Lendava in the competitive
and increasingly global economic environ-
ment;

2. Enhance the competitive position of
Nafta Lendava through rebuilding/modern-
ising its plants and other activities;

3. Secure at least the existing level and
professional structure of employment at Naf-
ta Lendava by expanding the value-added
activities within the company;

4. Secure that the operations of Nafta
Lendava comply with the applicable EU en-
vironmental standards for fuels and other
products;

5. Within the limitations of (1) to (4) max-
imise privatisation income from the sale of
the share capital of Nafta Lendava;

6. Issue an open tender, not later than
June 30th 2000, and close the transaction
by December 31st 2000.

C. Scope of the assignment
The Financial Advisor would be required

to advise the Government of the Republic
of Slovenia and Petrol (hereinafter: Vendors)
in connection with the proposed transac-
tion. The Financial Advisor shall provide
transaction support to the Vendors in the
preparatory stage, including reviewing
and/or amending existing Information Mem-
orandum, and also during the tender evalu-
ation and negotiations stage.

The Financial Advisor is not required to
conduct a comprehensive due diligence
analysis of the company, but should get
sufficient insight into Nafta Lendava’s busi-
ness operations to be able to carry out its
advisory role. The Financial Advisor will get
access to available existing documentation
relevant for the transaction. The existing
documents shall be reviewed or amended if
necessary.

The Financial Advisor should assist the
Vendor in identifying the acceptable price
range for the stake, on the understanding,
however, that maximising privatisation in-
come is not the sole or dominant objective
of the proposed transaction.

D. Specific tasks
Specifically, the Financial Advisor

would be expected to provide the follow-
ing services:

1. Advise and assist in the design of the
transaction process, prepare a detailed plan

2. Assist in preparing the tender and the
necessary tendering documents;

3. Advise in identifying and contacting
potential investors;

4. Advise in ranking bids and in select-
ing the best bidders;

5. Assist (provide financial and legal ad-
visors) during negotiations with selected bid-
ders;

Attachment to the Terms of Reference
The Profile of Nafta Lendava Company
General data
Name of the Company: Nafta Lendava

d.o.o. (Ltd.)
Company Headquarters: Rudarska ces-

ta 1, SI-9220 Lendava, Slovenia
Established: December 21st, 1945

Company Registration Number:
1328255, December 27th, 1994

Ownership: 55% Petrol Ljubljana plc,
45% Republic of Slovenia

Telephone: +386 69 / 75201, 75301,
788900

Telefax: +386 69 / 75621, 788915
e-mail: info@nafta-lendava.si
President of the Board: Cveto Žalik

B.Sc.Econ.
Employees: 621
Sales: cca $150 million /annum
Production programme
Refinery Division:
– Unleaded Motor Gasoline 95 and 91
– Leaded Motor Gasoline 98
– Diesel Fuel
– Virgin Naphtha
– Lamp Kerosene
– Solvents 35/70, 60/80, 65/105,

75/130, 80/110, 110/140, 130/200,
SBT135/215

– Petrosol’ 180/240
– Extra Light Fuel Oil EL
– Medium Fuel Oil
– Electricity, industrial water, com-

pressed air, steam
– Stocks, loading, unloading, road for-

warding of petroleum derivatives
– Wastewater treatment
– Cleaning of railroad- and truck- cars
Petrochemical Division:
– Methanol
– Formalin 37%, 40%
– Lendaform’ 70
– Urea-Formaldehyde Adhesives
– Phenol-Formaldehyde Adhesives
– Lendapor’ thermal insulating materials
– Green Foam for flower arrangements
– Preparation of Catalyst Compound
Gas & Oil Upstream Division “RPNP”:
– Research of oil and natural gas

wells/fields
– Production of oil and natural gas
– Sounding and drilling of wells (oil, nat-

ural gas, geothermal water, drinking water)
– Maintenance and refitting of wells
Machine Building Division:
– Manufacturing and erecting of equip-

ment for petroleum and chemical industries
– Manufacturing of pressure vessels and

storage tanks
– Manufacturing and erection of pipe-

lines and steel constructions
– Manufacturing and erecting of me-

chanical equipment for mine drilling
– Maintenance and refitting of installa-

tions
Lendava’s region open for investment

and business – the springboard for Central
and Southeast Europe

Lendava is situated at the
border-crossing of four countries: Slovenia,
Austria, Hungary and Croatia. Within 100
miles of Lendava there are significant urban
areas such as Graz, Zagreb, Maribor, and
Nagykanizsa. Hence Lendava represents
the springboard for Central and Southeast
Europe and it is an excellent base for com-
panies intending to supply goods and serv-
ices to Bosnia. The estimated market pene-
tration in the above urban region could se-
cure sales of approximately 2,5 Mt of petro-
chemical and oil products per annum from
Lendava.

The existing industrial capacities and in-
frastructure facilities at Nafta Lendava:

– topping refinery 600 kt/a (urgent mod-
ernisation and enlargement),

– methanol plant 150 kt/a,
– formaldehyde plant 105 kt/a (planed

a 30% increase),
– thermal power plant 7 MW,
– storage tanks 200 kt (planed substan-

tial growth),
– oil pipeline 12” (2 Mt/a) connecting

Lendava with Russia and Mediterranean
(JANAF),

– gas pipeline 8 5/8” (200 Mm3/a) con-
necting Lendava with the Slovenian grid (Ge-
oplin Ljubljana plc),

– railroad, modern roads, 110 kV elec-
tric mains,

– production rights for oil and gas fields
Petišovci and Dolina.

Ministry of Economic Affairs

Ob-25350
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nija in Komisijo Evropske skupnosti o ure-
sničevanju skupnosti ukrepov o finančni,
tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 56/93), v zvezi z 9. točko prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97) ter 117. in 118.
členom pravil in postopkov Evropske unije
za izvedbo javnih razpisov objavlja Občina
Kanal ob Soči

javni razpis za izbiro izvajalca
za izvedbo projekta Turistična pot čez

Greben Kolovrat
Izvedbo del sofinancira Evropska komi-

sija iz sredstev Phare, v okviru Phare pro-
grama prekomejnega sodelovanja Sloveni-
ja-Italija 1998, projekt št. SL- 9802.03.01.
Na razpis se lahko enakopravno prijavijo
vse fizične in pravne osebe iz držav, članic
Evropske unije in iz držav, prejemnic sred-
stev programa Phare. Tudi vgrajeni materia-
li in oprema morajo izvirati iz teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izboljšava in nadgrad-

nja odseka turistične poti od Liga (občina
Kanal ob Soči) do odcepa za Nozno (obči-
na Brda), na dolžini 3000 m.

V primeru, da bo vrednost ponudb pre-
segla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico, da po lastni presoji iz razpisa izloči
določena razpisana dela. Predvideni čas pri-
četka del je 28 dni po podpisu pogodbe,
predvideni rok dokončanja del pa 2 mese-
ca, vendar ne kasneje kot do 31. 12. 2000.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Izbira izvajalca bo potekala po postop-
ku, ki ga predpisuje Priročnik za decentrali-
zirani implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Po-
goji pogodbe bodo ustrezali pogojem Fe-
deration Internationale des Ingenieurs - Con-
seils Conditions of Contract for Works of
Civil Engineering Construction (Red Book,
fourth edition, FIDIC 1987, z dopolnitvami v
ponatisu 1992).

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:
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– posamezni letni promet gradbenih del
v letih 1996, 1997 in 1998 mora znašati
najmanj 600.000 EUR;

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 3 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in, ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisani-
mi deli;

– pri katerih znaša delež dolgov v vseh
obveznostih manj kot 70%.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 2% od ponudbene vrednosti v
EUR ali v protivrednosti v SIT ali v katerikoli
tuji konvertibilni valuti. Bančna garancija mo-
ra veljati 120 dni od predpisanega roka za
oddajo ponudb.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumenta-

cijo v angleškem jeziku pridobijo na na-
slovu: Projekt, d.d., Nova Gorica, Kidri-
čeva 9a, 5000 Nova Gorica, po vplačilu
nevračljivega zneska 100 EUR v protivred-
nosti v SIT ali v katerikoli tuji konvertibilni
valuti na ŽR št. 52000-601-10243 (za
tolarska vplačila) ali na devizni račun pri
Banki VIPA Nova Gorica, št.5075742,
SWIFT VIPASI.2X (za devizna vplačila) s
pripisom »Za razpisno dokumentacijo Tu-
ristična pot čez Greben Kolovrat «. Za
vplačila je merodajen prodajni menjalni te-
čaj Narodne Banke Slovenije na dan obja-
ve tega razpisa.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 14. 4. 2000 dalje. Za
vse dodatne informacije je pooblaščena Ani-
ta Lojk, telefon: +386 65 12 800, faks:
+386 65 24 493, e-mail: projekt@siol.net.
Za ponudnike bo pred ogledom kraja grad-
bišča organiziran informativni sestanek dne
9. 5. 2000 ob 10. uri na naslovu: Občina
Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Ka-
nal.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo

prispeti do 25. 5. 2000 do 9. ure po lokal-
nem času na naslov: Projekt, d.d., Nova
Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica.
Ovojnice morajo biti zaprte in jasno ozna-
čene : »Not to be opened before the Ope-
ning Session« in «Ne odpiraj pred uradnim
odpiranjem ponudb«. Odpiranje ponudb bo
javno dne 25. 5. 2000 na naslovu: Pro-
jekt, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000
Nova Gorica, ob 10. uri po lokalnem času.
Pri odpiranju ponudb lahko sodeluje en
predstavnik ponudnika, ki se izkaže s pi-
snim pooblastilom.

Občina Kanal ob Soči

Ob-25351
In accordance with the Regulation on

ratification of Framework Agreement bet-
ween the Government of Republic of Slove-
nia and European Commission on imple-
mentation of measures on financial, techni-
cal and other forms of co-operation (OG RS
56/93), referring to Public Procurement
Law, section 9, paragraph 1 of article 55 (
OG RS 24/97) and according to Articles
117 & 118 of the European Union Regula-
tions and Procedures of Public Tender Per-
formed Municipality of Kanal ob Soči an-
nounces

Invitation to Tender
for the project Ridge Tourist Paths over

Kolovrat
The works are cofinanced by the Euro-

pean Commission from PHARE funds in the
framework of PHARE 1998 CBC Program-
me Slovenia-Italy, Project No.
SL-9802.03.01. Participation is open on
equal terms to all natural and legal persons
of Member States of the European Union
and of beneficiary countries of the PHARE
programme. Supplies of materials and
equipment offered must also originate from
those countries.

1. Subject to Tender
The Invitation to Tender is issued for the

selection of the Contractor for improvement
and upgrading of a 3000 m section of the
tourist ridge path from Lig (Municipality of
Kanal ob Soči) to the crossing for Nozno
(Municipality of Brda).

In the case Tender’s value exceeds avai-
lable funds, the Contracting Authority reser-
ves the right to reduce parts of tender
works. The Works shall start 28 days after
signing of the Contract and shall be finali-
sed withins 2 months, and in any case no
later than by 31st December 2000.

2. Procedure and Conditions of the Con-
tract

The procedure for contract award will
follow the Decentralised Implementation
System Manual (DIS Manual, European
Commission, September 1997). The con-
ditions of the contract will be in accordance
with the Federation Internationale des Inge-
nieurs-Conseils Conditions of Contract for
Works of civil Engineering Construction
(Red Book, fourth edition, FIDIC 1987, with
amendments as reprinted in 1992).

Tenders for the construction works
should be submitted only by companies and
natural persons meeting the minimum qua-
lifying criteria including, but not limited to:

– each individual annual turnover in con-
struction works for the years 1996, 1997
and 1998 should amount to or exceed EUR
600.000;

– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 4 pro-
jects of the similar 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 equivalent amount
in SIT or any other foreign convertible cur-
rency. The Tender Bond shall have a vali-
dity of 120 days from the deadline for sub-
mission of Tenders.

3. Tender Dossier
Tender Dossier in the English language

may be obtained from the following address:
Projekt, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 9a,
5000 Nova Gorica, upon payment of no-
nrefundable fee of 100 EUR in SIT or any
other equivalent foreign convertible cur-
rency to the account No.
52000-601-10243 (for payments in SIT) or
to the bank account No. 5075742 at Banka
VIPA Nova Gorica , SWIFT VIPASI.2X (for
payments in foreign currency), with the noti-

ce »For tender dossier Ridge Tourist Paths
over Kolovrat «. For the payments the sel-
ling exchange rate issued by the National
Bank of Slovenia on the day of the announ-
cement in the OG RS is relevant.

Only tenderers having purchased the
tender documents will be eligible to submit
their offers. The tender dossiers are avai-
lable from 14th April 2000. For all additional
information the responsible person is Mrs
Anita Lojk, phone: +386 65 12 800, fax:
+386 65 24 493, e-mail: projekt@siol.net.
A clarification meeting and a site visit will be
held on 9th May 2000 at 10:00 hrs local
time at Municipality of Kanal ob Soči, Trg
svobode 23, 5213 Kanal.

4. Submission of Tenders
Complete tenders in the English langua-

ge must be delivered at the latest on 25th

May 2000 by 9:00 hrs local time to the
address: Projekt, d.d., Nova Gorica, Kidri-
čeva 9a, 5000 Nova Gorica. The sealed
envelope has to be marked »Not to be ope-
ned before the Opening Session« and «Ne
odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb«.
The opening of bids will be public on 25th

May 2000 at 10:00 hrs local time at the:
Projekt, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 9a,
5000 Nova Gorica.

At the opening session one Tenderer’s
representative, submitting the power of at-
torney may participate.

Municipality of Kanal ob Soči

Ob-25471
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slo-
venija in Komisijo Evropske skupnosti o
uresničevanju skupnosti ukrepov o fi-
nančni, tehnični in drugih oblikah sodelo-
vanja (Ur. l. RS, št. 56/93), v zvezi z 9.
točko 1. odstavka 55. člena zakona o jav-
nih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) ter 117.
in 118. členom pravil  in postopkov Evrop-
ske unije za izvedbo javnih razpisov objav-
lja Občina Sežana

javni razpis
za izbiro izvajalca za  izvedbo projekta

Podjetniški center za čezmejno
sodelovanje, Sežana

Izvedbo del sofinancira Evropska komi-
sija iz sredstev PHARE, v okviru PHARE
programa prekomejnega sodelovanja Slo-
venija-Italija 1998, projekt št. SL-
9802.03.04. Na razpis se lahko enakoprav-
no prijavijo vse fizične in pravne osebe iz
držav, članic Evropske unije in iz držav, pre-
jemnic sredstev programa Phare. Tudi vgra-
jeni materiali in oprema morajo izvirati iz teh
držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je zunanja ureditev z

infrastrukturo za severni in zahodni plato za
Podjetniški center za čezmejno sodelova-
nje, Sežana (Občina Sežana).

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 28 dni po podpisu pogodbe,
predvideni rok dokončanja del pa 2 mese-
ca, vendar ne kasneje kot do 31. 12. 2000.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe
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Izbira izvajalca bo potekala po postop-
ku, ki ga predpisuje Priročnik za decentrali-
zirani implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Po-
goji pogodbe bodo ustrezali pogojem Fe-
deration Internationale des Ingenieurs - Con-
seils Conditions of Contract for Works of
Civil Engineering Construction (Red Book,
fourth edition, FIDIC 1987, z dopolnitvami v
ponatisu 1992).

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

· posamezni letni promet gradbenih del
v letih 1997, 1998 in 1999 mora znašati
najmanj 600.000 EUR;

· uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 3 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in, ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisani-
mi deli;

· pri katerih znaša delež dolgov v vseh
obveznostih manj kot 70%.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 2% od ponudbene vrednosti v
EUR ali v protivrednosti v SIT ali v katerikoli
tuji konvertibilni valuti. Bančna garancija mo-
ra veljati 120 dni od predpisanega roka za
oddajo ponudb.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentaci-

jo v angleškem jeziku pridobijo na naslovu:
PROJEKT d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a,
Nova Gorica, po vplačilu nevračljivega zne-
ska 100,00 EUR v protivrednosti v SIT ali v
katerikoli tuji konvertibilni valuti na ŽR št.
52000-601-10243 (za tolarska vplačila) ali
na devizni račun pri Banki VIPA Nova Gori-
ca, št.5075742, SWIFT VIPASI.2X (za de-
vizna vplačila) s pripisom “Za razpisno do-
kumentacijo Podjetniški center za čezmej-
no sodelovanje, Sežana”. Za vplačila je me-
rodajen prodajni menjalni tečaj Banke
Slovenije na dan objave tega razpisa.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 14. 4. 2000 dalje. Za
vse dodatne informacije je pooblaščena Ani-
ta Lojk, telefon: +386 65 12 800, faks:
+386 65 24 493, e-mail: projekt@siol.net.
Za ponudnike bo pred ogledom kraja grad-
bišča organiziran informativni sestanek dne
10.5.2000 ob 10. uri na naslovu: Inkubator
d.o.o. Sežana, Partizanska 82, Sežana.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pris-

peti do 30. 5. 2000 do 9. ure po lokalnem
času na naslov: Občina Sežana, Partizanska
4, Sežana v malo sejno dvorano. Ovojnice
morajo biti zaprte in jasno označene: “Not to
be opened before the Opening Session” in
“Ne odpiraj pred uradnim odpiranjem po-
nudb”. Odpiranje ponudb bo javno dne 30.
5. 2000 na naslovu: Občina Sežana, Parti-
zanska 4, 6210 Sežana v mali sejni dvorani,
ob 10. uri po lokalnem času. Pri odpiranju
ponudb lahko sodeluje en predstavnik po-
nudnika, ki se izkaže s pisnim pooblastilom.

Občina Sežana

Ob-25472
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 Sežana announces

Invitation to Tender
for the project small Business Centre

for CBC, Sežana
The works are cofinanced by the Euro-

pean Commission from PHARE funds in the
framework of PHARE 1998 CBC Pro-
gramme Slovenia-Italy,  Project No.
SL-9802.03.04. Participation is open on
equal terms to all natural and legal persons
of Member States of the European Union
and of beneficiary countries of the PHARE
programme. Supplies of materials and
equipment offered must also originate from
those countries.

1. Subject to Tender
The Invitation to Tender is issued for the

selection of the Contractor for external fea-
tures with infrastructure for North and West
platform for small Business Centre for CBC,
Sežana (Municipality of Sežana).

In the case Tender’s value exceeds avail-
able funds, the Contracting Authority re-
serves the right to reduce parts of tender
works. The Works shall start 28 days after
signing of the Contract and shall be final-
ised within 2 months, and in any case no
later than by 31st December 2000.

2. Procedure and Conditions of the Con-
tract

The procedure for contract award will
follow the Decentralised Implementation
System Manual (DIS Manual, European
Commission, September 1997). The con-
ditions of the contract will be in accordance
with the Federation Internationale des Inge-
nieurs-Conseils Conditions of Contract for
Works of civil Engineering Construction
(Red Book, fourth edition, FIDIC 1987, with
amendments as reprinted in 1992).

Tenders for the construction works
should be submitted only by companies and
natural persons meeting the minimum quali-
fying criteria including, but not limited to:

· each individual annual turnover in con-
struction works for the years 1997, 1998
and 1999 should amount to or exceed EUR
600.000;

· successful experience as the prime
contractor in construction of at least 4
projects of the similar nature and complexi-
ty comparable to the tendered works during
last 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 equivalent amount
in SIT or any other foreign convertible cur-
rency. The Tender Bond shall have a validi-
ty of 120 days from the deadline for sub-
mission of Tenders.

3. Tender Dossier
Tender Dossier in the English language

may be obtained from the following address:

Projekt, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 9a,
5000 Nova Gorica, upon payment of non-
refundable fee of 100 EUR in SIT or any
other equivalent foreign convertible curren-
cy to the account No. 52000-601-10243
(for payments in SIT) or to the bank account
No. 5075742 at Banka VIPA Nova Gorica,
SWIFT VIPASI.2X (for payments in foreign
currency), with the notice “For tender dos-
sier small Business Centre for CBC,
Sežana”. For the payments the selling ex-
change rate issued by the  Bank of Slovenia
on the day of the announcement in the OG
RS is relevant.

Only tenderers having purchased the ten-
der documents will be eligible to submit their
offers. The tender dossiers are available from
14th April 2000. For all additional information
the responsible person is Mrs Anita Lojk,
phone: +386 65 12 800, fax: +386 65 24
493, e-mail: projekt@siol.net. A clarification
meeting and a site visit will be held on 10th

May 2000 at 10:00 hrs local time at Inkuba-
tor, d.o.o., Sežana, Partizanska 82, 6210
Sežana.

4. Submission of Tenders
Complete tenders in the English lan-

guage must be delivered at the latest on
30th May 2000 by 9:00 hrs local time to the
address: Municipality of Sežana, Partizans-
ka 4, 6210 Sežana, to the small meeting
room. The sealed envelope has to be
marked “Not to be opened before the Open-
ing Session” and “Ne odpiraj pred uradnim
odpiranjem ponudb”. The opening of bids
will be public on 30th May 2000 at 10:00
hrs local time at the: Municipality of Sežana,
Partizanska 4, 6210 Sežana at the small
meeting room. At the opening session one
Tenderer’s representative, submitting the
power of attorney may participate.

Municipality of Sežana

Št. 17/2000 Ob-25575
Republika Slovenija, Ministrstvo za zna-

nost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljub-
ljana (v nadaljevanju: MZT) na podlagi 27.
člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur.
l. RS, št. 8/91-I), 18. člena pravilnika o
vzpodbujanju tehnološkega razvoja (Ur. l.
RS, št. 37/94, 39/98 in 61/98) ter pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/2000), organizira izvajanje Programa
spodbujanja tehnološkega razvoja Sloveni-
je ter zato objavlja

javni razpis
za pridobitev subvencij za

razvojno tehnološke spodbude
v gospodarstvu v letu 2000

1. Uporabnik proračunskih sredstev je
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Re-
publike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa je subvencioniranje
dela raziskovalno-razvojnih (RR) faz projek-
tov, usmerjenih v ustvarjanje novih ali izbolj-
šavo že obstoječih materialov, naprav, si-
stemov in metod, vključno s fazo oblikova-
nja izdelkov, pripravo prototipov, procesov
in storitev v gospodarskih organizacijah, ki
z uvajanjem novega znanja želijo izboljšati
svoj gospodarski položaj in se lahko realizi-
rajo v enem od naslednjih primerov:
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2.1. Do 50% vseh stroškov RR faz(e)
skupnega projekta oziroma programa, ki ga
skupaj izvaja več gospodarskih organizacij.
Udeležba posameznih gospodarskih organi-
zacij v projektu oziroma programu mora biti
razvidna iz poslovnih načrtov in sklenjenega
sporazuma o medsebojnem sodelovanju
gospodarskih organizacij na skupnem pro-
jektu oziroma programu, ki upošteva 7. člen
zakona o varstvu konkurence (Ur. l. RS, št.
18/93 in 56/99) ter sklenjenih pogodb o
izvajanju RR faz(e) projektov(a) med gospo-
darskimi organizacijami in izvajalci. V spora-
zumu o medsebojnem sodelovanju mora biti
določena nosilna gospodarska organizacija,
ki nastopa kot vlagatelj vloge za subvencioni-
ranje projekta oziroma programa in vse razi-
skovalno-razvojne organizacije, ki bodo izva-
jale RR fazo projekta oziroma programa.

2.2. Do 50% vseh stroškov RR faze pro-
jekta, če jo izvaja zunanja ali mešana izvajal-
ska skupina, v kateri so lahko do polovice
ur udeleženi raziskovalci - razvijalci, zapo-
sleni v razvojnih oziroma raziskovalnih eno-
tah organizacije, ki vlaga v projekt, za preo-
stale ure pa raziskovalci iz zunanjih razisko-
valnih organizacij.

2.3. Do 25% vseh stroškov RR faze pro-
jekta, če jo izvaja skupina razvijalcev, ki jo
sestavljajo pretežno razvijalci iz enote v sklo-
pu gospodarske organizacije ali raziskoval-
ci s statusom zasebnega raziskovalca.

3. Pogoji
3.1. Vloge na razpis lahko oddajo prav-

ne in fizične osebe, ki so registrirane za
opravljanje proizvodne ali storitvene dejav-
nosti v Republiki Sloveniji.

3.2. Odgovorni vodja RR faze projekta
mora izpolnjevati zakonsko opredeljene po-
goje za nosilca raziskovalno-razvojnega pro-
jekta po 29. oziroma 30. členu zakona o
raziskovalni dejavnosti.

3.3. Člani izvajalske skupine RR faze
projekta so poleg raziskovalcev, ki opravlja-
jo svoje delo v raziskovalnih organizacijah,
tudi razvijalci iz razvojnih enot v gospodar-
skih organizacijah, ki so vpisane v evidenco
raziskovalnih organizacij pri MZT in zasebni
raziskovalci, če so vpisani v register zaseb-
nih raziskovalcev pri MZT. Za člane izvajal-
ske skupine RR faze projekta se smatrajo
tisti raziskovalci ali razvijalci, ki so vpisani v
evidenco raziskovalcev, strokovnih in teh-
ničnih sodelavcev pri MZT.

3.4. Gospodarske organizacije oziroma
njihove RR enote, katerim je bilo odobreno
subvencioniranje RR faze projekta, morajo
ob podpisu pogodbe z MZT, zaradi možno-
sti spremljanja izvajanja RR faze projekta,
predložiti dokument o odprtju stroškovnega
mesta.

3.5. Gospodarska organizacija mora biti
likvidno sposobna.

3.6. Gospodarska organizacija mora da-
ti izjavo, da bo izvedla RR fazo projekta
sama, če ji ne bo uspelo pridobiti sredstev
po tem razpisu.

4. Čas trajanja projektov:
– RR faze projektov oziroma programov

pod 1.1. lahko trajajo praviloma do dve leti,
– projekti pod 1.2. in 1.3. lahko trajajo

največ do dve leti.
5. Merila
Pri odločanju o izboru projektov, ki jih

bo subvencioniral MZT, bo v presoji poleg

meril navedenih v pravilniku o vzpodbujanju
tehnološkega razvoja tudi:

a) Možnosti tehnološke realizacije in us-
pešnega trženja izdelka ali storitve projekta.

b) Načrtovana stopnja donosnosti pro-
jekta (dodana vrednost, dobiček, prag ren-
tabilnosti).

c) Stopnja tehnološke zahtevnosti pro-
izvodnje in proizvoda.

d) Ekološka in energetska sprejemljivost
projekta.

e) Strokovna usposobljenost izvajalske
skupine.

6. Subvencioniranje po tem razpisu se
bo izvajalo v letu 2000 in sicer po opravlje-
nem ocenjevalnem postopku, sprejetem
sklepu o subvencioniranju projekta ter po
sklenitvi pogodbe.

7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 850 mio SIT.

8. Vloga mora vsebovati poleg popolno
izpolnjenega obrazca TSG_00 še vse prilo-
ge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji
(navodila za pripravo in oblikovanje vlog za
pridobitev subvencije za tehnološke spod-
bude v gospodarstvu).

9. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne v času trajanja razpisa vsak dan od
7. do 17. ure na recepciji MZT (vratar), Trg
OF 13, Ljubljana.

10. Razpis je odprt 30 dni od dneva ob-
jave v Uradnem listu RS. Pisne vloge z oz-
nako: “Ne odpiraj, prijava na razpis - sub-
vencije za tehnološke spodbude“ in naslo-
vom pošiljatelja, morajo vlagatelji oddati v
zaprtih ovojnicah ne glede na način dostave
v glavni pisarni Ministrstva za znanost in teh-
nologijo, Trg OF 13, Ljubljana najkasneje
do 15. ure zadnjega dne veljavnosti razpisa
(15. 5. 2000).

11. Vloge bo po preteku tega roka odpira-
la komisija za odpiranje vlog. Nepravočasnih
in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjeni ponudnikom.

12. Komisijsko odpiranje vlog bo dne
17. 5. 2000 v prostorih Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana.

13. Vse sprejete vloge bodo ocenjene
po metodologiji za ocenjevanje RR faz pro-
jektov tehnološkega razvoja. Končna ocena
je rezultat ocen ekonomskih kazalcev in teh-
nološke vrednosti projekta.

14. O končnem izboru vlog za subven-
cioniranje RR faz projektov bodo vlagatelji
obveščeni po opravljenem ocenjevalnem
postopku in sprejetju sklepa o subvencioni-
ranju RR faze projekta, predvidoma do
15. 7. 2000.

15. Subvencioniranje RR faz projektov bo
Ministrstvo izvajalo (v kvartalnih obrokih) na
podlagi podpisanih pogodb in zahtevkov za
izplačilo subvencije (posebni obrazec), ki jih
izpolnijo prejemniki subvencije in jim priložijo
finančni dokument, iz katerega je razvidno, da
so tudi sami že izplačali izvajalcu RR faze
ustrezna sredstva ter fazno poročilo. Le pod
tem pogojem bo Ministrstvo izplačevalo po-
godbena sredstva in to naravnost izvajalcem.

Ta razpis je namenjen subvencioniranju
raziskovalno razvojne faze projektov oziro-
ma programov tehnološkega razvoja (razen
za podjetja tekstilno-oblačilne in usnjar-
sko-obutvene industrije), ki je le vzpodbuda
tehnološkega razvoja gospodarstva in ne za-
gotavlja subvencioniranje ali kreditiranje ce-

lotnega projekta. Za zagotavljanje sredstev,
potrebnih za izvedbo celotnega projekta pa
lahko kandidirate na najugodnejšega kredi-
todajalca, če ne razpolagate z lastnimi sred-
stvi. Podrobnejše informacije dobite po te-
lefonu 061/175-70-17 (Križman).

Ministrstvo za znanost
in tehnologijo

Ob-25573
Odbor za podeljevanje nagrad RS na po-

dročju šolstva objavlja na podlagi 7. člena
zakona o nagradah RS na področju šolstva
(Ur. l. RS, št. 56/94) ter 2. člena pravilnika
o delu Odbora za podeljevanje nagrad RS
na področju šolstva

razpis
nagrad Republike Slovenije na
področju šolstva za leto 2000

I. Splošno
Nagrade Republike Slovenije na področ-

ju šolstva se podeljujejo za najvišje dosežke
v vzgoji in izobraževanju: predvsem za po-
membne prispevke h kakovosti vzgojnoizo-
braževalne prakse ter razvoju organizacije
vzgojnoizobraževalnega procesa, za uveljav-
ljanje človekovih pravic, temeljnih svoboš-
čin in humanizacije odnosov v šoli, za uve-
ljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov ter za
utrjevanje ugleda šole v okolju.

Predlagatelji za te nagrade so lahko fi-
zične in pravne osebe.

Nagrado lahko prejme posameznik
(-ica), skupina, zavod ali druga organizacija
s področja predšolske vzgoje, obveznega
osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega
šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok
in mladostnikov z motnjami v razvoju, sred-
njega šolstva, izobraževanja odraslih, višje-
ga in visokega šolstva, dijaških in študent-
skih domov, šolstva pripadnikov madžarske
in italijanske narodnostne skupnosti in Ro-
mov, šolstva pripadnikov slovenske manjši-
ne v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter
dopolnilnega pouka slovenskega jezika in
kulture za Slovence po svetu.

Odbor bo podelil največ 11 nagrad.
Nagrajeni so lahko posamezniki (-ice),

skupine, zavodi ali druge organizacije, če
na področju vzgoje in izobraževanja deluje-
jo najmanj 10 let.

Posameznik (-ica) je lahko nagrajen (-a)
za življenjsko delo, če je na področju vzgoje
in izobraževanja deloval (-a) najmanj 30 let.

II. Merila za dodelitev
1. Nagrada za posebno uspešno vzgoj-

noizobraževalno, inovacijsko in organizacij-
sko delo v vzgoji in izobraževanju se lahko
podeli kandidatu (-ki), ki zadošča pogojem,
opredeljenim v točki I tega razpisa, poleg
tega pa še:

– da je dosegel (-la) v šolski praksi oziro-
ma pri organiziranju in razvoju na področju
vzgoje in izobraževanja nadpovprečne, tudi
v javnosti prepoznane in potrjene rezultate.

2. Nagrada za avtorsko delo na področ-
ju učbenikov in učnih pripomočkov se lahko
podeli kandidatu (-ki), ki zadošča pogojem,
opredeljenim v točki I tega razpisa, poleg
tega pa še:

– da je v zadnjih petih letih napisal (-a) in
objavil (-a) vsaj en učbenik, ki ga je strokov-
na kritika ocenila kot izjemno kakovostnega
in izvirnega oziroma je pripravil (-a) več uč-
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nih pripomočkov, ki so bili ugodno ocenjeni
in so se širše uveljavili na področju vzgoje in
izobraževanja.

3. Nagrada za najvišje dosežke v znans-
tvenem delu v vzgoji in izobraževanju se
lahko podeli kandidatu (-ki), ki zadošča po-
gojem, opredeljenim v točki I tega razpisa,
poleg tega pa še:

– da je v zadnjih petih letih napisal (-a) in
objavil (-a) vsaj eno izvirno znanstveno delo
s področja vzgoje in izobraževanja, ki je
pomembno prispevalo k razvoju vzgoje in
izobraževanja.

4. Nagrada za življenjsko delo na po-
dročju vzgoje in izobraževanja se lahko po-
deli kandidatu (-ki), ki zadošča pogojem,
opredeljenim v točki I tega razpisa, poleg
tega pa še:

– da njegovi (njeni) učenci, dijaki, študent-
je oziroma odrasli dosegajo nadpovprečne
uspehe pri šolanju oziroma študiju ali na do-
mačih in tujih tekmovanjih, ali če dosega nad-
povprečne rezultate pri vzgojnem, svetoval-
nem, mentorskem delu, strokovnem ali
znanstveno-raziskovalnem delu, ali če se je
vidno uveljavil (-a) na področju dodiplomske-
ga, podiplomskega izobraževanja oziroma
stalnega strokovnega spopolnjevanja učite-
ljev (-ic) oziroma vzgojiteljev (-ic).

III. Obvezne sestavine predloga za na-
grado

Predlog za dodelitev nagrade mora vse-
bovati:

– ime in priimek kandidata (-ke), naslov
stalnega bivališča, izobrazbo in zaposlitev,

– ime in priimek kandidatov (-tk), naslo-
ve stalnih bivališč, izobrazbo in zaposlitev,
če gre za skupino posameznikov,

– ime zavoda ali druge organizacije, na-
slov, natančen opis dejavnosti,

– pisno utemeljitev z dokazili,
– osnovne podatke o predlagatelju.
Obrazec za prijavo na razpis (neobve-

zen) lahko dobite na Ministrstvu za šolstvo
in šport, Župančičeva 6, Ljubljana, telefon
061/178-52-10, ali na internetu na naslo-
vu: http://www.mss.edus.si/novo/nagra-
de_00.htm.

Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj
predlagatelji pošljejo v zaprti ovojnici na na-
slov: Ministrstvo za šolstvo in šport RS, Žu-
pančičeva 6, 1000 Ljubljana s pripisom Ne
odpiraj – Razpis za nagrade na področju
šolstva ali pa jih lahko na gornji naslov tudi
osebno prinesejo do četrtka, 31. avgusta
2000, opoldne.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 16/2000 Ob-25537
Republika Slovenija, Ministrstvo za zna-

nost in tehnologijo, Trg Osvobodilne fronte
13, Ljubljana (v nadaljevanju: MZT) na pod-
lagi 27. člena zakona o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I), 5. člena pravil-
nika o infrastrukturnih razvojnih centrih (Ur.
l. RS, št. 82/99) in pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije (Ur. l. RS, št. 13/2000) objavlja

javni razpis
za subvencioniranje stroškov delovanja
infrastrukturnih razvojnih centrov v letu

2000
1. Uporabnik proračunskih sredstev je

Ministrstvo za znanost in tehnologijo Re-

publike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljub-
ljana.

2. Predmet javnega razpisa je subven-
cioniranje do 30% stroškov delovanja infra-
strukturnih razvojnih centrov, ki so ustanov-
ljeni in organizirani v skladu s pravilnikom o
infrastrukturnih razvojnih centrih (Ur. l. RS,
št. 82/99), in sicer

2.1. kot branžni tehnološki centri (v
nadaljevanju TC), ali

2.2. kot regijski tehnološki centri.
3. Pravico do subvencioniranja delova-

nja pridobi tehnološki center na osnovi iz-
bora v okviru javnega razpisa, upoštevaje
naslednje kriterije:

– center mora biti vezan na oziroma us-
tanovljen s strani več gospodarskih organi-
zacij, znotraj gospodarske panoge oziroma
branže (ustanoviteljica je lahko tudi država,
občina, GZS, SRD, itd.),

– mora imeti eno ali več raziskovalnih
oziroma razvojnih skupin, ki so evidentirane
v evidencah MZT,

– pisno mora biti izkazan jasen interes
več gospodarskih organizacij za razvojno
povezovanje ter delež sredstev, opreme,
vnaprejšen zakup kapacitet, itd. …, ki so jih
le ti pripravljeni vložiti v center.

4. Ob prijavi mora TC predložiti kopijo
ustanovitvenih aktov in registracije, program
dela in poslovni načrt za obdobje leta 2000
in okvirne smernice poslovanja za nasled-
njih 5 let.

5. V programu dela in poslovnem načrtu
mora TC:

– jasno opredeliti vlogo in cilje delovanja
centra,

– priložiti analizo, ki dokazuje rast trgov
na področju načrtovanih dejavnosti oziroma
potrjuje smiselnost vlaganj države v določe-
no področje,

– predložiti finančni načrt poslovanja za
tekoče leto s posebnim poudarkom na virih
prihodkov,

– predložiti cenik storitev centra za usta-
novitelje, člane in druge uporabnike,

– predložiti opis programov oziroma sto-
ritev, ki jih TC ponuja uporabnikom, kot npr.
sodelovanje pri razvojno-raziskovalnih pro-
jektih z gospodarskimi družbami, prenos
znanja, pridobivanje novih znanj, vpeljeva-
nje tehnologij, itd.,

– prikazati svojo morebitno povezanost
s drugimi raziskovalno-razvojnimi organiza-
cijami doma in v tujini,

– predložiti podatke o svoji formalni or-
ganiziranosti,

– predložiti seznam redno oziroma do-
polnilno zaposlenih,

– predložiti popis obstoječe oziroma do-
segljive raziskovalno razvojne opreme,

– predložiti morebitne reference ključ-
nih ljudi v TC s področja prenosa znanja,
rezultatov raziskav in tehnologij v prakso.

6. Prednost pri izbiri bodo imeli TC, ki
uspešno delujejo že dlje časa, ustvarjajo
večji del prihodkov na trgu, povezujejo več-
je število zainteresiranih gospodarskih družb
in drugih uporabnikov znanja in storitev TC.

7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je v 110 milijonov SIT,
čas trajanja sofinanciranja je do konca leta
2000.

8. Vloga za razpis mora vsebovati poleg
popolno izpolnjenega prijavnega obrazca

TC-2000 še vse priloge, ki so navedene v
razpisni dokumentaciji (navodilo za pripravo
prijave).

9. Razpisno dokumentacijo dvignejo
predlagatelji vsak dan od 8. do 16 ure, v
času trajanja razpisa na recepciji MZT, Trg
OF 13, Ljubljana. Razpisna dokumentacija
se nahaja tudi na elektronskem naslovu
http://www.mzt.si/mzt/tenders/razpi-
si-2000.html.

10. Pisne vloge z oznako: »Ne odpiraj –
vloga za javni razpis – subvencije za infra-
strukturne razvojne centre« in naslovom po-
šiljatelja morajo prispeti do srede, 10. maja
2000, do 14. ure v vložišče MZT, Trg OF
13, 1000 Ljubljana, ne glede na način pre-
nosa.

11. V postopku za zbiranje predlogov za
subvencioniranje dela stroškov delovanja in-
frastrukturnih razvojnih centrov se obravna-
vajo prijave, ki vsebujejo vse, z javnim razpi-
som zahtevane podatke, dokazila ter pris-
pejo na ministrstvo v roku, določenem v
javnem razpisu.

12. Za strokovno oceno vlog za subven-
cioniranje dela stroškov delovanja infrastruk-
turnih razvojnih centrov, minister imenuje
komisijo, ki v roku 30 dni od zaključka raz-
pisnega roka oceni ali so izpolnjeni pogoji
za dodelitev subvencije za delovanje infra-
strukturnega razvojnega centra.

13. Komisijsko odpiranje vlog bo v četr-
tek, 11. maja ob 10. uri v prostorih Ministrs-
tva za znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
Ljubljana.

14. Podrobnejše informacije o razpisu
lahko dobite po telefonu 061/178-4626,
Miloš Kuret oziroma 061/178-46-28, dr.
Aleš Mihelič.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 124 Ob-25356
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320

Velenje, na podlagi 47. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97) in
sklepov Sveta Mestne občine Velenje ob-
javlja

javni razpis
za prodajo komunalno urejenih

stavbnih zemljišč za gradnjo
poslovnega,

garažnega in stanovanjskega objekta
Predmet razpisa so naslednja stavbna

zemljišča:
I. Del parcele št. 2455/3 - zelenica v

približni izmeri 2600 m2, k.o. Velenje (loka-
cija pri Pošti Velenje, ob Kidričevi cesti).
Izklicna cena znaša 42,314.157 SIT, od
tega je vrednost stavbnega zemljišča
9.743,35 SIT/m2 in stroški komunalne
opreme stavbnega zemljišča 10.582,13
SIT/m2.

Predvidena je izgradnja poslovno-trgov-
skega objekta z garažo v kletni etaži
(K+P+2). Kletna etaža ima okoli 850 m2

bruto površine, ostale etaže pa po okoli
450 m2.

II. Zemljišče za gradnjo garažnega ob-
jekta št. 33 po UN za centralne predele
mesta Velenje (lokacija nad Tomšičevo)
parc. št. 1823/2 (zelenica) v izmeri okoli
870 m2, vl.št. 351 k.o. Velenje. Izklicna
cena je 12,886.527 SIT, od tega znaša
vrednost stavbnega zemljišča 5.815,50
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SIT/m2 in stroški komunalne opreme
8.996,60 SIT/m2.

Predvidena je izgradnja garažne hiše v
dveh nizih, tlorisnih izmer 5 m krat 35 m s
po 24 garažnimi boksi v vsakem nizu (sku-
paj 48).

III. Zemljišče za gradnjo stanovanjskega
objekta št. 30 (lokacija Kajuhova) parc. št.
1946 (zelenica), v izmeri okoli 600 m2, vl.št.
700 k.o. Velenje. Izklicna cena je
15,148.860 SIT, od tega znaša vrednost
stavbnega zemljišča 9.912,40 SIT/m2 in
stroški komunalne opreme 15.335,70
SIT/m2.

Predvidena je izgradnja več - stanovanj-
skega objekta tlorisnih izmer 11 m krat 18
m z etažnostjo P+2+M (izkoriščeno pod-
strešje).

IV. Morebitne prestavitve obstoječih ko-
munalnih naprav na območju gradenj na
zemljiščih pod II. in III. bo izvedla MO Vele-
nje na svoje stroške.

V. Pogodba o prodaji nepremičnine mo-
ra biti sklenjena najpozneje v roku 15 dni po
pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnej-
šega ponudnika. V primeru, da se izbrani
ponudnik v osmih dneh od poziva naročni-
ka k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje,
da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu
zapade varščina v korist Mestne občine Ve-
lenje.

VI. Kupnino za stavbno zemljišče izbrani
ponudnik poravna na žiro račun Mestne ob-
čine Velenje št. 52800-630-10152 najpoz-
neje v roku 15 dni po podpisu pogodbe o
prodaji stavbnega zemljišča. Izhodiščne ce-
ne za stavbno zemljišče in komunalno opre-
mo stavbnega zemljišča so določene na dan
29. 2. 2000 in se valorizirajo na dan skleni-
tve pogodbe, skladno z indeksom rasti cen
SGZ-IGM za ostalo nizko gradnjo.

Dokončno se kupnina poračuna v do-
datku k prodajni pogodbi, ki mora biti skle-
njena v roku 10 dni po novi geodetski od-
meri prodanega zemljišča.

VII. Davek na promet nepremičnin v viši-
ni 2% ter sodno takso za zemljiškoknjižni
predlog plača kupec. Kupec plača tudi
stroške za spremembo namembnosti zem-
ljišča, prispevke za priključitev in izgradnjo
priključkov na komunalne naprave.

VIII. Varščina, ki jo morajo ponudniki po-
ravnati na žiro račun, ki je naveden v prejš-
njem členu, znaša 10 % od izklicne cene
stavbnega zemljišča ter se uspelemu po-
nudniku vračuna v kupnino za zemljišče,
neuspelim pa vrne v roku 15 dni po izvedbi
razpisa, brez obresti.

IX. Ponudbe morajo biti predložene v
zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Ve-
lenje, Titov trg 1, 3320 Velenje z oznako
“javni razpis za prodajo stavbnega zem-
ljišča“.

Na kuverti vidno označite številko I, II ali
III za katero zemljišče dajete ponudbo, ki jo
predložite najkasneje do 5. 5. 2000 do 11.
ure, ne glede na način dospetja.

X. Ponudba mora vsebovati:
– naziv ponudnika in njegov točen na-

slov;
– matično številko in davčno številko po-

nudnika;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Re-

publike Slovenije za fizične osebe, izpis iz
sodnega registra za pravne osebe, ki so

registrirane in imajo sedež v RS ali priglasi-
tveni list DURS za samostojne podjetnike;

– potrdilo o plačilu varščine;
– ponujeno ceno za m2 zemljišča,
– plačilne pogoje,
– rok izgradnje objekta,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejme vse

razpisane pogoje.
Prepozno predložene, nepravilno ozna-

čene ali nepopolne ponudbe komisija pri
izbiri ne bo upoštevala.

XI. Odpiranje ponudb bo dne 5. 5. 2000
ob 11.30, v sejni sobi št. 27/I Mestne obči-
ne Velenje, Titov trg 1, Velenje. Zapisnik o
odpiranju ponudb bodo ponudniki prejeli v
roku 8 dni od dneva odpiranja.

XII. Sklep o izbiri najugodnejšega po-
nudnika bo naročnik sprejel najpozneje v
roku 30 dni od odpiranja ponudb. O izbiri
najboljšega ponudnika bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 8 dni po sprejemu sklepa o
izbiri.

Naročnik si pridržuje pravico, da po pre-
gledu in ocenitvi ponudb ne sklene pogod-
be z nobenim ponudnikom.

XIII. V primeru, da se za nakup zemljišča
na razpis prijavi več ponudnikov je ugodnej-
ši, kdor ponudi višjo ceno za zemljišče od
izklicne in krajši rok plačila kupnine.

XIV. Izbrani ponudnik mora pred izdela-
vo projektov pridobiti na Uradu za okolje in
prostor MO Velenje smernice za izdelavo
projektov in pred pridobitvijo gradbenega
dovoljenja soglasje na projekte.

XV. Natančne podatke o zemljiščih, pro-
storskih aktih, smernice za projektiranje in
gradnjo objektov ter ostale informacije po-
nudniki dobijo pri Hinku Jagru, Služba za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (IV. nad-
stropje) in Marku Vučini, predstojniku Urada
za okolje in prostor (pritličje), tel.
063/871-339.

Mestna občina Velenje

Št. 124 Ob-25354
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320

Velenje, na podlagi sklepa Sveta MO Vele-
nje št. 032-01/2-124/98 z dne 30. 6.
1998, objavlja

javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo

in obnovo nepremičnine na območju
ZN revitalizacija starega Velenja

(Vila Bianca)
I. Predmet razpisa je nepremičnina, vpi-

sana v zemljiškoknjižnem vložku 993, k.o.
Velenje, in sicer: parc. št. 3158 – njiva 2 v
izmeri 173 m2, stanovanjska stavba v izmeri
70 m2 (drvarnica) in dvorišče v izmeri 866
m2, parc.št. 3159 – stavbišče v izmeri 358
m2, parc. št. 3160 – njiva 2 v izmeri 194
m2. Skupna velikost zemljišča je 1661 m2.

Stavba Stari trg 3 (Vila Bianca) je sestav-
ljena iz pritličja, prvega in drugega nadstrop-
ja s po štirimi stanovanji in podstrešja. Eno
stanovanje je lastniško, od ostalih stanovanj
pa so tri zasedena z najemniki. Natančnejši
podatki so razvidni v Cenitvenem poročilu o
vrednosti nepremičnine, stanovanjskega ob-
jekta Stari trg 3, ki je na razpolago na Mest-
ni občini Velenje.

Vsa stanovanja bodo izpraznjena najpoz-
neje v roku enega leta od podpisa pogodbe
o prodaji nepremičnine.

V pritličju stavbe je toplotna podpostaja
za daljinsko ogrevanje dela krajevne skup-
nosti Staro Velenje. Porabo električne ener-
gije za delovanje naprav v toplotni podpo-
staji plačuje upravljavec Komunalno podjet-
je Velenje d.o.o. na lastnem odjemnem me-
stu. Upravljavec mora imeti do toplotne
podpostaje vedno nemoten dostop in zanjo
ne plačuje najemnine.

II. Izklicna cena za objekt in zemljišče (v
nadaljevanju: nepremičnina) znaša
19,731.516 SIT.

III. Objekt (Vila Bianca) se lahko prenovi
samo v objekt z naslednjo namembnostjo:

– igralnica s spremljajočimi gostinskimi
prostori,

– restavracija visokega razreda s poroč-
no dvorano,

– restavracija visokega razreda z apart-
maji in sobami za goste,

– restavracija visokega razreda s prodaj-
no galerijo,

– prodajna galerija s specializirano knjiž-
nico in čitalnico,

– poslovni objekt – pisarne,
– garni hotel - objekt s sobami za goste

in spremljajoči prostori in
– druga namembnost, ki je skladna s ka-

rakterjem objekta (ob soglasju Mestne ob-
čine Velenje).

IV. Objekt je spomeniško zaščiten, zato
je pri izdelavi projektne dokumentacije in
obnovi potrebno upoštevati smernice Zavo-
da za kulturno in naravno dediščino.

V. Izbrani ponudnik mora izdelati pro-
jektno dokumentacijo v roku enega leta po
podpisu pogodbe, v dveh letih mora pričeti
z obnovo in jo dokončati v štirih letih od
podpisa pogodbe, v nasprotnem primeru
se pogodba prekine, kupnina pa se mu brez
obresti vrne.

VI. Kupnino za nepremičnino izbrani po-
nudnik poravna na žiro račun Mestne obči-
ne Velenje št. 52800 – 630 – 10152, v
skladu z določili pogodbe.

VII. Varščina, ki jo morajo ponudniki po-
ravnati na navedeni žiro račun, znaša 10 %
od izklicne cene ter se uspelemu ponudni-
ku vračuna v kupnino za nepremičnino,
neuspelim pa vrne v roku 15 dni po izvedbi
razpisa, brez obresti.

VIII. Ponudbe morajo biti predložene v
zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Vele-
nje, Titov trg 1, 3320 Velenje z oznako: “Jav-
ni razpis za prodajo nepremičnine - Vila Bian-
ca, - Ne odpiraj“ do 8. 5. 2000 do 12. ure.

Ponudba mora vsebovati:
1. naziv kupca in njegov točen naslov;
2. fotokopijo potrdila o državljanstvu

Republike Slovenije za fizične osebe, izpis
iz sodnega registra za pravne osebe oziro-
ma priglasitveni list DURS-a za samostojne
podjetnike;

3. potrdilo o plačilu varščine;
4. ponudbeno ceno za nepremičnino;
5. plačilne pogoje;
6. način zavarovanja plačila;
7. predlog o namembnosti objekta po

prenovi
8. rok obnove objekta ;
9. pisno izjavo, da ponudnik sprejme

vse razpisane pogoje in
10. morebitne druge ugodnosti.

Prepozno predložene, nepravilno ozna-
čene ali nepopolne ponudbe komisija ne bo
upoštevala pri izbiri.
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IX. Odpiranje ponudb bo dne 8. 5. 2000
ob 12.30, v prostorih Mestne občine Vele-
nje, Titov trg 1, Velenje, soba 27/I.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

Zapisnik o odpiranju ponudb bodo po-
nudniki prejeli v roku 8 dni od dneva odpi-
ranja.

X. Pogodba o prodaji nepremičnine mo-
ra biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni po
pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnej-
šega ponudnika. Izbrani ponudnik mora v
tem roku predložiti tudi investicijski program
za obnovo nepremičnine, ki mora vsebovati
terminski plan, finančni načrt in vire financi-
ranja.

V primeru, da se izbrani ponudnik v os-
mih dneh od poziva naročnika k podpisu
pogodbe ne odzove, se šteje, da je od po-
godbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Mestne občine Velenje.

XI. Sklep o izbiri najugodnejšega ponud-
nika bo naročnik sprejel v roku 30 dni od
odpiranja ponudb. O izbiri najugodnejšega
ponudnika bo komisija obvestila vse po-
nudnike v roku 8 dni po sprejemu sklepa o
izbiri.

Naročnik si pridržuje pravico, da po pre-
gledu in ocenitvi ponudb, ne sklene pogod-
be z nobenim ponudnikom.

XII. Ogled objekta je možen vsak delovni
dan ob predhodni najavi pri Blaženki Čujež,
Urad za gospodarske javne službe Mestne
občine Velenje, tel. 063/871-339, int. 308.

Informacije v zvezi z javnim razpisom in
objektom daje Marko Vučina, predstojnik
Urada za okolje in prostor, Mestna občina
Velenje, tel. 063/871-339, int. 217, kjer je
na vpogled tudi cenilni zapisnik.

Mestna občina Velenje

Št. 650-00/2000-5  Ob-25539
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98) in 5. člena pravilnika
za vrednotenje športnih programov in ob-
jektov v Občini Starše (MUV, št. 38/99)
Občina Starše objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

športnih programov in objektov v
Občini Starše za leto 2000

I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:

– športna društva,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebni-

ki in druge organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,

– osnovna šola in enoti vrtca.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje po-

goje:
– da so registrirani v skladu z zakonom o

društvih in imajo sedež v Občini Starše,
– da imajo zagotovljeno vadbo 35 ted-

nov v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu

in o plačani članarini,
– da izpolnjujejo pogoje in merila pravil-

nika, ki je podlaga za vrednotenje športnih
programov.

II. V letu 2000 bomo (so)financirali na-
slednje programe:

1.0. Športna vzgoja otrok, mladine,
2.0. Športna rekreacija,
3.0. Kakovostni šport,

4.0. Vrhunski šport,
5.0. Šolanje in izpopolnjevanje stroko-

vnih kadrov,
6.0. Promocijska dejavnost, športne pr-

ireditve,
7.0. Športni objekti.
Programi morajo vsebovati:
– naziv izvajalca z navedbo odgovorne

osebe,
– število registriranih članov,
– vadbeno skupino s poimenskim sez-

namom vadečih.
Prijava prireditve mora vsebovati:
– ime prireditve,
– namen prireditve,
– kraj in datum,
– finančna konstrukcija.
Prijava za šolanje in izpopolnjevanje stro-

kovnih kadrov:
– poimenski seznam kandidatov za stro-

kovno izpopolnjevanje kadrov,
– pogodbo s kandidatom o vadbi oziro-

ma delu v društvu.
Prijava za investicije v športne objekte

mora vsebovati:
– dokumentacija (priglasitev del),
– finančna konstrukcija,
– fotokopije predračunov oziroma raču-

nov.
III. Rok za prijavo programov je 10 dni

po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
IV. Svoje programe z zahtevanimi podat-

ki pošljite v zaprti kuverti, na naslov Občine
Starše, Starše 93, 2205 Starše, s pripisom
Javni Razpis-Šport 2000.

V. O višini odobrenih sredstev bodo iz-
vajalci obveščeni v 30 dneh po poteku roka
za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci bomo
sklenili pogodbe.

Občina Starše

Št. 360-01-5/00-1036 Ob-25570
Na podlagi 47. člena zakona o stavbnih

zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97), odloka o
oddajanju stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer
(Ur. l. SRS, št. 16/86), sklepa Občinskega
sveta občine Ljutomer, sprejetega na seji dne
23. 4. 1998 in sklepa UO sklada, sprejetega
na seji dne 3. 4. 2000, Stanovanjski sklad
občine Ljutomer in Občina Ljutomer objavljata

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

stavbnega zemljišča za gradnjo za trg
I. Predmet razpisa:
Komunalno urejana nezazidana stavbna

zemljišča na Razlagovi ul. v Ljutomeru:
– parc. št. 880/7 neplodno v velikosti

438 m2 k.o. Ljutomer,
– parc. št. 880/8 neplodno v velikosti

388 m2 k.o. Ljutomer,
– parc. št. 880/9 neplodno v velikosti

387 m2 k.o. Ljutomer,
– parc. št. 880/10 neplodno v velikosti

386 m2 k.o. Ljutomer,
– parc. št. 880/11 neplodno v velikosti

386 m2 k.o. Ljutomer,
– parc. št. 880/12 neplodno v velikosti

517 m2 k.o. Ljutomer,
– parc. št. 880/13 neplodno v velikosti

388 m2 k.o. Ljutomer,
– parc. št. 880/14 neplodno v velikosti

389 m2 k.o. Ljutomer,
– parc. št. 880/15 neplodno v velikosti

390 m2 k.o. Ljutomer,

– parc. št. 880/16 neplodno v velikosti
655 m2 k.o. Ljutomer,

– parc. št. 875/13 neplodno v velikosti
694 m2 k.o. Ljutomer.

Na predmetnem zemljišču je v skladu z
zazidalnim načrtom stanovanjske cone ob
Razlagovi ulici, ki ga je izdelal Urbis, d.o.o.,
Maribor, septembra 1997, predvidena grad-
nja stanovanjskih vrstnih hiš (P + M); dveh t.i.
petorčkov (pet enot dim ca. 11,5 × 10 m) in
ena stanovanjska enota dvojčka (dim ca. 14
× 11 m). V enem petorčku se bo nahajalo
skupaj 7 stanovanj. V 4 enotah bo eno stano-
vanj predstavljalo pritličje, mansarda in gara-
ža (ca. 180 m2), v eni enoti pa bodo 3 stano-
vanja (v pritličju eno stanovanje velikosti 70
m2, v mansardi dve stanovanji v velikosti 40
in 48 m2. Stanovanjska površina ene enote
dvojčka znaša ca. 200 m2.

Projekte (PGD, PZI) za izgradnjo nave-
denih objektov je izdelal Projektivni Biro in-
ženiring, d.o.o., Murska Sobota. Spremem-
be notranje arhitekture so možne, stroški
spremembe bremenijo kupca.

II. Cena za posamezno parcelo oziroma
stanovanjsko enoto:

– komunalna oprema – 1,605.965 SIT
na dan 29. 2. 2000,

– vrednost zemljišča za m2 – 718 SIT na
dan 29. 2. 2000,

– stroške parcelacije – 15.000 SIT,
– projekti PGD, PZI – 170.000 SIT.
Kupec krije tudi stroške objave razpisa,

pridobitve GD, prometnega davka na ne-
premičnine in prenosa lastništva stavbnega
zemljišča. Stroški komunalne opreme ne
vključujejo stroškov izvedbe priključkov ob-
jekta na javno infrastrukturo.

Pogoji glede prodaje komunalno oprem-
ljenega zemljišča bodočim posameznim in-
teresentom morajo biti izvedeni po zgoraj
navedenih vrednostih, ki se revalorizirajo z
indeksem rasti cen v stanovanjski gradnji.

III. Plačilni pogoji: vrednost zemljišča,
stroške komunalne opreme, parcelacije in
projektov je izbrani interesent dolžan porav-
nati v 15 dneh po sklenitvi kupoprodajne
pogodbe, vrednost zemljišča in komunalne
opreme se revalorizira z indeksem rasti cen
v stanovanjski gradnji na dan plačila. V nas-
protnem primeru se pogodba šteje za raz-
drto, varščina se kupcu ne vrne. Prenos
lastništva zemljišča se prenese na kupca
šele po plačilu kupnine, takrat se tudi overi
podpis prodajalca na pogodbi.

IV. Prednost pri nakupu zemljišča ima:
– ponudnik, ki ponudi krajši rok izgrad-

nje objektov: 2 točki po stan. enoti,
– ponudnik, ki je pripravljen odkupiti vsa

zemljišča: 1 točka po stan. enoti.
V. Natečajni postopek: ponudniki so

pred prijavo na razpis dolžni plačati 10%
varščine od vrednosti komunalno opremlje-
nega stavbnega zemljišča, ki ga želijo kupiti
na ŽR Občine Ljutomer, št.
51930-630-76197. Izbranemu ponudniku
se varščina vračuna v kupnino, drugim pa
se vplačana varščina vrne (brez obresti) v 8
dneh po prejetju izida razpisa. Če kupec, ki
je uspel na razpisu, ne sklene pogodbe v
določenem roku iz tega razpisa, se mu pla-
čana varščina ne vrne.

Ponudniki morajo pisne ponudbe vložiti
v roku 20 dni od objave razpisa na naslov:
Občina Ljutomer, Vrazova 1, v zaprti ku-
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verti s pripisom: “Javni razpis – Razlago-
va”. Vloge lahko prosilci dobijo v pisarni
Občine Ljutomer št. 216, pri Lilijani Kose,
tel. 069/949-060, kjer dobijo tudi vse do-
datne informacije in potrebno dokumenta-
cijo.

Ponudniki morajo k ponudbi priložiti
potrdilo o vplačani varščini, dokazilo o iz-
polnjevanju pogojev za opravljanje dejav-
nosti in pisno izjavo o strinjanju s pogoji
javnega razpisa. K vlogi je potrebno prilo-
žiti tudi priloge, ki so navedene na posa-
mezni vlogi.

Roki dokončanja gradnje objektov do
III. grad. faze vključno fasado in zunanjim
stavbnim pohištvom je v 1 letu od podpisa
pogodbe. Pred končanjem navedene faze
gradnje, odtujitev zemljišča ni možna. V
tem primeru se pogodba razdre, kupcu se
vrne 80% kupnine, brezobrestno.

Pravočasno prispele in vsebinsko us-
trezne ponudbe bo komisija za oddajo
stavbnega zemljišča obravnavala v 15
dneh po izteku razpisnega roka. O izidu
razpisa bodo vsi ponudniki obveščeni v
10 dneh po odpiranju ponudb. Rok za
sklenitev kupoprodajne pogodbe je v 20
dneh od vročitve obvestila o izboru po-
nudnika.

Občina Ljutomer in
Stanovanjski sklad občine Ljutomer

Ob-25536
Občina Ajdovščina objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov za otroke
in mladino, humanitarnih organizacij in

drugih neprofitnih organizacij v letu
2000

1. Predmet javnega razpisa so programi
za otroke in mladino, programi humanitar-
nih organizacij, programi ostalih neprofitnih
organizacij, ki se izvajajo na območju Obči-
ne Ajdovščina in se zanje zagotavljajo sreds-
tva v občinskem proračunu.

Višina sredstev, ki se jo nameni za posa-
mezni program, je odvisna od kakovosti pro-
grama in števila udeležencev iz Občine Aj-
dovščina.

2. Na področju programov za otroke in
mladino se sofinancira:

– mladinske skupine, klube, društva ter
druge organizacije, ki izvajajo programe na-
menjene spodbujanju kreativnosti in zado-
voljevanju interesov mladih,

– prireditve za mlade, večjega obsega,
– letovanja otrok in mladine.
Sofinancira se programe društev in dru-

gih institucij, ki imajo sedež na območju
Občine Ajdovščina.

3. Na področju humanitarnih organizacij
se sofinancira:

– socialne programe društev in drugih
institucij, in je njihov namen razvijanje in
uveljavljanje skupinskih oblik dela, samopo-
moči in samoorganizacije ter prostovoljnih
oblik dela.

Sofinancira se programe organizacij in
društev, ki imajo sedež na območju Občine
Ajdovščina in programe drugih organizacij,
ki se delno izvajajo na območju občine, v
katere so vključeni prebivalci s stalnim biva-
liščem v Občini Ajdovščina.

4. Na področju programov ostalih ne-
profitnih organizacij se sofinancira progra-
me, ki pomenijo bistveno popestritev živ-
ljenja v občini z novostmi in kvaliteto in
niso financirani iz drugih proračunskih po-
stavk.

Sofinancira se programe organizacij in
društev, ki imajo sedež na območju Občine
Ajdovščina.

5. Razpisni pogoji:
1. Organizacije in društva, ki se prija-

vijo na razpis morajo biti registrirane za
opravljanje dejavnosti.

2. Prijavljeni programi ne smejo imeti
profitnega značaja.

3. Prijava mora vsebovati:
– kratko predstavitev izvajalca,
– opis programa, število udeležencev,

ki imajo stalno bivališče v Občini Ajdovšči-
na, čas trajanja programa,

– finančno ovrednotenje programa, z
navedbo virov financiranja. Posebej mora
biti prikazan zaprošeni znesek v skladu z
razpisom.

6. Rok za oddajo prijav je 15. dni od
objave razpisa, na naslov; Občina Ajdovš-
čina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovšči-
na.

Izvajalci, ki so svoje programe za leto
2000 že posredovali, naj posredujejo le pri-
javo na razpis in prijavljeni program dopolni-
jo v točkah, ki niso skladne z razpisanimi
pogoji.

Prijavljeni kandidati bodo o rešitvi prijav
obveščeni v roku 30 dni od preteka roka za
oddajo prijave.

Z nosilci, ki bodo izbrani na razpisu, bo-
do sklenjene pogodbe.

Občina Ajdovščina

Št. 62/2000 Ob-25255

Standom Enginering Loboda, k.d. Ljub-
ljana, Koseskega ul. 11, 1000 Ljubljana ob-
javlja v imenu odbora lastnikov stanovanj
Slovenska 55 B, Ljubljana

javni razpis
za idejno rešitev zunanjih posegov na
zahodni fasadi hiše Slovenska 55 B v

Ljubljani (obnovitev in dograditev
obstoječega nadstreška ter vhoda) in

za idejno rešitev prenove vhodne veže,
hodnika pred dvigalom in dvigala)
Okvirna vrednost prenovitvenih del naj

znaša ca. 4,000.000 SIT.
1. Ponudniki naj pošljejo na gornji na-

slov, najkasneje do 30. aprila 2000, v za-
prti kuverti s pripisom “razpis 55 B – Ne
odpiraj”:

– idejne rešitve: načrte – skice ter
– osnutek pogodbe, ki mora zajemati:

pridobivanje potrebnih soglasij in ceno za
izvedbene načrte, ki so predmet tega raz-
pisa.

2. Za idejne načrte – skice in osnutek
zadevne pogodbe ni nikakršnih denarnih na-
domestil.

3. Dodatne informacije in potrebne na-
črte (kopiranje je strošek zainteresiranih) do-
bite pri kontaktni osebi Jože Borštnar, tel.
131-71-46.

Standom Engineering Loboda, k.d.,
Ljubljana

Ob-25528
Domplan Kranj, d.d., Bleiweisova 14,

Kranj kot investitor, objavlja

javni razpis
za izvedbo:

– reducirne plinske postaje (RP)
Orehek

– plinovoda od RP Orehek do OŠ
Orehek ter

– plinovodnega omrežja Stražišče
A. Splošni podatki
1. Investitor: Domplan Kranj, d.d., Blei-

weisova c. 14, 4000 Kranj.
2. Predmet razpisa:
a) strojnoinstalacijska dela,
b) elektroinstalacijska dela,
c) gradbena dela.
3. Lokacija: Kranj.
4. Predviden obseg: vsa dela po projek-

tih PGD in PZI.
5. Roki:
a) – reducirne plinske postaje (RP) Ore-

hek,
– plinovoda od RP Orehek do OŠ Ore-

hek ter:
– pričetek del: 1. 6. 2000,
– zaključek del: 30. 9. 2000;

b) – plinovodnega omrežja Stražišče:
– pričetek del: 1. 6. 2000,
– zaključek del: 30. 9. 2001.

6. Predvidena vrednost investicije:
140,000.000 SIT.

B. Razpisni pogoji:
1. Ponudniki, ki želijo sodelovati pri jav-

nem razpisu morajo predložiti pisno ponud-
bo do 8. 5. 2000 do 12. ure, ko bo javno
odpiranje ponudb.

2. Ponudba mora vsebovati:
a) ustrezno registracijo za izvajanje raz-

pisanih del,
b) reference,
c) bonitete ponudnika od Agencije za

plačilni promet,
d) podatke o kadrih, ki bodo vodili in

izvajali razpisana dela,
e) izjavo, da imajo zagotovljeno dobavo

materiala za razpisana dela,
f) ugodnosti, ki jih ponudnik daje investi-

torju.
3. Ponudba mora biti predložena v zaprti

kuverti na naslov: Domplan Kranj, d.d., PE In-
ženiring, Bleiweisova c. 14, 4000 Kranj, s pri-
pisom: “Ne odpiraj – Ponudba za plinovod”.

4. Razpisna dokumentacija je na razpola-
go na naslovu: Domplan Kranj, d.d., Bleiwei-
sova 14, pri g. Trkulji. Pri prevzemu razpisne
dokumentacije mora prevzemnik nakazati na
blagajni Domplana po 10.000 SIT za vsako
posamezno razpisno dokumentacijo.

5. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo zadostile vsem pogojem tega razpisa.

Domplan, d.d., Kranj

Št. 6/4-2000 Ob-25369
GZL Geoprojekt, podjetje za geotehnič-

na dela, d.d., Letališka cesta 27, 1110 Ljub-
ljana objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin
Predmet prodaje:
Pisarniški in poslovni prostori v skupni

izmeri 311,98 m2 površine, vpisane v zem-
ljiškoknjižni vložek št. 2604 pod številko
parcele 243/5 k.o. Bežigrad. V naturi pred-
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stavlja to štiri pisarne v prvem nadstropju,
dve pisarni in gostinski lokal v pritličju ter
večji prostor v kleti.

Pripadajoč sorazmerni 38% idealni de-
lež dvorišča v velikosti 126,54 m2, vpisan v
zemljiškoknjižni vložek št. 2604 pod števil-
ko parcele 243/24 k.o. Bežigrad.

Pripadajoč sorazmerni 47% idealni de-
lež dvorišča, vpisan v zemljiškoknjižni vlo-
žek št. 2603 pod številko parcele 243/23
v velikosti 449,79 m2.

Poslovni prostori s pripadajočim ideal-
nim deležem v velikosti 120,32 m2, vpisani
v zemljiškoknjižni vložek št. 2602 pod šte-
vilko parcele 243/27 k.o. Bežigrad.

Cesta vpisana v zemljiškoknjižni vložek
št. 2601 pod številko parcele 243/21 v
idealnem 20% deležu v velikosti 148,60 m2.

Izhodiščna prodajna cena je
70,542.496 SIT.

Na predmetnih nepremičninah je hipote-
ka zavarovalnice Triglav, vendar se prodaja-
lec zavezuje pred podpisom pogodbe do-
seči izbris zastavne pravice.

Splošni pogoji razpisa so:
Pri razpisu lahko sodelujejo pravne ose-

be s sedežem v RS in državljani RS.
Nepremičnine so naprodaj po načelu vi-

deno-kupljeno.
Pisne ponudbe morajo vsebovati ponu-

jeno ceno in plačilne pogoje.
Prometni davek, druge dajatve in stroš-

ke plača ponudnik.
Ponudbe, zapečatene v ovojnici z ozna-

ko »objava razpisa« pošljite v osmih dneh
na naslov: GZL Geoprojekt, d.d., Letališka
27, 1110 Ljubljana.

Odpiranje ponudb bo komisijsko.
Z najugodnejšim ponudnikom bomo

sklenili kupoprodajno pogodbo.
Ponudniki bodo o izboru pisno obvešče-

ni.
Prodajalec na podlagi tega razpisa ni dol-

žan skleniti kupoprodajne pogodbe z nobe-
nim od ponudnikov.

GZL Geoprojekt, d.d.

Sklepi o privatizaciji

Ob-25699
Na podlagi 16. In 17. člena zakona za-

ključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
l. RS, št. 30/98) – v nadaljevanju: zakon ter
206. člena zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. SFRJ, št. 47/86), ki se na
podlagi 1. člena ustavnega zakona za izved-
bo Ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 33/91) uporablja kot republiški predpis
– v nadaljevanju: ZUP ter točke 15.2. statu-
ta Slovenske razvojne družbe SRD izdaja

sklep o privatizaciji
družbe Adria, turistično podjetje, d.o.o.,

Ankaran
1. V družbi Adria, Turistično podjetje,

d.o.o, Jadranska 25, 6280 Ankaran, matič-
na številka: 5006040, dejavnost kampov,
hotelov, restavracij, pensionov, se izvede
privatizacija osnovnega vložka v višini

Objave
delniških družb

Odkupi poslovnih deležev družb

Ob-25277
Glede na stanje v delniški knjigi LIP Bled,

d.d., – Ljubljanska 32 – Bled na  dan 1. 3.
2000 smo ugotovili, da ima kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., vpisanih 426.228 delnic.

Glede na transakcije izvedene do 31. 3.
2000 smo ugotovili, da Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., ni pridobil 446.316 delnic kot nam je
sporočil dne 28. 2. 2000. Zato ugotavlja-
mo, da ni pridobil 4-kratni kvalificirani delež
v družbi LIP Bled, d.d.

LIP Bled, d.d.
uprava

Ob-25535
Instalater Prevalje, d.d., Zgornji kraj 14,

Prevalje, na podlagi četrtega odstavka 465.
člena ZGD, sporoča, da jo je Veritas B.H.,
Borzno posredniška hiša, d.o.o., Partizan-
ska 30, Maribor, dne 3. 4. 2000, obvestila
o pridobitvi deleža: Veritas B.H., Borzno
posredniška hiša, d.o.o., Partizanska 30,
Maribor, je z dnem 31. 3. 2000 postala
imetnik večinskega t.j. več kot enainpetde-
set odstotnega deleža delnic družbe Insta-
later, d.d., Prevalje.

Instalater Prevalje, d.d,
direktor Ivartnik Mirko, inž.

1.025,856.000 SIT in njemu pripadajoče-
ga poslovnega deleža. Privatizacija se vrši
po osnovnih vložkih, katerih nominalna vred-
nost znaša 10.000 SIT.

2. Osnovni vložek v višini 116,610.000
SIT se zaradi zavarovanja denacionalizacij-
skega zahtevka upravičencev Jožeta Cer-
gola in Jožefa Kocjančiča, zadrži na SRD.

3. Privatizacija se izvede na naslednje
načine:

3.1. osnovni vložek v višini 205,171.000
SIT se ponudi v odkup z uporabo načina
interne razdelitve;

3.2. osnovni vložek v višini 820,685.000
SIT se z načinom javne prodaje- javnega
zbiranja ponudb, ponudi v odkup strateške-
mu partnerju;

3.3. Del osnovnega vložka, namenjene-
ga privatizaciji, ki ne bo privatiziran na na-
čin, opredeljen v točki 3.1. se proda stra-
teškemu partnerju.

3.4. Del osnovnega vložka, namenje-
nega privatizaciji, ki ne bo privatiziran na
način, opredeljen v točki 3.2. in 3.3., SRD
proda pooblaščenim investicijskim druž-
bam, razen dela osnovnega vložka, ki po
zakonu pripada Kapitalskemu skladu po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja
d.d. in Slovenskemu odškodninskemu
skladu d.d.

4. Vplačilo kupnine iz:
4.1. Točke 3.1. – interna razdelitev, ku-

pec izvrši z lastniškimi certifikati oziroma
potrdili za manj izplačane neto osnovne pla-
če, pri čemer morajo upravičenci najprej
uporabljati potrdila in šele nato lastniške cer-
tifikate;

4.2. Točke 3.2.in 3.3. – prodaja stra-
teškemu kupcu se izvrši z gotovino;

4.3. Točke 3.4. – prodaja PID, kupec
izvrši z lastniškimi certifikati;

5. Prodajna cena deležev:
5.1. Iz točk 3.1. tega sklepa za nominal-

no vrednost 10.000 SIT znaša 5.031 SIT;
5.2. Iz točke 3.2. tega sklepa za celotno

nominalno vrednost osnovnega vložka iz te
točke znaša 1.280,097.000 SIT in pred-
stavlja prvo izhodiščno prodajno ceno. Koli-
kor pri prvi prodaji izhodiščna cena ne bo
dosežena, se pri nadaljnjih prodajah upora-
bi določilo drugega in tretjega odstavka 19.
člena ZZLPPO. Novo izhodiščno prodajno
ceno določi uprava SRD.

5.3. Iz točke 3.4. tega sklepa se določi
v skladu s prvim odstavkom 3. člena ZZSPID
(Ur. l. RS, št. 59/96);

6. Delež, ki je predmet privatizacije, da-
je imetniku pravico do udeležbe pri uprav-
ljanju družbe, pravico do dela dobička in
pravico do sorazmernega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
Deleži so prosto prenosljivi, razen deleži iz
točke 3.3., ki so jih imetniki odkupili z last-
niškimi certifikati, katerih prenosljivost je
omejena na rok dveh let, šteto od izteka
roka za vpis in vplačilo teh deležev.

Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
v roku 15 dni od vročitve oziroma zadnje
objave. Pritožba se vloži pisno ali poda ust-
no Slovenski razvojni družbi d.d., Dunajska
160. Ljubljana.

Slovenska razvojna družba, d.d.
predsednik nadzornega sveta

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Preložitev skupščine

Ob-25636
Uprava družbe Rašica tovarna plete-

nin Ljubljana, d.d., zaradi napak pri sklicu
prestavlja 4. skupščino družbe, ki je bila
sklicana dne 11. 4. 2000 ob 8.30 na dan
16. 5. 2000 ob 8.30 na sedežu družbe z
enakim dnevnim redom, ko je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 22 z dne 10. 3. 2000
ter z naslednjim popravkom:

V sklicu skupščine pod 5. točko dnevne-
ga reda se predlog sklepa pravilno glasi:

Sprejme se aneks k pogodbi o zača-
snem prenosu posameznih upravičenj del-
ničarjev do udeležbe pri upravljanju družbe
po predlogu uprave.
Rašica, tovarna pletenin, d.d., Ljubljana

uprava družbe

Preklic

Ob-25360
KVIK, trgovsko podjetje, d.d., Maribor,

Gosposka 8-10, preklicuje sklic 5. seje
skupščine, objavljene v Uradnem listu RS,
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št. 24 z dne 17. 3. 2000. Skic skupščine je
bil določen za dne 17. 4. 2000.

KVIK, trgovsko podjetje, d.d., Maribor
uprava

Janez Valant, direktor

Ob-25361
Na podlagi 7. točke 3. člena statuta

KVIK, trgovskega podjetja, d.d., Maribor,
Gosposka 8-10 in v skladu z 257. členom
ZGD in v skladu z določili zakona o finanč-
nem poslovanju, uprava sklicuje

5. redno sejo skupščine družbe

v ponedeljek, dne 15. maja 2000 ob
11. uri v sejni sobi KVIK, trgovskega podjet-
ja, d.d., Maribor, Gosposka 8-10.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, zapisnikar in dva preštevalca gla-
sov in potrdi notarja za sestavo notarskega
zapisnika.

2. Potrditev revidiranih rezultatov poslo-
vanja družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlagani
rezultati poslovanja družbe za leto 1999.

3. Zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: potrdi se sklep o zmanj-

šanju osnovnega kapitala iz zneska
880,300.000 SIT na znesek 88,030.000
SIT (to je 88.030 delnic po 1.000 SIT).
Osnovni kapital se zmanjša zaradi zmanjša-
nja nominalne vrednosti delnic iz 10.000
SIT na 1.000 SIT.

Na podlagi tega se lahko zmanjša os-
novni kapital za 792,270.000 SIT, ki se
uporabi za pokrivanje izgube in njene reva-
lorizacije iz preteklih let.

4. Spremembe dejavnosti.
Predlog sklepa: dejavnost družbe se

spremeni tako, da se
1. brišejo naslednje dejavnosti:
– E 40.301 proizvodnja pare in tople

vode,
– E 40.302 distribucija pare in tople vo-

de,
– H 55.111 dejavnost hotelov z resta-

vracijo,
– H 55.112 dejavnost penzionov,
– H 55.12 dejavnost hotelov brez resta-

vracije,
– H 55.302 dejavnost okrepčevalnic,
– H 55.401 točenje pijač in napitkov v

točilnicah,
– H 55.51 storitve menz,
– K 70.10 poslovanje z lastnimi nepre-

mičninami;
2. dodajo pa naslednje dejavnosti:
– E 40.300 oksrba s paro in toplo vodo,
– H 55.1000 dejavnost hotelov in po-

dobnih obratov,
– H 55.302 dejavnost okrepčevalnic, sa-

mopostrežnih restavracij in picerij,
– H 55.401 točenje pijač in napitkov v

točilnicah in dnevnih barih,
– H 55.551 dejavnost menz,
– K 70.110 organizacija izvedbe nepre-

mičninskih projektov za trg,
– K 70.120 trgovanje z lastnimi nepre-

mičninami.
Z navedeno spremembo dejavnosti se

uskladi 3.1. točka statuta.

5. Seznanitev skupščine s članom nad-
zornega sveta s strani sveta delavcev.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
članom nadzornega sveta Brigito Čavničar s
strani sveta delavcev.

6. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Delničarje prosimo, da udeležbo na
skupščini prijavijo družbi pisno, najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine.

KVIK, trgovsko podjetje, d.d., Maribor
uprava

Janez Valant, direktor

Preklic

Ob-25477
Uprava delniške družbe IMKO Ljublja-

na, d.d. Šlandrova 4, 1231 Ljubljana-Čr-
nuče preklicuje sklic 5. redne skupščine
delniške družbe IMKO Ljubljana, d.d.,
Šlandrova 4, 1231 Ljubljana-Črnuče skli-
cano za dne 19. 4. 2000 ob 14. uri na
sedežu družbe Šlandrova 4 v Ljubljani, ob-
javljene v Uradnem listu RS, št. 24 z dne
17. 3. 2000.

Skupščina delniške družbe IMKO Ljub-
ljana, d.d., Šlandrova 4 bo 18. 5. 2000 ob
14. uri v poslovnih prostorih na sedežu druž-
be Šlandrova 4, Ljubljana – Črnuče.

IMKO Ljubljana, d.d.
direktor družbe

Zibelnik Primož, univ. dipl. inž. stroj.

Ob-25477
Na podlagi določil statuta družbe IMKO

Ljubljana, d.d., direktor družbe sklicuje

5. skupščino
družbe IMKO Ljubljana, d.d.,

ki bo dne 18. 5. 2000 ob 14. uri na
sedežu družbe Šlandrova 4, Ljubljana – Čr-
nuče.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Skupščina izvoli za predsednika skupš-

čine Gajšek Branka, za preštevalki glasov
Keber Vero in Zver Alojzijo. Skupščini pri-
sostvuje vabljena notarka Nada Kumar.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1999
na podlagi mnenja nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo družbe za leto 1999.

3. Sprejem sklepa o uporabi dobička iz
leta 1999 in dobička iz preteklih let.

Predlog sklepa: dobiček se razporedi
po predlogu uprave in nadzornega sveta in
sicer:

1. Čisti dobiček iz leta 1999 v višini
24,913.926,87 SIT se razporedi:

a) za izplačilo dividend delničarjem v
višini 16,926.705 SIT,

b) 6,987.221,87 SIT ostane neraz-
porejen,

c) 700.000 SIT za izplačilo udeležbe
v dobičku upravi družbe,

d) 300.000 SIT za izplačilo udeležbe
v dobičku nadzornemu svetu družbe.

2. Nerazporejen dobiček iz prejšnjih
let v višini 14,610.956,39 SIT se razporedi
v rezerve.

Višina dividende znaša 45 SIT/delnico.
Izplačilo dividend se izvede najkasneje do
30. 10. 2000 po stanju delniške knjige na
dan 18. 5. 2000.

Razporeditev dobička je skladna določi-
lom zakona in statuta družbe ter ustreza
glede na ekonomski položaj družbe v prete-
klem letu in predvidevanja izkazana v let-
nem in srednjeročnem planu poslovanja
družbe.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta
Predlog sklepa:
– skupščina izvoli dva člana nadzornega

sveta, predstavnika delničarjev:
1. Škofič Damjana,
2. Rejc Lucijana.

– skupščina se seznani z članom nad-
zornega sveta, predstavnikom delavcev:

1. Gajšek Brankom.
5. Določitev sejnine članom nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: sejnina za člane nadzor-

nega sveta znaša 30.000 SIT neto, za pred-
sednika 40.000 SIT neto. Sejnine se relo-
varizirajo s koeficientom rasti cen življen-
skih potrebščin v Republiki Sloveniji.

6. Imenovanje revizorske hiše.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje

družba KPMG Slovenija d.o.o., Dunajska
21, Ljubljana.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda je delničarjem na vpogled v splošni
službi družbe od dneva objave sklica do
pričetka skupščine.

Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali
pooblaščenci se lahko udeleže skupščine,
če svojo udeležbo na skupščini prijavijo
družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine.

Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno v
skladu z zakonom o gospodarskih družbah
in zakonom o prevzemih ter ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sede-
žu družbe.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo pri
vpisu v seznam prisotnosti.

Vsak nasproten predlog k posameznim
točkam dnevnega reda mora biti v pisni ob-
liki sporočen upravi v roku 7 dni po objavi
sklica skupščine.

Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 15. uri v istih prostorih, na
kateri se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.

IMKO Ljubljana, d.d.
direktor družbe

Zibelnik Primož, univ. dipl. inž. stroj.

Št. 1302 Ob-25197
Na podlagi določila 22. člena statuta del-

niške družbe Marina Portorož, turistično
podjetje, d.d., uprava in nadzorni svet del-
niške družbe sklicujeta

5. sejo skupščine
delniške družbe Marina Portorož, d.d.,

ki bo dne 19. 5. 2000 ob 11. uri v
prostorih Marine Portorož, Cesta solinarjev
8, 6320 Portorož.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se izvoli mag. Gregor Velkaverh, za
preštevalki glasov se določi Jelko Lojo in
Alenko Rožaj, za notarko se povabi Mojco
Tavčar Pasar.

2. Imenovanje članov nadzornega sveta
ki zastopajo delničarje in informacija o čla-
nih imenovanih s strani delavcev.

Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga,
da se za člane nadzornega sveta, ki zasto-
pajo delničarje imenujejo:

– mag. Gregor Velkaverh,
– Drago Naberšnik,
– Vladimir Prelc,
– Irena Kastelic.
Sprejme se informacija o imenovanju čla-

nov nadzornega sveta imenovanih s strani
delavcev:

– Dragica Kovšca,
– Franko Prodani.
3. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la in potrditev računovodskih izkazov za leto
1999.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za leto 1999, vključno z bi-
lanco stanja, izkazom uspeha in poslovnim
poročilom na podlagi pozitivnega mnenja
nadzornega sveta.

4. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o razporeditvi dobička

Predlog sklepa: za izplačilo dividend se
uporabijo sredstva nerazporejenega čiste-
ga dobička leta 1996 v višini
71,026.204,24 SIT in nerazporejenega či-
stega dobička leta 1997 leta v višini
13,416.710,80 SIT ter revalorizacije do-
bička 1994, 1995, 1996 in 1997 leta v
višini 35,918.284,96 SIT, skupaj v višini
120,361.200 SIT kar znaša 400 SIT za
eno delnico in pripada delničarjem, ki so na
dan 31. 5. 2000 vpisani v registru KDD.

Iz sredstev nerazporejenega dobička iz
leta 1997 se izplača nagrada članom nad-
zornega sveta delniške družbe v višini
2,000.000 SIT bruto.

Čisti dobiček delniške družbe iz poslo-
vanja v letu 1999 znaša 237,982.486,30
SIT in ostane nerazporejen.

5. Sprememba statuta 3. člena, prvi od-
stavek.

Predlog sklepa: predlaga se, da se spre-
meni prvi odstavek 3. člena statuta, ki se
glasi: osnovni kapital družbe znaša
627.864.000 SIT in je razdeljen na
313.932 navadnih prosto prenosljivih imen-
skih delnic z nominalno vrednostjo 2.000
SIT.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja za leto 2000 imenuje
revizijsko družbo Rödl & Parnter iz Ljublja-
ne.

Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu, je na voljo na sede-
žu družbe dan po objavi zasedanja skupšči-
ne, vsak delovnik od 10. do 12. ure v tajniš-
tvu družbe Cesta solinarjev 6, Portorož.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev na dan 18. 5. 2000 ali
njihovi pooblaščenci, katerih prijava udelež-
be na skupščini je prispela na sedež družbe

najmanj 3 dni pred sejo skupščine. Poob-
laščenci morajo prijavi priložiti pravilno iz-
polnjena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine vpisati v
listo udeležencev.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z is-
tim dnevnim redom ob 13. uri Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Marina Portorož, turistično podjetje,
d.d., Portorož

uprava in začasni nadzorni svet

Št. 60 Ob-25198
Na podlagi zakona o gospodarskih druž-

bah in statuta delniške družbe Tkanina, d.d.,
Ljubljana, Wolfova 10/a, uprava družbe skli-
cuje

redno letno skupščino
Trgovskega podjetja Tkanina, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 18. maja 2000 ob

20. uri na otroškem oddelku – klet blagov-
nice Tkanina Ljubljana, Ajdovščina 3.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje de-

lovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se imenuje Majda Špruk, za prešteval-
ke glasov Vida Laba in Irena Burjak, za no-
tarko se postavi Nada Kumar, notarka iz
Ljubljane.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju delniške družbe v letu 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave, mne-
nje nadzornega sveta in pozitivno mnenje
pooblaščene družbe za revidiranje, se sprej-
me letno poročilo družbe za leto 1999 v
predloženem besedilu.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je stanje
dobička za leto 1999 s pripadajočo revalo-
rizacijo 61,256.880,14 SIT in ostane ne-
razporejen.

4. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev enega novega člana nadzornega
sveta.

Predlog sklepa:
a) zaradi izteka mandata se z 31. 8.

2000 razreši člana nadzornega sveta Polič-
nik Ferdinanda,

b) za novega člana nadzorenga sveta se
za 4 letni mandat od 1. 9. 2000 izvoli Polič-
nik Ferdinanda.

5. Obravnava predloga in določitev viši-
ne sejnine predsednika in članov nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: za predsednika nadzor-
nega sveta se določi sejnina v višini 30.000
SIT bruto, za člane nadzornega sveta pa
15.000 SIT bruto na sejo.

6. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-

zorja za leto 2000 se imenuje In Revizija,
Družba za revidiranje in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana.

Za udeležbo na skupščini se delničar iz-
kaže s potrdilom oziroma s pisnim pooblasti-
lom delničarja za zastopanje na skupščini.

Prijava udeležbe delničarja ali njegovega
pooblaščenca in dvig glasovnic bo potekala
pol ure pred pričetkom sklicane seje.

Delničarji bodo o sklicu pisno obveščeni
s priporočeno pošiljko, v poslovnih enotah
pa proti podpisu.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne ob
21. uri v istem prostoru. Skupščina bo ta-
krat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Predlogi sklepov s pisnim gradivom za
skupščino so na vpogled vsem delničarjem
na sedežu družbe Wolfova 10/a, Ljubljana,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

Skupščina bo o prvi točki dnevnega re-
da odločala z dvigom rok, od 2. do 6. točke
pa z glasovnicami.

Trgovsko podjetje Tkanina, d.d.,
Ljubljana

uprava družbe

Ob-25199
Na podlagi statuta Poteza, borzno posred-

niška družba, d.d., Ljubljana sklicujemo

9. sejo skupščine
delniške družbe Poteza,

ki bo v torek, dne 16. 5. 2000 ob 15. uri
v poslovnih prostorih Poteza, d.d., Dunaj-
ska 22, Ljubljana, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: potrdi se predlog skle-
pa, kot ga je predlagala uprava.

2.  Letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 1999, mnenje nadzornega sveta in
obravnava revizijskega poročila za leto
1999.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju družbe za leto
1999 in revidirani računovodski izkazi za
leto 1999.

3. Predlog uprave o delitvi čistega do-
bička.

Predlog sklepa: čisti dobiček družbe za
leto 1999 v višini 128,792.692,36 SIT os-
tane nerazporejen.

4. Poslovna politika družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se poslovna po-

litika družbe za leto 2000.
5. Predlog nagrade članom nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sve-

ta pripada za njihovo delo sejnina v višini
20.000 SIT za predsednika in 15.000 SIT
za člana.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 1999 se imenuje revizijska
družba Constantia MT&D, d.o.o., Ljubljana.

7. Informacija o poteku razdružitve.
8. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave družbe vsak
delovni dan od 10. do 13. ure.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico imajo vsi delničarji, ki so vpi-
sani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi
KDD, na dan 15. 5. 2000. Vsaka delnica
daje delničarju en glas.

Glasuje se lahko na naslednje načine:
1. z osebno udeležbo,
2. s pooblastilom: pooblastilo mora biti

pisno in vsebovati splošne podatke poob-
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lastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mo-
ra biti oddano ob prijavi udeležbe na skupš-
čini.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
t.j. 16. 5. 2000, v istih prostorih, z enakim
dnevnim redom, ob 16. uri. V tem primeru
je skupščina sklepčna in veljavno odloča,
ne glede na število prisotnega kapitala.

Poteza, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-25200
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške

družbe Belinka Kemostik, d.d., Molkova pot
10, Mekinje, Kamnik, uprava sklicuje

skupščino delničarejv

ki bo v torek, dne 16. 5. 2000 ob 14. uri
na sedežu Belinke Holding, d.d., Zasavska
cesta 95, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-
čina sklepčna.

Za predsednika skupščine se izvoli Jože
Valetič.

Skupščini prisostvuje notarka Dušica
Berden.

2. Sprejem sklepa o statusni spremembi
družbe.

Predlog sklepa:
1. Družba se preoblikuje v družbo z

omejeno odgovornostjo s firmo Belinka Ke-
mostik, Tovarna lepil in kemičnih izdelkov,
d.o.o., in značilnostmi, razvidnimi iz akta o
ustanovitvi, ki je sestavni del tega sklepa.

2. Poslovni delež edinega družbenika
(sedanjega lastnika vseh delnic družbe) Be-
linke Holding, d.d., Ljubljana, ki ga ta prido-
bi z vpisom preoblikovanja v sodni register,
se določi v znesku 209,890.000 SIT.

Belinka Kemostik, d.d.,
Mekinje, Kamnik

uprava: Zdravko Krempl

Št. 10/04/2000 Ob-25479
V skladu z 29. členom statuta Agropro-

gres d.d., Ljubljana sklicuje uprava družbe
Agroprogres d.d., Ljubljana,

2. redno letno skupščino
družbe Agroprogres, d.d.,

ki bo v petek, 19. 5. 2000 ob 9.uri v
prostorih notarske pisarne notarja Bojana
Podgorška, Tavčarjeva 3, Ljubljana.

Za sejo skupščine Agroprogres d.d.
predlaga uprava naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-
sednika ter dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: izvoli se organe skupš-
čine po predlogu.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za poslovno leto 1999, s pozitivnim mne-
njem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo za poslovno leto 1999.

3. Ugotovitev izgube.
Predlog sklepa: ugotovljena izguba v

znesku 31,990.000 SIT se ne pokriva.
4. Razrešitev in imenovanje nadomest-

nega člana nadzornega sveta zaradi odreka
članstvu.

Predlog sklepa: razreši se člana nadzor-
nega sveta Damijana Korošca. Za nado-
mestnega člana nadzornega sveta se ime-
nuje Nataša Žorž. Mandat nadomestni čla-
nici nadzornega sveta traja do poteka man-
data preostalim članom nadzornega sveta.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic na ime, ki so vpisani v
delniško knjigo družbe ali njihovi pooblaš-
čenci oziroma zakoniti zastopniki, ki pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo upra-
vi družbe svojo udeležbo na skupščini ta-
ko, da njihova prijava prispe na sedež druž-
be najkasneje v sredo, 17. 5. 2000. V tem
času trgovanje in prenos delnic nista dovo-
ljena. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati splošne podatke (ime, priimek,
naslov, EMŠO, oziroma firmo in sedež)
pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis
pooblastitelja.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu
v seznam prisotnosti. Vsaka delnica daje en
glas.

Gradivo za sejo bo na vpogled v tajništvu
družbe Agroprogres d.d. v Ljubljani, Slo-
venska c. 5, od 20. 4. 2000 od 11. do 12.
ure.

Če skupščina delničarjev ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne, to je v petek, 19. 5. 2000 ob 10. uri v
istih prostorih. Skupščina delničarjev bo ta-
krat veljavno odločila, ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom skupščine. Delničarje prosimo, da za-
radi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v dvo-
rano pravočasno zasedejo mesta.

Agroprogres, d.d., Ljubljana
direktor Matjaž Škabar

Ob-25362
Skladno s 34. členom statuta delniške

družbe Kemična čistilnica Maribor, sklicu-
jem

VI. skupščino
delniške družbe Kemična čistilnica

Maribor
ki bo v ponedeljek, 22. maja 2000 na

sedežu družbe, Gorkega ulica 9, Maribor, s
pričetkom ob 13. uri.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih
teles skupščine:

Predlog sklepa:
– ugotovitev sklepčnosti skupščine;
– imenovanje predsednika skupščine in

preštevalca glasov,
– imenovanje notarja za sestavo zapisni-

ka skupščine.
2. Sprejem predlaganega dnevnega re-

da skupščine:
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red skupščine.
3. Sprejem poslovnega poročila o po-

slovanju družbe za leto 1999 in mnenje nad-
zornega sveta družbe.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo direktorja o poslovanju za leto 1999.

4. Sprejem sklepa o preoblikovanju del-
niške družbe v družbo z omejeno odgovor-
nostjo:

Predlog sklepa:
a) delniška družba Kemična čistilnica Ma-

ribor s sedežem v Mariboru, Gorkega ulica
9, matična številka 5067464, vpisana v sod-
ni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru
pod vložno št. 1/00131/00, se preoblikuje
v družbo z omejeno odgovornostjo z enako
firmo, sedežem in dejavnostjo.

b) uskladi se s standardno klasifikacijo
dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/95, 3/94,
33/95 in 15/96).

c) sprejme se družbena pogodba, ki na-
domesti statut delniške družbe z dne 11. 1.
1994 in je sestavni del tega sklepa,

d) družba z omejeno odgovornostjo Ke-
mična čistilnica Maribor, d.o.o., je pravna
naslednica delniške družbe Kemična čistil-
nica Maribor in vstopa v vsa njena pravna
razmerja. Ustanovljena je za nedoločen čas,
kot d.o.o., pa nastopa z dnem vpisa v sodni
register,

e) za direktorja družbe Kemična čistilni-
ca Maribor, d.o.o., se imenuje Anton Flu-
her.

5. Vprašanja in pobude delničarjev: pra-
vico do udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo vsi delničarji, ki
do tri dni pred skupščino upravi družbe pi-
sno prijavijo svojo udeležbo oziroma pred-
ložijo pisno pooblastilo za zastopanje.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled od 3. 5. 2000 do 20. 5.
2000 med 8. in 10. uro v tajništvu družbe,
Gorkega ulica 9, Maribor.

Kemična čistilnica Maribor, d.d.,
direktor

Ob-25363
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške

družbe Papirnica Vevče, d.d., sklicuje upra-
va družbe

3. skupščino delničarjev
delniške družbe Papirnice Vevče, d.d.,

ki bo 19. 5. 2000 ob 10.30 na sedežu
družbe, Ljubljana, Vevška cesta 52.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika in dva
preštevalca glasov, se izvolijo osebe po
predlogu uprave oziroma delničarjev na
skupščini. Skupščini prisostvuje notarka Na-
da Kumar iz Ljubljane.

2. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za poslovno leto 1999, seznanitev z
mnenjem pooblaščenega revizorja o računo-
vodskih izkazih za obravnavano poslovno le-
to in mnenjem nadzornega sveta ter odloča-
nje o uporabi dobička za pokrivanje prene-
šene izgube iz let 1995 do vključno leta
1998 ter pokrivanje te izgube v breme reva-
lorizacijskega popravka osnovnega kapitala.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o poslovanju družbe za leto 1999.
Dobiček v celotni višini, to je
22,190.031,16 SIT se uporabi za pokriva-
nje izgube iz let id 1995 do 1998. Preostali
del prenešene izgube iz preteklih let skupaj
z revalorizacijskim popravkom prenešene iz-
gube v znesku 2.124,756.159,78 SIT pa
se pokrije v breme revalorizacijskega po-
pravka osnovnega kapitala s 1. 1. 2000.

3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se imenuje revizor za leto 2000, in
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sicer E. O. S. Revizija, d.o.o., Dunajska
106, Ljubljana.

Predlagatelja sklepov pod 1. in 2. točko
sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj
sklepa pod 3. točko pa le nadzorni svet.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Delničarje naprošamo, da svojo udelež-
bo na skupščini prijavijo družbi pisno najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred začetkom zasedanja prijavijo predstav-
niku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini. Za udeležbo na skupščini se fi-
zične osebe izkažejo z osebnim identifika-
cijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi
s pisnim pooblastilom.

Gradivo za skupščino je na voljo na se-
dežu družbe vsak delovnik od 8. do 12. ure
do zasedanja skupščine.

Papirnica Vevče, d.d.
uprava družbe

Marko Jagodič in Vladimir Brezavšček

Ob-25550

Na podlagi 7.6. točke statuta družbe Vi-
tal Mestinje, d.d., Mestinje, Podplat,
uprava družbe sklicuje

IV. skupščino,

ki bo dne 19. 5. 2000 ob 11. uri v
poslovnih prostorih družbe v Mestinju, 3241
Podplat z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave družbe: ugotovi
se sklepčnost skupščine, izvoli predsedujo-
čega skupščine in verifikacijsko komisijo v
sestavi predsednika in dveh preštevalcev
glasov.

Seji bo prisostvoval povabljeni notar.
2. Sprejem poslovnega poročila za leto

1999.
Predlog sklepa uprave družbe: sprejme

se letno poročilo družbe za leto 1999 po
predlogu uprave in mnenju nadzornega sve-
ta družbe ter poročilom pooblaščenega re-
vizorja.

3. Predlog sklepa o delitvi dobička za
leto 1999.

Predlog sklepa uprave družbe: dobiček
iz poslovnega leta 1999, ki znaša
16,490.251 SIT, ostane nerazporejen in se
za leto 1999 dividenda ne izplača.

4. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ske družbe za leto 2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta druž-
be: skupščina imenuje za revizorja za po-
slovno leto 2000 revizijsko družbo Price
WaterhouseCoopers, d.d., Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na voljo za vpogled v tajništvu
družbe vsak delovnik od 9. do 11. ure od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja družbe. Na skupščini se
odloča o objavljenih predlogih po posamez-
nih točkah dnevnega reda.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-

nim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki obrazloženi in oddani v sedmih
dneh po objavi tega sklepa v tajništvu druž-
be Vital Mestinje, d.d., Mestinje, 3241 Pod-
plat.

Če ob prvem sklicu sklepčnost ne bo
zagotovljena, bo ponovno zasedanje skupš-
čine istega dne ob 12. uri v istih prostorih.
Na ponovnem zasedanju bo skupščina ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Prostor zasedanja skupščine (jedilnica)
bo odprt 45 minut pred začetkom zaseda-
nja skupščine.

Pravico udeležbe na skupščini imajo
imetniki navadnih delnic, vpisani v delniško
knjigo družbe, ki prijavijo udeležbo na
skupščini tri dni pred sejo. Za izplačilo divi-
dende velja seznam vpisanih v delniško knji-
go družbe tri dni pred sejo skupščine.
Skupščine družbe se lahko udeležijo delni-
čarji osebno, njihovi pooblaščenci in zastop-
niki. Pooblastilo mora biti pisno in mora za
fizične osebe vsebovati ime in priimek poob-
laščenca in pooblastitelja, za pravne osebe
pa, poleg podatkov o pooblaščencu in šte-
vilu glasov, firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja.

Udeleženci skupščine se morajo oseb-
no ali preko pooblaščencev ali zastopnikov
prijaviti za udeležbo na skupščini najkasne-
je tri dni pred sejo pisno ali osebno v tajniš-
tvu družbe in s podpisom in osebno identifi-
kacijo prijaviti svojo prisotnost do 15 minut
pred zasedanjem skupščine na dan sklica
skupščine.

Udeleženci bodo prejeli potrebno gradi-
vo za glasovanje ob potrditvi prisotnosti.

Vital Mestinje
uprava družbe

direktor Zvonko Murgelj

Ob-25580
Uprava družbe Gradbenega podjetja

Bohinj, d.d., sklicuje

3. sejo skupščine

ki bo v četrtek 18. maja 2000 ob 13. uri
na upravi družbe.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles in določitev notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine in dveh preštevalcev glasov, ime-
nuje se notarja.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

delničarjev in zastopanega osnovnega kapi-
tala.

3. Poročilo o poslovanju delniške druž-
be GP Bohinj, d.d., za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta sprejme skupšči-
na poslovno poročilo za leto 1999, skupaj z
revizijskim poročilom revizijske družbe Pod-
boršek, k.d., Ljubljana.

4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka za leto 1997, 1998 in 1999.

Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave in ob mnenju nadzornega sveta
sprejme sklep o razporeditvi dobička v pred-
loženem besedilu.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave se za
revizorja za poslovno leto 2000 imenuje re-
vizijska družba Podboršek, k.d., Ljubljana.

6. Določitev spremembe višine sejnin
članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se predsedniku in članom NS določi-
jo sejnine v predloženi višini.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na

skupščini imajo delničarji, ki bodo na dan
skupščine vpisani v delniško knjigo.

Delničarji in pooblaščenci morajo svojo
udeležbo na skupščini prijaviti pisno na upra-
vi družbe, najkasneje tri dni pred sejo.

Delničarji se morajo pred sejo skupšči-
ne izkazati z osebnim dokumnetom, poob-
laščenci pa z osebnim dokumentom in pi-
snim pooblastilom.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled v vsem delničarjem na sede-
žu družbe vsak dan od 12. do 14. ure od
17. 4. 2000 do seje skupščine.

Delničarji morajo morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda, ali dopolnitev dnevnega reda, pisno
sporočiti upravi v enem tednu po objavi.

Skupščina veljavno odloča, če so na njej
prisotni delničarji oziroma njihovi pooblaš-
čenci, ki predstavljajo 15% vseh glasov. Če
skupščina ni sklepčna je naknadno seja
skupščine istega dne uro kasneje, to je ob
14. uri. Skupščina bo v tem primeru veljav-
no odločala ne glede na število prisotnih
delavcev.

Gradbeno podjetje Bohinj, d.d.,
Bohinjska Bistrica

uprava

Ob-25478
Na podlagi 22. člena statuta BTC, d.d.,

Ljubljana, Šmartinska 152, sklicujem

skupščino delničarjev,

ki bo v petek, 19. maja 2000 ob 14. uri
v Kongresni dvorani Mercurius, v Ljubljani
Šmartinska 152.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, izvolitev de-

lovnega predsedstva skupščine, imenova-
nje notarja in ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: skupščina BTC d.d.
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu BTC) ime-
nuje delovno predsedstvo v sestavi:

– predsednik skupščine Nevenka Sa-
mec,

– član Tone Dijak,
– članica Mateja Žibret.
2. Poročilo o poslovanju BTC za leto

1999 z računovodskimi izkazi, mnenjem
nadzornega sveta in mnenjem revizorske hi-
še KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana ter
predlog za ugotovitev in delitev dobička.

Predlog sklepa:
2.1. Skupščina BTC sprejema poročilo

o poslovanju BTC za leto 1999 z računo-
vodskimi izkazi pripravljenimi v skladu s slo-
venskimi in mednarodnimi računovodskimi
standardi.

2.2. Skupščina BTC sprejema predlog
za ugotovitev in delitev dobička družbe za
leto 1999 (po slovenskih računovodskih
standardih):
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Bruto dobiček: 1.165,963.291,31 SIT
Davek iz dobička: 74,963.236 SIT
Čisti dobiček: 1.091,000.055,31 SIT
Čisti dobiček poslovnega leta 1999 v

višini 1.091,000.055,31 SIT.
Čisti dobiček poslovnega leta 1999 se

potrdi in ostane nerazporejen v višini
1.091,000.055,31 SIT.

2.3. Skupščina BTC sprejema predlog,
da se nerazporejeni del dobička poslovne-
ga leta 1998 razdeli za:

– dividende v vrednosti 400 SIT bruto
na delnico, kar skupaj predstavlja
289,170.800 SIT brez lastnih delnic. Na
dan objave skupščine ima družba 2.901
lastnih delnic,

– udeležbo na dobičku zaposlenim, nad-
zornemu svetu, upravi in poslovodnemu od-
boru v višini 81,950.005,50 SIT.

Udeležba na dobičku se vsem izplača v
gotovini.

Do izplačila dividende je upravičen del-
ničar, ki je lastnik delnic, evidentiranih pri
Klirinško depotni družbi drugi delovni dan
po dnevu skupščine delničarjev, ki odloča o
delitvi dobička. Dividenda in udeležba na
dobičku se izplača do 30. junija 2000.

Dividenda se na lastne delnice ne izplača.
3. Spremembe in dopolnitve statuta

družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe in dopolnitve 4. člena statu-
ta, ki pomenijo razširitev in uskladitev dejav-
nosti družbe s standardno klasifikacijo de-
javnosti.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizijo računovodskih izkazov
za leto 2000 imenuje revizijska družba EOS
Revizija, d.o.o. – predstavništvo Arthur An-
dersen; revizija bo izvedena v sodelovanju z
Arthur Andersen.

Gradivo za skupščino BTC je delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe v Ljublja-
ni, Šmartinska 152, II. nadstropje - uprava
družbe, tel. 523-10-66, vse delovne dni od
9. do 12. ure.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej

razpravljajo in glasujejo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki s priporoče-
nim pismom, ki prispe na sedež družbe naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine,
prijavijo Upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini. Udeleženci se ob prihodu identi-
ficirajo z osebnim dokumentom.

Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Prostor zasedanja skupščine BTC bo od-

prt 30 minut pred začetkom zasedanja. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje skupščine, naslednji dan na istem
kraju ob istem času.

BTC, d.d., Ljubljana
predsednik uprave

Jože Mermal

Ob-25552
Salus, promet s farmacevtskimi, medi-

cinskimi in drugimi proizvodi, d.d. Ljubljana,
Mašera Spasičeva 10 objavlja sklic

14. redne seje
skupščine delničarjev

na dan 20. 5. 2000 ob 11. uri na sede-
žu družbe v Ljubljani, Mašera Spasič 10.

Dnevni red:
1. Letno poročilo Salus, d.d., za leto

1999.
Predlog sklepa: letno poročilo se sprej-

me.
2. Delitev čistega dobička, ustvarjenega

v letu 1999.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz leta

1999 ostane nerazporejen.
3. Delitev čistega dobička preteklih let
Predlog sklepa: iz nerazporejenega či-

stega dobička iz let 1994 in 1995 s pripa-
dajočo revalorizacijo se razdeli:

v 000 SIT
1. Dividenda

za prednostne delnice 11.362
2. Dividenda na delnice razreda

A in B (135.000) - 2500 SIT
na delnico, všteta vmesna
dividenda 1000 SIT 337.500

3. Dividenda za delnice,
ki so v lasti družbe se ne razdeli

4. Izplačilo iz čistega dobička
po točki 6.2.5. statuta 12.000

5. Izplačilo iz čistega dobička
po čl. 276 ZGD 12.000

4. Predlog določitve revizorske hiše.
Predlog sklepa: določi se revizorska hiša

PricewaterhouseCoopers d.d. za leto 2000.
Letno poročilo je na vpogled na sedežu

družbe vsak delovni dan od 20.4.2000 da-
lje med 8. in 10.uro.

Pogoj za udeležbo na skupščini je potr-
dilo o lastništvu delnic, ki ga bo izdala Kli-
rinško depotna hiša. Delničarji bodo potrdi-
la prejeli po pošti na sedež družbe ali doma-
či naslov do 19. 5. 2000. Pooblaščenci se
izkažejo s pooblastilom in potrdilom o last-
ništvu delnic.

Na podlagi sklepa uprave pooblastil ni
potrebno notarsko overoviti.

Salus, d.d., Ljubljana
predsednik nadzornega sveta

Igor Jenko

Ob-25584
Uprava Volksbank – Ljudske banke d.d.,

na podlagi 16. in 17. člena statuta banke
sklicuje

15. redno skupščino
Volksbank – Ljudske banke d.d.,

ki bo v četrtek, 18. maja 2000, ob 12.
uri, v hotelu Austrotel (VI. nadstropje), Mi-
klošičeva 9, Ljubljana

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa v skladu s poslovnikom skupščine.
2. Revidirano letno poročilo uprave

Volksbank - Ljudske banke d.d., z mnenjem
nadzornega sveta banke.

Predlog sklepa: skupščina banke sprej-
me letno poročilo uprave banke za leto 1999.

3. Poslovna politika za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina banke sprej-

me poslovno politiko banke za leto 2000.
4. Razdelitev dobička
Predlog sklepa: ustvarjeni dobiček v po-

slovnem letu 1999 v višini 529.166,39 SIT
se razporedi v rezerve banke.

5. Sprememba delnic na prinosnika v
delnice na ime.

Predlog sklepa: na podlagi določb 16.
člena zakona o bančništvu se delnice 1.
izdaje in delnice 2. izdaje, ki glasijo na pri-
nosnika spremenijo v delnice na ime.

6. Prilagoditev in dopolnitev statuta
Volksbank-Ljudske banke d.d.

Predlog sklepa: skupščina banke sprej-
me predlog prilagoditev in dopolnitev statuta
banke, ki postane sestavni del tega sklepa.

7. Imenovanje finančnega revizorja za le-
to 2000.

Predlog sklepa: skupščina banke imenu-
je finančnega revizorja za leto 2000 , revizij-
sko hišo Deloitte& Touche d.o.o. Ljubljana.

Delničarji bodo na 15. redni skupščini
Volksbank – Ljudske banke d.d., odločali o
objavljenih predlogih po posameznih toč-
kah dnevnega reda.

Skupščine Volksbank – Ljudske banke
d.d., se lahko udeležijo vsi delničarji banke.

Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi poob-
laščenci ali zakoniti zastopniki, predložijo pred
začetkom skupščine veljavno pooblastilo.

Gradivo za skupščino banke s predlogi
sklepov in z besedilom predlaganih spre-
memb statuta je delničarjem na vpogled na
sedežu Volksbank – Ljudske banke d.d. ,
Miklošičeva 30, Ljubljana, vsak delovnik od
9. do 12. ure.

Volksbank – Ljudska banka d.d.
uprava

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-25548
Ime javnega glasila: TV PRIMORKA,

Šempeter pri Gorici.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastniki z več kot 10% kapitala oziroma

upravljalskih pravic: Anton Vencelj in Jure
Škrlep, oba Gradnikove brigade 39, Nova
Gorica.

Direktor in odgovorni urednik: Anton
Vencelj.

Nadzorni svet: Jure Škrlep, Dr. Karlo Pri-
možič in Alojz Panker.

Razne objave

Št. 15/2000 Ob-25270
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg

OF 13, Ljubljana, objavlja

obvestilo
o razpisu za prijavo sodelovanja pri

novih projektih evropskega Programa
znanstvenih in tehničnih raziskav

COST,
ki so v pripravi in pri katerih lahko polno-

pravno sodelujejo zainteresirane organiza-
cije iz Republike Slovenije – članice Pro-
grama COST:
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COST 626 “European aquatic model-
ling group (EAMG)”,

COST 847 “Textile quality and biotech-
nology”,

COST 848 “Multi-facetted research in
rabbits”,

COST A17 “Small and medium enter-
prises, economic development and regio-
nal convergence in Europe”,

COST B19 “Molecular cytogenetics of
solid tumours”,

COST D23 “Metachem”.
Sodelovanje pri projektih COST teme-

lji izključno na lastnih ali nacionalnih virih
financiranja, torej se lahko v načelu za
sodelovanje prijavijo samo organizacije,
ki že imajo ustrezne nacionalne razisko-
valno-razvojne projekte in zagotovljeno fi-
nanciranje.

Prijavi za sodelovanje v projektu COST
je potrebno priložiti naslednjo dokumen-
tacijo, ki je potrebna za začetek postopka
na Vladi Republike Slovenije za podpis
Memoranduma o soglasju za sodelovanje
v projektu COST:

– uradno izjavo organizacije o odloči-
tvi za sodelovanje v projektu COST in virih
financiranja projektnih aktivnosti v Slove-
niji,

– preliminarni program raziskav in dru-
gih aktivnosti, ki jih organizacija namerava
izvajati v Sloveniji v okviru projekta COST,

– uradno izjavo organizacije o strokov-
njaku, ki ga predlaga za koordinatorja pro-
jekta COST v Sloveniji, ki je hkrati tudi
član upravnega odbora projekta v Bruslju.

Projektni dokumenti in ostale informa-
cije o načinu vključevanja v objavljene
predloge projektov so na voljo na Mini-
strstvu za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana, pri Barbari Zupan, tel.
061/1784-692, faks 061/1784-721,
e-pošta barbara.zupan@mzt.si.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-25551

Na podlagi 51. člena zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 in dalje)
Občina Lovrenc na Pohorju objavlja

pisno javno dražbo
za prodajo nepremičnin

Predmet javne dražbe je nezazidano
stavbno zemljišče parc. št. 810/6, ZKV
353 k.o. Lovrenc na Pohorju.

Izklicna cena je 273.000 SIT.
Prodajali bomo po načinu videno-kup-

ljeno.
2. Pogoji pisne dražbe (zbiranja po-

nudb).
Ponudbe lahko pošljejo fizične osebe,

ki so državljani RS in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v RS.

Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponuje-
ni znesek. Ponudbi je potrebno priložiti
potrdilo o državljanstvu za fizično osebo,
oziroma originalni izpisek iz sodnega regi-
stra s katerim pravna oseba izkaže sedež
v RS in potrdilo o plačani varščini.

Ponudbe je potrebno poslati priporo-
čeno ali vročiti osebno na naslov: Občina

Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344
Lovrenc na Pohorju, v zapečateni kuverti
z oznako “Ponudba za nakup zemljišča
parc. št. 810/6”.

Rok za zbiranje ponudb je do vključno
14. 4. 2000. Vsak ponudnik mora pred
zaključenim rokom za oddajo ponudbe po-
ložiti varščino v višini 10% od izklicne ce-
ne na žiro račun Občine Lovrenc na Po-
horju št. 51800-630-000-0026063.

Plačana varščina bo izbranemu ponud-
niku vračunana v ceno, drugim pa bo brez
obresti vrnjena v 5 dneh.

Odpiranje pisnih ponudb bo 4. 5. 2000
ob 12. uri na sedežu Občine Lovrenc na
Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na
Pohorju.

O tem kdo je najugodnejši ponudnik
bodo ponudniki, ki na zbiranju ponudb ne
bodo prisotni, obveščeni v 5 dneh po od-
piranju. Izbran bo tisti ponudnik, ki ponudi
najvišjo ceno, pri enaki ceni pa tisti, ki po-
nudi najkrajši rok plačila celotne kupnine.

Kupoprodajna pogodba bo sklenjena v
15 dneh po odpiranju pisnih ponudb.

Davek na promet nepremičnin in dru-
ge stroške v zvezi z nakupom in prenos
lastništva plača kupec.

Vse druge informacije se dobijo na zgo-
raj navedenem naslovu ali po tel.
062/675-160, kontaktna oseba je Zorica
Zajc Kvas.

Občina Lovrenc na Pohorju

Ob-25481
Stanovanjski sklad občine Celje, Trg

celjskih knezov 8, Celje, na podlagi skle-
pa Mestnega sveta Mestne občine Celje
o prodaji poslovnih prostorov, last Mest-
ne občine Celje objavlja

prodajo nepremičnin z zbiranjem
pisnih ponudb (pisna dražba)

1. Predmet prodaje:
1. stavba “stara osnovna šola Lju-

bečna” z zemljiščem, Leskovec 15, Škof-
ja vas, Celje, (parc. št. 1589 – posl. stav-
ba v izmeri 542 m2, parc.št. 1587 – trav-
nik v izmeri 1278 m2, parc. št. 1588 –
 posl. stavba v izmeri 67 m2 in dvorišče v
izmeri 346 m2, parc. št. 1590 – njiva (šol-
ski vrt) v izmeri 767 m2, k.o. Trnovlje),
izklicna cena: 47,816.375 SIT.

2. prostori v pritličju stavbe Gospo-
ska 18, Celje v izmeri 30,20 m2, izklicna
cena: 2,183.870 SIT;

3. poslovi prostori v kleti stavbe Ob-
lakova 30, Celje v izmeri 95 m2, izklicna
cena: 5,615.790 SIT.

4. poslovni prostori v 1.nadstropju
stavbe Aškerčevi 1, Celje v izmeri 83,07
m2, izklicna cena: 13,730.475 SIT;

5. poslovni prostori v kleti stavbe
Gledališki trg 7, Celje v izmeri 84,92 m2,
izklicna cena: 11,404.452 SIT;

6. poslovni prostori v pritličju stav-
be Prešernova 15 (Zagata 2) Celje v iz-
meri 32,15 m2, izklicna cena
6,642.512 SIT.

– Poslovni prostori pod tč. 4, 5 in 6
so obremenjeni z najemnim razmerjem.

Najemniki imajo ob izpolnjevanju po-
gojev dražbe predkupno pravico, pri če-

mer se bodo njihova priznana vlaganja vra-
čunala v kupnino.

– Prodajali bomo po načelu “videno
– kupljeno”.

2. Pogoji pisne dražbe (zbiranja po-
nudb)

– Ponudbe lahko pošljejo fizične ose-
be, ki so državljani Republike Slovenije,
in pravne osebe, ki so registrirane in ima-
jo sedež v Republiki Sloveniji.

– Pisna ponudba mora vsebovati na-
slov kupca, navedbo nepremičnine in po-
nujeni znesek. Ponudbi je potrebno prilo-
žiti potrdilo o državljanstvu za fizično ose-
bo oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra, s katerim pravna oseba izkaže
sedež v RS, in potrdilo o plačani varščini.
Ponudbi je potrebno priložiti tudi dokazilo
o plačilu davkov in prispevkov. V primeru,
da je ponudnik najemnik kateregakoli po-
slovnega prostora ali stanovanja, last
Mestne občine Celje ali Stanovanjskega
sklada Občine Celje, mora ponudbi prilo-
žiti dokazilo o plačanih obveznostih iz na-
slova najemnega razmerja.

– Ponudbe je potrebno poslati pripo-
ročeno ali vročiti osebno na naslov Stano-
vanjski sklad občine Celje, Trg celjskih
knezov 8, Celje, v zapečateni kuverti z
oznako “Ponudba za nakup posl. prosto-
rov – navesti naslov posl. prostorov”.

– Rok za zbiranje ponudb je do vključ-
no 4. 5. 2000. Vsak ponudnik mora pred
zaključenim rokom za oddajo ponudbe po-
ložiti varščino v višini 10% od najnižje pro-
dajne cene (izklicne cene) na žiro račun
Stanovanjskega sklada občine Celje št.
50700-652-25505, sklic na št. 181 s pri-
pisom – varščina za posl. prostore – na-
vesti naslov posl. prostorov. Plačana varš-
čina bo izbranemu ponudniku vračunana
v ceno, drugim pa bo brez obresti vrnjena
v 5 dneh.

– Odpiranje pisnih ponudb bo 5. 5.
2000 ob 10. uri na Stanovanjskem skladu
občine Celje, Trg celjskih knezov 8, Ce-
lje.

– O tem, kdo je najugodnejši ponud-
nik, bodo ponudniki, ki na odpiranju po-
nudb ne bodo prisotni, obveščeni v 5
dneh po odpiranju. Izbran bo tisti ponud-
nik, ki ponudi najvišjo ceno, pri enaki ceni
pa tisti, ki ponudi najkrajši rok plačila ce-
lotne kupnine.

– Kupoprodajna pogodba bo sklenje-
na v 15 delovnih dneh po odpiranju pisnih
ponudb, rok za plačilo celotne kupnine
pa je 8 dni od uveljavitve pogodbe.

– Izročitev nepremičnine in prenos
lastništva se opravi po popolnem plačilu
kupnine in stroškov.

– Davek na promet z nepremičninami
in druge stroške v zvezi z nakupom in
prenosom lastništva plača kupec.

Vse druge informacije se dobijo na
zgoraj navedenem naslovu vsak dan od 8.
do 11. ure, tel. 063/481-511, faks
063/481-512, kontaktna oseba: Arnuš
Janko. Ogled nepremičnin je mogoč po
dogovoru.

Stanovanjski sklad občine Celje
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Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

UNIVERZALE d.d., Slamnikarska 4, Do-
mžale, štampiljko št. 1, z vsebino UNIVER-
ZALE industrija oblačil DOMŽALE d.d. Do-
mžale, Slamnikarska 4. gnu-23105

Priglasitveni list

Jankovič Mladen s.p., Gmajna 68, Not-
ranje Gorice, priglasitveni list, opravilna št.
28-1401/94, izdan dne 3. 10. 1994.
gnj-23387

Kodrič Marko, Nade Žagar 11, Koper -
Capodistria, priglasitveni list, opravilna št.
17/I/3-1200/94. gny-23247

Kolar Srečko, V Dovjež 26, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 25-0427/94,
izdan dne 30. 5. 1994. gnh-23493

Kostelec Marija, Bereča vas 13/a, Su-
hor, priglasitveni list, opravilna št.
34014394, izdan dne 13. 5. 1994.
gnt-23202

Križan Matija, Dolsko 76, Dol pri Ljublja-
ni, priglasitveni list, opravilna št. 26-687/94,
izdan dne 1. 6. 1994. gng-23140

Poropat Božidar, IX. korpusa 5, Piran -
Pirano, priglasitveni list, opravilna št.
40-167/94. gnt-23327

Pušnik Ivan s.p., Lopata 2, Celje, obrtno
dovoljenje, št. 021483/0947/00-13/1995
in odločbo. gns-23482

Potne listine

Ahmetović Damir, Cesta Španskih bor-
cev 57, Ljubljana, potni list, št. BA 172967,
izdala UE Ljubljana. gnz-23100

Anderlič Borut, Meljski hrib 37, Maribor,
potni list, št. BA 294087, izdala UE Mari-
bor. gnh-23289

Bajzek Aleš, Žepovci 48, Apače, potni
list, št. BA 417797, izdala UE Gornja Rad-
gona. gnl-23285

Berden Mojca, Vodnikova 180, Ljublja-
na, potni list, št. BA 796818, izdala UE
Ljubljana. gnz-23321

Bitežnik Miha, Bilje 109/a, Renče, potni
list, št. BA 867030, izdala UE Nova Gorica.
gnd-23068

Bobošević Stjepan, Malino 14, Hrvaška,
potni list, št. AA 955757, izdala UE Kamnik.
gnd-23193

Božanić Zdenko, Ul. Gorenjskega odre-
da 18, Kranj, potni list, št. BA 158935,
izdala UE Kranj. gni-23413

Božič Branko, Šaleška cesta 18/b, Ve-
lenje, potni list, št. BA 689747, izdala UE
Velenje. gnf-23474

Božič Doris, Muzejski trg 6, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. AA 867686, izdala
UE Koper. gne-23067

Bregar Rižnar Marta, Prešernova ulica
54, Trzin, preklic potnega lista, objavljen v
Ur. l. RS, št. 26/2000. gnf-23066

Breznik Felicijan, Verovškova 43, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 286621, izdala UE
Ljubljana. gnw-23074

Brišar Alojzij, Gunceljska cesta 13, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 937418, izdala UE
Ljubljana. gnf-23416

Bubnič Petra, Dutovlje 93/a, Dutovlje,
maloobmejno prepustnico, št. AI 143628,
izdala UE Sežana. gne-23096

Čampa Jaka, Ul. Slavka Gruma 76, Novo
mesto, potni list, št. BA 849865, izdala UE
Novo mesto. gny-23297

Čančar Biljana, Bernetičeva 4, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 403097, izda-
la UE Koper. gns-23303

Čufer Mirko, Kalinškova ulica 10, Kranj,
potni list, št. BA 868505, izdala UE Kranj.
gnz-23171

Dokaza Jana, Ulica Tolminskih puntarjev
20, Nova Gorica, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 112824, izdala UE Nova Gorica.
gnb-23420

Dolžan Alenka, Oblakova ul. 26, Celje,
potni list, št. AA 567378, izdala UE Celje.
gnx-23098

Drobnič Bogdan, Ploščad dr. Tineta Zaj-
ca 2, Trzin, potni list, št. BA 213138, izdala
UE Domžale. gno-23607

Eržen Črtomir, Francarija 21, Preddvor,
potni list, št. BA 609310, izdala UE Kranj.
gnw-23599

Farčnik Barbara, Mandeljčeva pot 6,
Kranj, potni list, št. BA 11549, izdala UE
Kranj. gnz-23496

Feguš Matjaž, Cerovec, Stanka Vraza
19, Ivanjkovci, potni list, št. BA 725237,
izdala UE Ormož. gnc-23494

Filipović Mirko, Cesta komandanta Sta-
neta 32, Medvode, potni list, št. BA
773818, izdala UE Ljubljana. gns-23578

Gašper Aleksander, Tomšičeva 9, Mari-
bor, potni list, št. BA 160103, izdala UE
Maribor. gnq-23155

Gašperlin Martina, Predoslje 81, Kranj,
potni list, št. BA 935358, izdala UE Kranj.
gnm-23559

Gašperšič Peter, Dunajska 105, Ljublja-
na, potni list, št. BA 499723, izdala UE
Ljubljana. gnp-23381

Gec Vanja, Šepulje 28, Sežana, potni list,
št. AA 287878, izdala UE Sežana. gnv-23350

Gerenčer Vladimir, Koroška cesta 3, Šo-
štanj, potni list, št. BA 236730, izdala UE
Velenje. gnw-23078

Ghersini Manuel, Kavškova 5, Ljubljana,
potni list, št. BA 902229, izdala UE Ljublja-
na. gnp-23081

Graci Benjamin Dominik, Sophienstr.
16, 70178 Stuttgart, potni list, št. BA
618593. gne-23421

Gruden Drago, Kašča 12/c, Semič, po-
tni list, št. BA 201180, izdala UE Črnomelj.
gnk-23186

Guček Viljem, Trg revolucije 7/a, Trbov-
lje, potni list, št. AA 269766, izdala UE Tr-
bovlje. gnb-23445

Himelrajh Denis, Cesta zmage 89, Mari-
bor, potni list, št. AA 731185, izdala UE
Maribor. gne-23042

Hudovernik Mateja, Linhartova 15, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 829169, izdala UE
Ljubljana. gnr-23529

Huseinović Alen, Cesta Jaka Platiše 1,
Kranj, potni list, št. BA 921066, izdala UE
Kranj. gnl-23185

Islamaj Zenel, Steletova 6, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 171562, izdala UE Ljubljana.
gno-23382

Jamnik Alojzij, Juvanje 5, Ljubno ob Sa-
vinji, potni list, št. AA 781932, izdala UE
Mozirje. gnu-23376

Jamnik Erika, Juvanje 5, Ljubno ob Savi-
nji, potni list, št. BA 730687, izdala UE
Mozirje. gnw-23374

Jamnik Melita, Juvanje 5, Ljubno ob Sa-
vinji, potni list, št. BA 730688, izdala UE
Mozirje. gnt-23377

Jamnik Praznik Ivanka, Juvanje 5, Ljub-
no ob Savinji, potni list, št. AA 781933,
izdala UE Mozirje. gns-23378

Jamnik Tadeja, Juvanje 5, Ljubno ob Sa-
vinji, potni list, št. BA 843053, izdala UE
Mozirje. gny-23372

Javšnik Matjaž, Jamnikova ulica 1, Ruše,
potni list, št. BA 186409, izdala UE Ruše.
gnv-23454

Jurejevčič Benjamin, Brezje pri Tržiču 4,
Tržič, potni list, št. AA 891747, izdala UE
Tržič. gnc-23469

Juvan Igor, Ulica 1. avgusta 7, Kranj,
potni list, št. AA 082940, izdala UE Kranj.
gnb-23045

Kalin Srečko, Frankopanska 24, Ljublja-
na, potni list, št. AA 599473, izdala UE
Ljubljana. gny-23497

Kampl Jožef, Resljeva 5, Maribor, potni
list, št. AA 993688. gnn-23483

Kanduč Urška, Srednje Gameljne 8, Lju-
bljana Šmartno, potni list, št. BA 531094,
izdala UE Ljubljana. gnf-23441

Kastelic Aljoša, Ulica talcev 1, Ivančna
Gorica, potni list, št. BA 817973, izdala UE
Grosuplje. gnh-23589

Kavčič Peter, Ulica Milana Platovška 3,
Hoče, potni list, št. AA 7142, izdala UE
Maribor. gnh-23264

Kelmendi Nexhmedin, Videmska 9, Lju-
bljana, potni list, št. BA 560313, izdala UE
Ljubljana. gnu-23601

Kimovec Janez, Slivna 15, Vače, potni
list, št. BA 625381, izdala UE Litija.
gnh-23564

Kiralj Bojan, Mala Polana 100, Velika
Polana, potni list, št. BA 691220, izdala UE
Lendava. gns-23478

Klajnšček Mirka, Gregorčičeva ulica 4,
Tolmin, maloobmejno prepustnico, št. AI
63822, izdala UE Tolmin. gnp-23406

Koletič Zdenko, Vaše 16/A, Medvode,
potni list, št. AA 42965, izdala UE Ljubljana.
gne-23317

Korošec Gabrijela, Pahorjeva ulica 8,
Ljubljana, potni list, št. AA 217474, izdala
UE Ljubljana. gne-23292

Košica Bojan, Efenkova cesta 3, Vele-
nje, potni list, št. BA 202513, izdala UE
Velenje. gns-23503

Kovačevič Miroslav, Milčinskega 68, Lju-
bljana, potni list, št. BA 900896, izdala UE
Ljubljana. gnl-23610

Kozelj Karin, Milje 4, Visoko, potni list,
št. AA 706969, izdala UE Kranj.
gnq-23505
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Kregar Branka, Blejska Dobrava 11, Je-
senice, potni list, št. BA 178703, izdala UE
Jesenice. gns-23103

Kuplen Maja, Kavškova 5, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 592996, izdala UE Ljubljana.
gnn-23083

Lazarević Bojan, Prešernova 12, Dom-
žale, potni list, št. AA 961529, izdala UE
Domžale. gns-23603

Lebar Maja, Cesta Tončke Čeč 2, Trbo-
vlje, potni list, št. BA 98470, izdala UE Tr-
bovlje. gny-23172

Lisjak Irena, Podplat 9, Podplat, potni
list, št. AA 168136, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnh-23464

Logar Silvana, Prešernova ulica 40, Ilir-
ska Bistrica, potni list, št. BA 215794, izda-
la UE Ilirska Bistrica. gnu-23501

Macorig Marija, C. V. Svetina 15, Jese-
nice, potni list, št. BA 71452, izdala UE
Jesenice. gnt-23152

Marinović Katarina, Krpanova ulica 11,
Koper - Capodistria, potni list, št. BA
577226, izdala UE Koper. gnb-23070

Markovič Lili, Glinška ulica 4, Ljubljana,
potni list, št. AA 873799, izdala UE Ljublja-
na. gnb-23574

Marolt Zdenka, Preglov trg 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 67095, izdala UE Ljublja-
na. gnh-23139

Milič Andreja, Kozlovičeva 5, Koper -
Capodistria, preklic maloobmejne prepust-
nice objavljene v Ur. l. RS, št.31/2000.
gnm-23334

Molan Peter, Lopata 48, Celje, potni
list, št. BA 31327, izdala UE Celje.
gnk-23611

Morgan Oliver, Jadranska cesta 5, An-
karan - Ankarano, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 18207, izdala UE Koper.
gnm-23309

Morina Bexhet, Savlje 50, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 973992, izdala UE Ljubljana.
gnv-23575

Murn Ernest, Rožna ulica 1, Mokronog,
potni list, št. BA 867697, izdala UE Treb-
nje. gnl-23310

Naser Osmani, Trg Prešernove brigade
7, Kranj, potni list, št. BA 959688, izdala
UE Kranj. gnf-23141

Njeguš Matjaž, Čanje 23, Sevnica, potni
list, št. AA 721095, izdala UE Sevnica.
gnl-23485

Paradžiković Danica, Pot na labar 41,
Ljubljana, potni list, št. BA 847311, izdala
UE Ljubljana. gnw-23549

Pavlin Lucija, Tomšičeva 37, Slovenj
Gradec, potni list, št. BA 457340, izdala
UE Slovenj Gradec. gnr-23404

Perčić Slavica, Hrvatini 11/a, Ankaran -
Ankarano, potni list, št. BA 233302, izdala
UE Koper. gne-23071

Perković Zoran, Lendavska 25, Murska
Sobota, potni list, št. BA 779951, izdala UE
Murska Sobota. gnt-23077

Plešnar Ivo, Rožna dolina, Cesta VII/28,
Ljubljana, potni list, št. AA 309363, izdala
UE Ljubljana. gnu-23076

Polenšek Matej, Miklošičeva ul. 4/D,
Domžale, potni list, št. BA 766539, izdala
UE Domžale. gnq-23605

Popit Dijana, Prešernova 4/b, Kamnik,
potni list, št. AA 980048, izdala UE Kamnik.
gnk-23311

Popović Jožefa, Ul. Veljka Vlahovića 51,
Maribor, potni list, št. BA 392402, izdala
UE Ptuj. gnh-23039

Potokar Jure, Iška vas 102, Ig, preklic
potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
26/96. gnw-23424

Prodanović Aleš, Ul. 1. maja 16, Postoj-
na, potni list, št. BA 767618, izdala UE
Postojna. gnr-23354

Puklič Alojz, Kidričeva 7, Maribor, potni
list, št. AA 298463, izdala UE Maribor.
gne-23467

Rajšp Franc, Sp. Ročica 5, Benedikt,
potni list, št. AG 5720. m-565

Raspopović Svetozar, Godnje 2/a, Du-
tovlje, potni list, št. BA 880166, izdala UE
Sežana. gnh-23489

Redenšek Boštjan, Cesta na Urh 4, Lju-
bljana, potni list, št. BA 67177, izdala UE
Ljubljana. gns-23278

Remec Nina, Linhartova 62, Ljubljana,
potni list, št. BA 972501, izdala UE Ljublja-
na. gnc-23544

Rupar Branko, Ulica Koroškega bataljo-
na 3, Ljubljana, potni list, št. BA 626210,
izdala UE Ljubljana. gnr-23279

Santoro Matjaž, Vojkov drevored 2, Ilir-
ska Bistrica, potni list, št. AA 222440, izda-
la UE Ilirska Bistrica. gnp-23331

Serajnik Brigita, Lancovo 17, Radovlji-
ca, potni list, št. BA 534261, izdala UE
Radovljica. gnc-23069

Serdinšek Igor, Krekova 8, Maribor, po-
tni list, št. AA 388838, izdala UE Maribor.
gnf-23466

Simčič Davorin, Tumov drevored 19/a,
Tolmin, potni list, št. AA 88010, izdala UE
Tolmin. gno-23407

Simčič Tatjana, Tumov drevored 19/a,
Tolmin, potni list, št. AA 363053, izdala UE
Tolmin. gnn-23408

Simčič Teja, Tumov drevored 19/a, Tol-
min, potni list, št. BA 804915, izdala UE
Tolmin. gnm-23409

Skok Lovrečič Marija, Sočebranova uli-
ca 13, Nova Gorica, maloobmejno prepust-
nico, št. AI 101154, izdala UE Nova Gori-
ca. gnb-23495

Skok Simona, Gajevci 11, Gorišnica, po-
tni list, št. AA 21234, izdala UE Ptuj.
gnd-23093

Stare Petra, Jelenčeva ulica 31, Kranj,
potni list, št. AA 115451, izdala UE Kranj.
gnj-23587

Stjepić Slavica, Milčinskega ulica 7, Ce-
lje, potni list, št. AA 567208, izdala UE Ce-
lje. gnq-23180

Svetelj Katja, Mlakarjeva 15, Šenčur, po-
tni list, št. BA 781894, izdala UE Kranj.
gnq-23030

Šic Valerija, Rogaška c. 36, Ptuj, potni
list, št. AA 775458, izdala UE Ptuj.
gni-23188

Šmid Roman, Mošnje 39, Radovljica,
potni list, št. AA 905750, izdala UE Jeseni-
ce. gnu-23151

Štangar Domen, Taborska cesta 50,
Grosuplje, potni list, št. BA 624982, izdala
UE Grosuplje. gnf-23191

Šutej Adamič Jelka, Jarška cesta 73,
Ljubljana, potni list, št. AA 710566, izdala
UE Ljubljana. gno-23557

Tahirović Esma, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, preklic potnega lista, objavljen v
Ur. l. RS, št. 22/2000. gno-23082

Tavčar Vojko, Dane pri Sežani 28/d, Se-
žana, potni list, št. AA 584705, izdala UE
Sežana. gnn-23158

Tinta Klemen, Plešivo 22, Dobrovo v Br-
dih, potni list, št. BA 810536, izdala UE
Nova Gorica. gnq-23405

Tubić Zoran, Gorenjska cesta 33/b, Ra-
dovljica, potni list, št. AA 904551, izdala
UE Radovljica. gng-23290

Umer Boris, Ulica Agrarne reforme 6,
Koper - Capodistria, potni list, št. AA
208854, izdala UE Koper. gnt-23302

Urbanija Pavla, Prešernova 30, Domža-
le, potni list, št. BA 24709, izdala UE Dom-
žale. gnn-23333

Vasiljević Goran, Cankarjev drevored 21,
Izola - Isola, potni list, št. BA 763211, izda-
la UE Izola. gnw-23349

Velić Emir, Za progo 1/a, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 320931, izdala UE Ljubljana.
gnl-23060

Vizlar Aljoša, Brodarska 14, Litija, potni
list, št. AA 952868, izdala UE Litija.
gnn-23133

Vodlan Klemen, Sp. Jarše, Šolska 10,
Domžale, potni list, št. BA 639954, izdala
UE Domžale. gnv-23329

Vok David, Čretvež 10, Stranice, potni
list, št. BA 858888, izdala UE Slovenske
Konjice. gny-23047

Zajc David, Krvavška cesta 26, Cerklje
na Gorenjskem, potni list, št. BA 431852,
izdala UE Kranj. gnd-23043

Živko Goran, Cesta proletarskih brigad
63, Maribor, potni list, št. BA 873491, iz-
dala UE Maribor. m-577

Žnidaršič Angela, Celovška 127, Ljublja-
na, potni list, št. AA 872476, izdala UE
Ljubljana. gnn-23258

Osebne izkaznice

Avsec Rafael, Graška 8, Litija, osebno
izkaznico, št. 18599. gnf-23091

Belca Suzana, Kromberska 2, Nova Go-
rica, osebno izkaznico, št. 324355.
gnt-23402

Belingar Iztok, Grgar 75, Grgar, osebno
izkaznico, št. 232119. gnb-23295

Bitević Uroš, Kajuhova 14, Bled, oseb-
no izkaznico, št. 284944. gnx-23448

Bogataj Gregor, Poljane nad Škofjo Loko
50, Poljane nad Škofjo Loko, osebno izkaz-
nico, št. 291379. gny-23597

Bole Davorin, Globoka pot 15, Prestra-
nek, osebno izkaznico, št. 78117.
gny-23097

Cvek Mateja, Grčarice 43, Dolenja vas,
osebno izkaznico, št. 214570.
gnj-23137

Debevec Ignacij, Robova 15, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 70705. gnk-23161

Gardašević Mirjana, Brilejeva 19, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 16326.
gnc-23269

Gomilšak Ivan, Juršinci 19/c, Juršinci,
osebno izkaznico, št. 317037. gnw-23399

Gorše Franc, Kunaverjeva 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 259893. gnq-23255

Gorše Tomo, Fabianijeva ulica 37, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 32485.
gnv-23425
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Gril Venčeslav, Hladilniška pot 1/a, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 198615.
gnq-23280

Grošelj Jana, Neubergerjeva 4, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 87215.
gnw-23099

Hace Marko, Zg. Škofije 116, Škofije,
osebno izkaznico, št. 8806. gnj-23287

Hladnik Tomaž, Na vasi 30, Spodnja Id-
rija, osebno izkaznico, št. 321773.
gnt-23177

Hrovat Pavla, Škocjan 17, Dob, osebno
izkaznico, št. 260351. gnc-23294

Ivanuš Branko Milivoj, Prijateljeva 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 79422.
gno-23582

Janša Jana, Koritno 15, Bled, osebno
izkaznico, št. 265474. gnf-23266

Kavčnik Mojca, Nova pot 69, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 266579.
gnz-23146

Knavs Janko, Hrib 68/A, Loški Potok,
osebno izkaznico, št. 318652. gnx-23323

Kolar Saša, Titova 8, Radeče, osebno
izkaznico, št. 174839. gni-23038

Kordin Milena, Koroška ulica 18/a, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 35194.
gnz-23346

Korenč Tadeja, Loka 5/a, Logatec, ose-
bno izkaznico, št. 3475. gng-23440

Kovačević Hatka, Medvedova 8, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 100571.
gni-23263

Kožar Rafet, Polje, Cesta V/1, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 44559.
gnr-23308

Kušar Bibijana Maksimiljana, Partizanska
52, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
298303. gnl-23385

Lapanja Emilija, Marice Kovačeve ulica
19, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 22773.
gnk-23086

Maraspin Manda, Gregorčičeva 1, Piran
- Pirano, osebno izkaznico, št. 119233.
gnu-23401

Mausser Ksenija, Mencingerjeva 3, Kra-
nj, osebno izkaznico, št. 263207.
gnv-23175

Metelko Olga, Mevce 1/c, Ivančna Go-
rica, osebno izkaznico, št. 187589.
gno-23132

Mihalič Štefan, Polje, Cesta XII/2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 64247.
gng-23594

Mladenović Erna, Gradnikova ulica 11,
Kranj, osebno izkaznico, št. 50726.
gnd-23472

Moser Katja, Ul. Tončke Čečeve 15, Še-
ntjur, osebno izkaznico, št. 284660.
gne-23192

Omerović Galib, Koželjeva ulica 8/a, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 236463.
gnr-23429

Pavlija Jadranka, Zg. Korena 73, Zgor-
nja Korena, osebno izkaznico, št. 283446.
gnn-23358

Planinšec Marija, Srednji Dolič 45, Mis-
linja, osebno izkaznico, št. 182369.
gni-23063

Planovšek Jernej, Dobletina 22, Nazar-
je, osebno izkaznico, št. 240371.
gns-23178

Pušnik Vika, Kajuhova ulica 30, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 124738.
gno-23007

Rogač Gorazd, Šobčeva cesta 27, Les-
ce, osebno izkaznico, št. 300096.
gnw-23299

Sobočan Angela, Ulica Moša Pijade 10,
Lendava - Lendva, preklic osebne izkazni-
ce, objavljen v Ur. l. RS, št.29/2000.
gnh-23189

Šabani Urmelek, Tovarniška 2/c, Ajdov-
ščina, osebno izkaznico, št. 149725.
gni-23288

Šimonić Karolina, Kunaverjeva 9, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 298252.
gnz-23296

Šipek Aleš, Center 158, Črna na Koro-
škem, osebno izkaznico, št. 258432.
gny-23072

Špringar Sabina, Gorenji Podboršt 9, Mi-
rna Peč, osebno izkaznico, št. 232850.
gnh-23064

Štempihar Simona, Golniška cesta 75,
Kranj, osebno izkaznico, št. 22817.
gnu-23355

Tomažin Alojz, Vodnikova 181/a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 110098.
gnd-23418

Višner Ksenija, Ul. Goceta Delčeva 23,
Maribor, osebno izkaznico, št. 222587.
gny-23447

Vogrinčič Miha, Blejska Dobrava 37, Ble-
jska Dobrava, osebno izkaznico, št.
150947. gnj-23187

Zarnik Rok, Križ 13/A, Komenda, oseb-
no izkaznico, št. 116152. gne-23592

Žigon Valentin, Tovarniška 3/č, Ajdovš-
čina, osebno izkaznico, št. 10038.
gnf-23291

Žužek Dušan, Bratovževa ploščad 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 127431.
gnn-23583

Vozniška dovoljenja

Ačimovič Milan, Valjavčeva 8, Kranj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1045439, reg. št. 37209, izdala UE Kranj.
gnc-23344

Adlešič Nikolaj, Na cvetači 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
566136, reg. št. 77355, izdala UE Ljublja-
na. gnx-23498

Andrič Miranda, Prešernova 25/A, Ilir-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 361745, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnc-23244

Anželak Franci, Cankarjeva 8/a, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
14221, izdala UE Slovenj Gradec.
gnq-23455

Batistič Branko, Rožna dolina, C.
XXI/9a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 64094, reg. št. 276, izdala UE
Ljubljana. gnv-23500

Belšak Primož, Gubčeva 7, Slovenj Gra-
dec, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 24/2000.
gnf-23016

Berlot Nika, Kolomban 38/a, Ankaran -
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 45336. gni-23213

Bernard Grega, Hrušica 142, Hrušica,
vozniško dovoljenje, št. S 1175554.
gnv-23225

Bizjan Blanka, Šujica 23, Dobrova, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1193868,
reg. št. 216605, izdala UE Ljubljana.
gng-23315

Bogataj Gregor, Poljane 50, Poljane nad
Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 24476, izdala UE Škofja Loka.
gnr-23504

Bukovnik Franc, Rupa 23, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. AGH, št. S 474680,
reg. št. 1118, izdala UE Kranj. gnj-23212

Burjan Marina, Pongrac 113/b, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1044994, izdala UE Žalec. gnt-23031

Ceglar Ivana, Kvedrova cesta 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928146, reg. št. 116489, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-23383

Cestnik Matevž, Rimska pl. 18, Ptuj, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5419,
izdala UE Ptuj. gnf-23116

Cvek Mateja, Grčarice 43, Dolenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8703,
izdala UE Ribnica. gni-23138

Čačovič Aleš, Gasparijeva ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1050278, reg. št. 208539, izdala UE Ljub-
ljana. gne-23492

Čopkov Boštjan, Erazmova 18, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
12690, izdala UE Postojna. gno-23457

Dereani Dušan, Preglov trg 2, Ljubljana,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 1/2000. gnu-23101

Dimc Irena, Grajska pot 7, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9263, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnm-23359

Dojčinovič Biljana, Rudija Papeža 32,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1375603, reg. št. 51940, izdala UE Kranj.
gni-23013

Dokler Joahim, Zaloška cesta 92, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1213543, reg. št. 177529, izdala UE Ljub-
ljana. gne-23392

Dolinšek Ludvik, Žebnik 43/a, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BCDFGH, št.
4128, izdala UE Laško. gnk-23286

Donoša Mitja, Cesta revolucije 2/b, Je-
senice, preklic vozniškega dovoljenja, obja-
vljenega v Ur. l. RS, št. 19/2000.
gns-23053

Fijavž Vlado, Cesta pod goro 2, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 4290, izdala UE Slovenske Ko-
njice. gnh-23014

Frangež Franc, Fram 29, Fram, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6042, izda-
la UE Maribor. m-567

Fras Zvonko, Sredma 125, Bresternica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 40701,
izdala UE Maribor. m-600

Funda Sonja, Iga vas 27/A, Stari trg
pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 291, izdala UE Cerknica.
gnw-23249

Gajser Katjuša, Ul. bratov Blanč 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1371446, reg. št. 235706, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-23577

Gajšek Romana, Kocljeva ulica 2, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 23506, izdala UE Murska Sobota.
gns-23003
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Gec Vanja, Šepulje 28, Sežana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8774, izdala
UE Sežana. gnm-23009

Gerlica Tomaž, Ulica Franca Mlakarja
20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 34598, izdala UE Novo mesto.
gne-23417

Glavan Cveto, Milčinskega 9, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5041.
gnk-23586

Gorše Tomo, Fabianijeva ulica 37, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
733636, reg. št. 129065, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-23426

Grum Matjaž, Ivana Roba 67, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27189, izdala UE Novo mesto. gnc-23394

Gunjač Tanja, Kvedrova cesta 5, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, št. 43073.
gnq-23230

Hace Marko, Zg. Škofije 116, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. BCEF, št. 23623.
gne-23217

Hebar Afrodita, Poljanska cesta 54, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1105476, reg. št. 193403, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-23195

Hirkić Šabo, Tržačka Raštela, Krivaja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
389762, reg. št. 190347, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-23602

Hladnik Tomaž, Na vasi 30, Spodnja Id-
rija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1414717, izdala UE Idrija. gnr-23179

Hribar Janez, Bušeča vas 33, Cerklje ob
Krki, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1898, izdala UE Brežice. gnu-23001

Hvala Joško, Grgarske ravne 85, Grgar,
vozniško dovoljenje, kat. GH, izdala UE
Nova Gorica. gnq-23330

Hvastija Barbara, Saveljska cesta 60,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 168261, reg. št. 184541, izdala UE
Ljubljana. gnf-23541

Iljaž Karl, Ljubljanska 90, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 45126,
reg. št. 22809, izdala UE Domžale.
gnz-23246

Ivanuš Branko Milivoj, Prijateljeva ulica
19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 390400, reg. št. 53948, izda-
la UE Ljubljana. gnp-23581

Izlakar Ivan, Jeronim 58, Vransko, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
903459, izdala UE Žalec. gnk-23361

Jakopin Drago, Koroška 124, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 86915.
m-595

Jan Milena, Prešernova 1/a, Žalec, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 22/2000. gnp-23206

Jarc Boštjan, Šentožbolt 6, Domžale, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1174844, reg. št. 32302, izdala UE Dom-
žale. gnl-23110

Josipović Radenko, Na kresu 10, Žele-
zniki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17478, izdala UE Škofja Loka.
gnw-23174

Jukić Vinko, Lendavske gorice 499, Le-
ndava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 8924, izdala UE Lendava.
gnu-23451

Kahteran Suvada, Kvedrova cesta 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 1266534, reg. št. 150067, izdala UE
Ljubljana. gnb-23270

Kajtazović Zlatko, Za opekarno 19, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
91869, reg. št. 182418, izdala UE Ljublja-
na. gnr-23129

Kaube Uroš, Zrkovska cesta 166, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
42495, izdala UE Maribor. m-572

Kete Evgen, Bevkova 15, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
831291, izdala UE Ajdovščina. gnv-23400

Kimovec Janez, Slivna 15, Vače, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
593874, izdala UE Litija. gnf-23566

Kiralj Bojan, Mala Polana 100, Velika
Polana, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 10444, izdala UE Lendava.
gnw-23449

Knavs Janko, Hrib 68/A, Loški Potok,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
8847, izdala UE Ribnica. gny-23322

Knezar Branko, Sp. Jakobski dol 33,
Jakobski Dol, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 4979, izdala UE Pesnica.
m-606

Kocjančič Dušan, Cesta v Žlebe 3, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
611319, reg. št. 170888, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-23435

Kolenc Ivan, Obrovnik 251/D, Dobrov-
nik - Dobronak, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 1614. gnm-23184

Korenč Tadeja, Loka 5/a, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7111, izdala
UE Logatec. gnl-23439

Koroskoski Vlase, Tavčerjeva 16, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 27003, izdala UE Škofja Loka.
gnk-23436

Kovač Goran, Novi lazi, št. 17, Kočev-
ska Reka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10857, izdala UE Kočevje.
gnu-23476

Kovač Klemen, Pšatnik 12, Ljubljana, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. A
1214007, reg. št. 186859, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-23235

Kovačič Albert, Zalošče 29/b, Dornbe-
rk, vozniško dovoljenje. gnc-23119

Krajnc Aleksander, Morje 19/A, Fram,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
75596. m-578

Kralj Mateja, Celine 3, Raka, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15547, izda-
la UE Krško. gno-23182

Kranjc Darko, Ptujska c. 25/b, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, reg. št.
59690, izdala UE Maribor. m-590

Krepfl Robert, Gunduličeva ulica 18, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
98207, izdala UE Maribor. m-607

Krevh Jasna, Nad izviri 26, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 83504, izdala UE Maribor. m-602

Lapajne Bogdan, Šempas 61/a, Šem-
pas, vozniško dovoljenje. gnm-23209

Lapajne Roman, Vodnikova 9, Bohi-
njska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 3856, izdala UE Radovljica.
gnn-23108

Lapanja Emilija, Marice Kovačeve ulica
19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 595563, reg. št. 63512, izdala
UE Ljubljana. gnl-23085

Lesjak Ivan, Ivanjkovci 74, Ivanjkovci, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 9397,
izdala UE Ormož. gny-23022

Levičnik Mateja, Sadinja vas, V Češnjico
14, Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 1192582, reg. št.
176857, izdala UE Ljubljana. gng-23415

Macorig Marija, C. V. Svetine 15, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
867604, izdala UE Jesenice. gns-23153

Madon Antonija, Vrtojba, Griči 3/a, Še-
mpeter pri Gorici, vozniško dovoljenje.
gnd-23343

Madric Irena, Lokavec 91/c, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
123533, izdala UE Ajdovščina. gnx-23073

Malnar Jožefa, Trg zbora odposlancev
36, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9511, izdala UE Kočevje.
gny-23397

Markovič Lili, Glinška ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1042218, reg. št. 135160, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-23576

Martinc Jure, Trojarjeva 55, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 810155,
reg. št. 42399, izdala UE Kranj. gnj-23237

Matak Boštjan, Povšetova ulica 63, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
597631, reg. št. 172421, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-23150

Medved Branko, Na lipicio 1, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12297, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnj-23412

Melinc Petra, Novo Plje, Cesta II/9, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
932513, reg. št. 163984, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-23160

Merc Renato, Štrihovec 42, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 99740. m-562

Mesec Darja, Sinja Gorica 89, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11816,
izdala UE Vrhnika. gnk-23386

Mihelčič Damjana, Moravče, Vegova 32,
Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1004619, reg. št. 29201, izdala UE
Domžale. gnv-23325

Mihelič Natalija, Koseskega ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1244231, reg. št. 223177, izdala UE
Ljubljana. gnk-23536

Miklavžin Herman, Konovska cesta 43,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGFH,
št. S 626160, reg. št. 4448, izdala UE
Velenje. gnf-23095

Mlinarič Branislav, Mariborska 27, Rad-
lje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, reg. št. 1966, izdala UE Radlje ob
Dravi. gns-23353

Mokrin Štefanija, Cankarjeva 36, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. gnf-23216

Morina Bexhet, Savlje 50, Ljubljana, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1138844, reg. št. 168768, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-23573

Narat Jasna, Polje pri Bistrici 10/a, Bist-
rica ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12087, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnm-23434

Naumović Bojan, Ulica Metoda Mikuža
20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 102415, reg. št. 119583, izda-
la UE Ljubljana. gni-23163
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Nemah Franc, Podlože 26/a, Ptujska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
41379, izdala UE Ptuj. gns-23228

Nemec Martina, Pod gozdom 8, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, št. S 1046244.
gnd-23018

Novak Jožef, Prigorica 59, Dolenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 689,
izdala UE Ribnica. gny-23197

Novak Nataša, Steletova 2, Ljubljana, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1216259, reg. št. 222618, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-23196

Očkerl Iztok, Vosek 40, Pernica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCGH, št. 71548, iz-
dala UE Maribor. m-593

Očko Ivanka, Goriški vrh 4, Dravograd,
vozniško dovoljenje, reg. št. 4957.
gnc-23094

Oder Andrej, Trg svobode 16, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 16702, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnt-23452

Omahen Sebastjan, Cesta 9. avgusta
22/a, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 867998, izdala UE Zago-
rje ob Savi. gni-23267

Omerović Galib, Koželjeva ulica 8/a, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1135703, reg. št. 195236, izdala UE Ljub-
ljana. gns-23428

Opaka Andrej, Veličane 23, Ivanjkovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9131, izdala UE Ormož. gnm-23584

Oset Lea, Cesta v Log 18, Bistrica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2157, izdala UE Ruše. m-597

Ožbolt Boštjan, Pivška 3, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12723.
gnj-23012

Pečar Benjamin, Trubarjeva 11, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
4268, izdala UE Šentjur. gnt-23127

Perko Ksenja, Brilejeva ulica 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1042389, reg. št. 163039, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-23560

Peršon Sabina, Gorkega 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
66813, izdala UE Maribor. m-582

Petelinšek Marija, Fram 59, Fram, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 79110.
m-579

Petrovič Rudolf, Pacinje 28, Dornava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32446,
izdala UE Ptuj. gnw-23024

Pevec Jožica, Ljublajnska cesta 44, Iva-
nčna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, reg. št. 5405, izdala UE Grosuplje.
gnn-23608

Pirnar Janina, Rožna dolina, Cesta III/2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 61803, reg. št. 181707, izdala UE
Ljubljana. gnj-23241

Pižeta Marko, Krčevina 14, Središče
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10540, izdala UE Ormož.
gnx-23023

Plohl Gordana, Zikova ulica 4, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21911,
izdala UE Kamnik. gnj-23162

Podbregar Gašper, Podvrh 24, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1058028, izdala UE Žalec. gnt-23352

Podlogar Andrej, Gubčeva ulica 7, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1287560, izdala UE Litija. gng-23540

Poročnik Dušan, Legen 46/a, Šmartno
pri Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 532, izdala UE Slovenj Gradec.
gng-23115

Požrl Marko, Razgled 5, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, št. 6737. gnz-23021

Požrl Martina, Razgled 5, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, št. 11114. gnb-23020

Prelog Igor, Cesta talcev 36, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
481560, reg. št. 134567, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-23591

Pušnik Petra, Belovo 2/c, Laško, vozni-
ško dovoljenje, št. S 1017877, izdala UE
Laško. gno-23157

Pušnik Vika, Kajuhova ulica 30, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1368013, reg. št. 234771, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-23006

Radić Nenad, Ul. Staneta Bokala 11, Je-
senice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
00961904, izdala UE Jesenice. gnl-23260

Raktelj Primož, Sončna pot 23, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9771, izdala UE Piran. gnk-23011

Ravnjak Stanko, Cesta na Roglo 17/b,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5427. gni-23338

Remic Veronika, Vašca 10, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1392634,
reg. št. 52438, izdala UE Kranj. gnx-23598

Rogač Gorazd, Šobčeva 27, Lesce, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
9001185, reg. št. 23790. gnz-23221

Roglič Janez, Petelinkarjeva cesta 7, Ki-
sovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1172029, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnn-23433

Schrott Aleksander, Einspielerjeva ulica
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 218639, reg. št. 32463, izdala UE
Ljubljana. gnw-23499

Sekolovnik Denis, Javornik 63, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16405, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gnl-23335

Serec Dragutin, Prešernova ulica 1, Mu-
rska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
17422. gng-23015

Sever Matija, Muljava 26/a, Ivančna Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
963958, izdala UE Grosuplje. gnv-23250

Skol Franc, Ulica Matije Blejca 8, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
21573, izdala UE Kamnik. gnk-23136

Slabajna Miroslav Tomislav, Testenova
53, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 397283, reg. št. 17556, izda-
la UE Domžale. gnk-23511

Smuk Robert, Retnje 44, Križe, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4302,
izdala UE Tržič. gnb-23395

Solina Vesna, Spodnje Škofije 207, Ško-
fije, vozniško dovoljenje, št. 21489.
gne-23017

Strnad Vesna, Štorje 152, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11493, iz-
dala UE Sežana. gnh-23339

Stubelj Damjan, Ledine 75, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 1305645, izdala UE Nova Gorica.
gno-23282

Sušnik Mateja, Krakovo 20, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1303434,
reg. št. 40657. gnn-23458

Šauperl Anita, Sp. Ročica 24/A, Bene-
dikt, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10666, izdala UE Lenart. m-588

Šibanc Tomo, Tepanje 59, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 12356, izdala UE Slovenske Konjice.
gnu-23126

Šimonić Karolina, Kunaverjeva 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1368098, reg. št. 234833, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-23222

Šipec Marinka, Tržišče 20, Rogaška Sla-
tina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8616, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gno-23357

Šipek Blaž, Dobja vas 12, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6060, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnv-23450

Šitnik Silvo, Kapele 42, Kapele, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 13361,
izdala UE Brežice. gnp-23506

Šnepf Ivan, Smetanova 29, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99746, iz-
dala UE Maribor. m-566

Štremfelj Janko, Žirovski vrh 15, Gore-
nja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17644, izdala UE Škofja Loka.
gnx-23348

Šubic Mojca, Jamnikarjeva ulica 69, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012224, reg. št. 204612, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-23326

Tanšek Sonja, Jurčičeva 4, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 744436,
reg. št. 9286, izdala UE Velenje. gne-23442

Tomažič Petra, Ruska 10, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 104259.
m-571

Tozon Helena, Famlje 4, Vremski Britof,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8440,
izdala UE Sežana. gnf-23341

Troha Karlo, Pelechova cesta 83, Rado-
mlje, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1123510, reg. št. 31366, izdala UE Dom-
žale. gnj-23112

Tubič Zoran, Gorenjska cesta 33/b, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, št. 1068173.
gnw-23224

Turk Aleš, Lancova vas 81, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
39198, izdala UE Ptuj. gng-23215

Udovč Marjan, Dolenje Ponikve 26, Tre-
bnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
834839, reg. št. 7031, izdala UE Trebnje.
gnv-23275

Ujčić Suzana, Cesta na Markovec 23,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. B, št. 27816. gnc-23019

Ukič Tina, Veselova 16, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 44806, izdala UE
Celje. gnp-23156

Unetič Maks, Lapajnetova 16, Krško, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 1853, iz-
dala UE Krško. gnn-23183

Vesel Sebastjan, Britof 13, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1248006,
reg. št. 49603. gnp-23456

Videršnik Boštjan, Čečovje 38/b, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 15810, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gnk-23336
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Viher Maja, Zgornji trg 18, Vuzenica, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10884,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnn-23033

Vinkler Simona, Slape 12, Ptujska Gora,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 38548,
izdala UE Ptuj. gnh-23114

Vinko Renato, Knifičeva 10, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
73323, izdala UE Maribor. m-587

Virant Marija, Dvorska vas 24, Velike La-
šče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
388974, reg. št. 165870, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-23411

Vodlan Klemen, Sp. Jarše, Šolska 10,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1393316, reg. št. 35068, izdala UE
Domžale. gnw-23328

Vodopivec Franc, Pot na Jošta 18, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
807069, reg. št. 17640, izdala UE Kranj.
gnh-23164

Volavšek Saša, Mrharjeva ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1104220, reg. št. 213321, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-23104

Vuzem Ciril, Šmartno ob Paki 84, Šmart-
no ob Paki, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1085259, reg. št. 26312, izdala UE
Velenje. gnh-23089

Zakšek Tomaž, Titova cesta 90, Seno-
vo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15460. gng-23265

Zarnik Rok, Križ 13/A, Komenda, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št.
18401, izdala UE Kamnik. gnd-23593

Zor Simoniti Alenka, Slovenska cesta
9/B, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 891826, reg. št. 82842, izdala
UE Ljubljana. gng-23340

Zupan Lidija, Zaloše 21, Podnart, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 725374,
reg. št. 11700. gnm-23459

Zupančič Dušan, Palmejeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 928057, reg. št. 100101, izdala UE
Ljubljana. gnq-23380

Žigon Suzana Albina, Log 10, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8695,
izdala UE Postojna. gnd-23118

Žigon Valentin, Tovarniška 3/č, Ajdovš-
čina, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1067284, izdala UE Ajdovščina.
gns-23207

Žmuc Nataša, Rožna dolina, C. VI/14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1299800, reg. št. 187404, izdala UE
Ljubljana. gns-23128

Zavarovalne police

BIT & CO d.o.o., Bizantova cesta 19,
Medvode, zavarovalno polico, št.
43401000378, 43401000379 ,
43401000380 , 43401000381, izdala za-
varovalnica Slovenica d. d. Ljubljana.
gny-23422

Cijan Sandi, Stritarjeva ulica 30, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 229521, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gnc-23044

Cussigh Benjamin, Cesta XIV. divizije
104/a, Maribor, zavarovalno polico, št.

208094, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d., filiala Ljubljana. gnr-23204

Čebular Tomaž, Poljanska cesta 17, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 700512, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnn-23508

Fijavž Janko, Križevec 44/A, Stranice,
zavarovalno polico, št. 206649, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnk-23211

Hostnik Irena, Ješovec 10, Šmarje pri
Jelšah, zavarovalno polico, št. 278782, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Ma-
ribor. gnw-23199

Karpan Marka, Lokavska cesta 13, Se-
žana, zavarovalno polico, št. 701736.
gnl-23460

Karpan Vojti, Lokavska cesta 13, Seža-
na, zavarovalno polico, št. 701718.
gnk-23461

Kovačič Vojka, Remčeva 9, Ptuj, zavaro-
valno polico, št. 241833, izdala zavarova-
lnica Slovenica d.d., filiala Maribor, podruž-
nica Ptuj. gnq-23055

Kumer Marjeta, Zg. Brnik 136, Cerklje
na Gorenjskem, zavarovalno polico, št.
621484, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gnu-23026

Lipar Danilo, Lahovče 77, Cerklje na Go-
renjskem, zavarovalno polico, št. 580900,
izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnt-23477

Lubej Dušan, Zadobrova 52, Celje, za-
varovalno polico, št. 272792. gnw-23049

Mascom d.o.o., Kraigherjeva 19/a, Le-
nart v Slov.goricah, zavarovalno polico, št.
AO 708377, izdala zavarovalnica Adriatic.
m-575

Mrhar Zvonko, Riharjevec 9, Šmartno
pri Litiji, zavarovalno polico, št. 657651,
izdala zavarovalnica Tilia. gnx-23173

Ogris Uroš, Luže 70, Visoko, zavarova-
lno polico, št. 679658, izdala zavarovalnica
Tilia d. d.. gnb-23120

Omerović Galiba, Koželjeva ulica 8/a,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 542919,
izdala zavarovalnica Tilia. gnc-23427

Opeka Franc, Tugomerjeva ulica 51, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 512078, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnm-23259

Papič Simon, Ulica Janeza Puharja 9,
Kranj, zavarovalno polico, št. 714401, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnd-23368

Plahutnik Boštjan, Stara Vrhnika 144, Vr-
hnika, zavarovalno polico, št.
40301000237, izdala zavarovalnica Slove-
nica. gnn-23283

Plohl Borut, Aškerčeva 23, Pragersko,
zavarovalno polico, št. 226497, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d., filiala Celje.
gng-23465

Posredništvo in prevozništvo Miran To-
mažič s.p., Grbinska c. 60, 1270 Litija, pre-
klicuje zavarovalne police: št.
00101248522, sklenjene med strankama
Tomažič Miranom in Zavarovalnico Sloveni-
ca, Poslovna enota v Litiji za obvezno avto-
mobilsko zavarovanje za tovarno vozilo MAN
14.272 reg. št. Lj L7-12T. Veljavnost poli-
ce je še do 30. 6. 2000. Ob-25588

Remih Tomaž, Ulica Malči Beličeve 15,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 239455,
izdala zavarovalnica Slovenica.
gng-23165

Senekovič Elfida, Zg. Ščavnica 10/b,
Sv.Ana v Slov.goricah, zavarovalno polico,
št. 657505, izdala zavarovalnica Adriatic.
gnp-23356

Simšič Mirjan, Strmca 13, Postojna, za-
varovalno polico, št. 803059, izdala zava-
rovalnica Adriatic. gnk-23061

Slovenica zavarovalniška hiša, d.d., pre-
klicuje naslednje police: obvezno zavarova-
nje (ZAO 2/97): 180001, 289830; pobot-
nice (ZAV 5/93): 5317, 5318, 6143,
6144, 6145, 6956, 6957, 6965, 6974,
6975, 6978, 6979, 6980, 61030, 61107,
85426; zelene karte: 2063258, 131286,
189523; premoženjske police (ZAC 4/95):
1005005, 1005006, 32904, 32905,
23909; stanovanjske police (ZAC 5/95):
1003288; avto kasko (ZAK 2/99): 21856;
ponudba za življenjsko zavarovanje (ZAŽ
3/97): 13175; skupno 29 polic. Ob-25579

Starman Irena, Podsvetija 8, Brezovica
pri Ljubljani, zavarovalno polico, št.
00101039058, izdala zavarovalnica Slove-
nica. gnv-23300

Svečkorf Adi, Tomaška vas 5, Šmartno
pri Slov.Gradcu, zavarovalno polico, št. AO
304174, izdala zavarovalnica Slovenica.
gno-23307

Šimonić Karolina, Kunaverjeva 9, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 661180.
gnu-23226

Šmid Tatjana, Mlakarjeva ulica 36, Trzin,
zavarovalno polico, št. 693523, izdala za-
varovalnica Tilia. gny-23347

Šteh Milan, Kamnik pod Krimom 120,
Preserje, zavarovalno polico, št. 0592307,
izdala zavarovalnica Tilia. gnj-23487

Zafošnik Tanja, Gradnikova 115, Radov-
ljica, zavarovalno polico, št. 0714115, iz-
dala zavarovalnica Tilia d. d.. gnt-23227

Žunić Zlatko, Zajelše 3, Dol pri Ljubljani,
zavarovalno polico, št. AO 0303973, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnc-23144

Spričevala

Ahačič Andraž, Podljubelj 67, Tržič, ob-
vestilo o uspehu št. II/3092, izdala SSŠ
Kranj. gnk-23036

Began Dagica, Potrčeva 27, Ptuj, spri-
čevalo 3., 4. in 5. letnika Srednje vzgojite-
ljske šole Maribor. gnl-23360

Begić Jasmina, Brodarjev trg 14, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje agroživi-
lske šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gne-23092

Begić Jasmina, Brodarjev trg 14, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Agroži-
vilske šole Cene Štupar, izdano leta 1999.
gnp-23256

Beton Tanja, Hotemaže 70, Preddvor,
obvestilo o uspehu 4. letnika Srednje eko-
nomske šole v Kranju, izdano leta 1999.
gnu-23301

Bill Martin, Košiše 13/a, Kamnik, spri-
čevalo o končani OŠ Narodnega heroja Ma-
ksa Pečarja v Ljubljani, izdano leta 1972.
gnw-23553

Bleiweis Trsteniški Jorg, Rjava cesta 16,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
tehniške šole v Ljubljani, izdano leta 1969
in 1970. gnq-23134

Božičko Dejan, Dolena 36/a, Ptujska
Gora, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj.
gnu-23351
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Brenčič Mitja, Ig 406, Ig, spričevalo 1.
letnika Srednje gradbene in ekonomske
šole, izdano leta 1998. gns-23453

Breznik Rudolf, Nicina 29, Prevalje, sp-
ričevalo Elektro šole Maribor, elektro inš-
talater, izdano leta 1976/77. gnt-23052

Brodnik Olga, Cankarjeva 3/a, Krško,
indeks Gimnazije in srednje ekonomske
šole Brežice. gnv-23050

Čeligoj Zdravko, Vilharjeva ulica 5, Piv-
ka, spričevalo 3. letnika TŠ KMRLP Ljublja-
na, izdano leta 1972/73. gnh-23364

Čeligoj Zdravko, Vilharjeva ulica 5, Piv-
ka, spričevalo 1. letnika TŠ KMRLP Ljublja-
na, izdano leta 1969/70. gng-23365

Čeligoj Zdravko, Vilharjeva ulica 5, Piv-
ka, spričevalo 2. letnika TŠ KMRLP Ljublja-
na, izdano leta 1970/71. gnf-23366

Čepon Frančiška, Horjul 11, Horjul, sp-
ričevalo o končani OŠ Luis Adamič Grosup-
lje, izdano leta 1970, izdano na ime Erčulj
Frančiška. gni-23388

Černevšek Janez, Podbreg 3, Laze v
Tuhinju, spričevalo o končani osnovni šoli.
gnx-23048

Črešnik Darko, Spuhlja 119/a, Ptuj, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Strojne metalu-
rške šole, smer oblikovalec kovin.
gnx-23123

Daljević Darko, Vita Kraigherja 20, Mari-
bor, spričevalo 4. letnika Srednje kmetijske
šole Maribor, izdano leta 1987. m-580

Dautović Edina, Stara cesta 4, Vrhnika,
maturitetno spričevalo Srednje trgovske
šole, izdano leta 1983, izdano na ime Zukić
Edina. gnw-23149

Dobovšek Jure, Roška 40, Maribor, sp-
ričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
Maribor, izdano leta 1999. m-575

Emberšič Herman, Krog, Brodarska ul.
29, Murska Sobota, diplomo
1030/I-282-261-85, izdala SŠERU p. o.
Maribor , leta 1985. gnl-23210

Eržen Jernej, Sp. Duplje 17, Duplje, di-
plomo Srednje kovinarske in cestno prome-
tne šole Škofja Loka, strojni tehnik, izdana
leta 1987. gnj-23462

Gajšek Nataša, Pongrac 9/b, Griže, in-
deks, št. 61106963. m-608

Gašpar Štefan, Dogoška ulica 67, Mari-
bor, zaključno spričevalo OŠ Gornji Petrov-
ci, izdano leta 1975. m-596

Gerlušnik Marko, Malečnik 146, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske strojne šole pri TAM Maribor,
izdano leta 1992. m-574

Gomboc Jasmina, Mačkovci 51/c, Ma-
čkovci, zaključno spričevalo o končani fri-
zerski šoli za naziv frizer, izdano leta 1996
na Srednji tekstilni šoli Maribor.
gnr-23054

Grabnar Emina, Šentvid pri Stični 65,
Šentvid pri Stični, indeks, izdala Srednja
ekonomska šola v Ljubljani, na ime Bajrek-
tarević Emina. gnv-23004

Gregorič Franko, Strma pot 14, Izola -
Isola, zaključno spričevalo 3. letnika PKAŠ
Koper. gns-23028

Grilj Bojan, Ulica Simona Jenka 9, Dom-
žale, spričevalo o zaključnem izpitu Izobra-
ževalnega centra Titovi zavodi, izdano leta
1982. gnb-23220

Haller Viktor, Ravne 20, Tržič, diplomo
Srednje gostinske šole Zagorje ob Savi, iz-
dano leta 1977. gnj-23362

Hauschen Martina, Rožna dolina c. V
10, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Gradbene tehniške šole v Ljubljani, izda-
no leta 1981, izdano na ime Ambrožič Mar-
tina. gng-23590

Hemler Jaka, Petkova ulica 1, Ljubljana,
indeks, izdala Srednja trgovska šola v Ljub-
ljani. gnm-23484

Hernaus Mojca, Na Tičnico 11, Šentjur,
spričevalo 1. letnika Poklicne in tehniške
elektro in kemijske šole Celje, smer kemij-
ski tehnik. gnp-23181

Hutar Natalija, Keršičeva cesta 23/a, Tr-
bovlje, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne
šole Sevnica, izdano leta 1993. gni-23363

Ilc Nuša, Gornje Lepovče 57, Ribnica,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Ljubljana -
Šiška, izdano leta 1997. gnl-23314

Janežič Nataša, Pri mostiščarjih 9, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje vzgojiteljske šole, izdano leta 1994.
gnu-23201

Jovčevska Slađana, Kovinarska cesta
28/B, Kamnik, spričevalo 3. 4. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
nomske šole v Kamniku, izdano leta 1998
in 1999. gnb-23595

Joveva Daniela, Steletova cesta 13, Ka-
mnik, spričevalo 3. 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole
v Kamniku, izdano leta 1998 in 1999.
gnz-23596

Jovič Oliver, Vrstna ulica 15, Notranje
Gorice, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
agroživilske šole, izdano leta 2000.
gnt-23277

Jugovic Andreja, Hafnerjevo naselje 56,
Škofja Loka, spričevalo OŠ, šolsko leto
1983/84, izdano na ime Debenc Andreja.
gny-23122

Kališnik Vida, Potok 2/a, Laze v Tuhinju,
spričevalo Srednje poklicne in strokovne
šole Ljubljana - smer tapetnik, izdano leta
1981, izdano na ime Berlič Vida.
gnc-23373

Kemperl Aleksandra, Županje njive 6, Sta-
hovica, spričevalo osnovne šole. gnm-23034

Kermelj Martin, Čelesnikova ul. 6, Me-
dvode, diplomo Srednje šole za strojništ-
vo v Ljubljani, izdana leta 1990.
gnb-23245

Kljun Metka, Goriča vas 38/a, Ribnica,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Kočev-
je, izdano leta 71/72 in 72/73, izdano na
ime Dejak Metka. gnb-23124

Koren Stanislav, Kraigherjeva 21, Ptuj,
zaključno spričevalo Centra za dopolnilno
izobraževanje Univerzum v Ljubljani - poklic
obratni strojni tehnik, izdano v šolskem letu
1978/88. m-573

Kos Vinko, Šmarješka cesta 28, Novo
mesto, spričevalo 1. in 3. letnika Tehnične
šole za lesarstvo v Ljubljani, izdano leta
1979 in 1981. gno-23065

Kosić Nenad, Kovinarska 6, Celje, za-
ključno spričevalo OŠ Celje I, izdano leta
1998. m-609

Košorog Zoran, Babno polje 50 A, Stari
trg pri Ložu, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole v Postojni, izdano leta 1992.
gnb-23145

Kovačič Alenka, Naklo 7, Divača, inde-
ks, št. 18980628, izdala Filozofska fakulte-
ta v Ljubljani. gnp-23431

Kovačič Gašper, Hrušica 120, Hrušica,
letno spričevalo 3. letnika Gimnazije Šiška.
gnv-23025

Kovačič Klavdij, Ul. Staneta Severja 18,
Maribor, zaključno spričevalo Srednje grad-
bene šole v Mariboru, izdano leta 1976,
poklic gradbeni tehnik. gnd-23143

Kozina Krištof, Belokriška cesta 66, Po-
rtorož - Portorose, letno spričevalo 3. letni-
ka Gimnazije Piran, št. I/354, izdano leta
1998. gnz-23375

Kozina Krištof, Belokriška cesta 66, Po-
rtorož - Portorose, letno spričevalo 4. letni-
ka Gimnazije Piran, št. I/354, izdano leta
1998. gnr-23379

Koželj Rok, Golniška cesta 19, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske in
upravno administrativne v Kranju.
gnh-23239

Kralj Stojan, Koresova 10, Maribor, za-
ključno spričevalo Srednje glasbene in ba-
letne šole Maribor, izdano leta 1982. m-586

Kravanja Radko, Gregorčičeva 31, Ko-
barid, maturitetno spričevalo ŽIC Jesenice,
strojni tehnik, izdano leta 1979. gnd-23468

Kremžar Luka, Celovška 143, Ljubljana,
indeks, št. 20950208, izdala Pravna fakul-
teta. gnp-23281

Kuder Jurij, Opekarniška 12/d, Celje,
preklic spričevala, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 29/2000. gnt-23481

Lekić Mirjana, Trg Dušana Kvedra 2, Ma-
ribor, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje družboslovne in ekonomske šole v Mur-
ski Soboti, izdano leta 1986. gnx-23398

Lendero Marjan, Vurberk 111, Spodnji
Duplek, spričevalo Srednje gradbene šole
Maribor - smer slikopleskar, izdano leta
1972. m-570

Lenič Nada, Slape 22, Ljubljana, spriče-
valo 2. letnika Gimnazije Moste, izdano leta
1977. gnj-23262

Les Franci, Florjanov trg 5, Novo mesto,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje strojne
šole Krško, izdano leta 1978 in 1979.
gno-23232

Leskovšek Tomaž, Levec 72, Petrovče,
spričevalo 3. letnika Gradbene šole, izdano
leta 1993/94. gnr-23079

Lipuš Anita, Gortinska cesta 17, Muta,
zaključno spričevalo Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 1969. m-601

Matičič Nataša, Tržaška cesta 106, Lo-
gatec, spričevalo o zaključnem izpitu Trgov-
ske srednje šole, izdano leta 1993.
gnm-23167

Mihajl Robert, Zgornji Brnik 151, Cer-
klje na Gorenjskem, indeks, št. 30010668,
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko teh-
nologijo. gnd-23293

Mihatovič Katja, Maistrova 10, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole v Mariboru, izdano leta 1999. m-598

Morinc Alojz, Rista Savina 15, Žalec, sp-
ričevalo 1. letnika Poklicne elektro šole v
Mariboru, izdano leta 1978/79.
gnb-23470

Mušič Romana, Koseze 2, Vodice, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1977, izdano na
ime Cvetkovič Romana. gnk-23486

Obrul Milan, Potrčeva ul. 14, Slovenska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnje elektro šole v Mariboru, izdano leta
1994. m-589
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Perunović Saša, Norberta Vebra 14,
Ruše, spričevalo 3. letnika GSKŠ Ruše, iz-
dano leta 1999. m-591

Pirh Karmen, Pot v Lokrovec 26, Celje,
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole
v Celju, izdano leta 1998. gnx-23273

Podboj Bojan, Kidričevo naselje 19, Po-
stojna, spričevalo 3. letnika Srednje grad-
bene tehniške šole v Ljulbljani, izdano leta
1973/74. gnr-23029

Pogačnik Matej, Ulica Malči Beličeve
81, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimna-
zije Škofja Loka, izdano leta 1996.
gnm-23109

Potokar Vesna, Lackovega odreda 5/A,
Limbuš, spričevalo 3. in 4. letnika Pedago-
ške gimnazije Maribor, izdano leta 1980 in
1981. m-584

Poženel Maja, Reteče 112, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Šentvid, iz-
dano leta 1979. gni-23313

Pristovšek Manja, Groharjeva ulica 6, Ka-
mnik, spričevalo 2. in 3. letnika Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 1980 in 1981.
gng-23090

Pušnik Silva, Bezina 30, Slovenske Ko-
njice, zaključno spričevalo Kmetijsko gos-
podinjske šole iz Svečine, izdano leta 1973
na ime Ovčar Silva. gni-23463

Rupnik Martina, Bohoričeva ulica 22,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje vz-
gojiteljske šole in gimnazija Ljubljana, izda-
no leta 1995, izdano na ime Rupnik.
gny-23147

Satmari Ester, Ul. dr. Bogomira Magaj-
ne 14, Divača, indeks, izdala Filozofska fa-
kulteta v Ljubljani. gnv-23550

Schaubach Leon, Pod gozdom 3, Mari-
bor, maturitetno spričevalo I. gimnazije, iz-
dano leta 1984. m-585

Seifert Sašo, Ulica Istrskega odreda 30,
Portorož - Portorose, spričevalo 3. letnika
Srednje pomorske šole Piran, izdano leta
1975/76. gne-23367

Skopšnik Vojko, Mirna pot 5, Celje, dip-
lomo SKSMŠ Štore, št. 94. gns-23203

Sobočan Robert, Hotiza 207, Črenšov-
ci, spričevalo 3. letnika dvojezične srednje
šole v Lendavi - smer strojni tehnik, izdano
leta 1996. gnk-23236

Stariha Vesna, Drenov grič 133, Vrhni-
ka, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta
1985, izdano na ime Šprah Vesna.
gnf-23316

Svržnjak Jožek, Klicar 73, Ptuj, indeks,
št. 18991592, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. gnv-23000

Šabeder Branko, Zg. Duplek 100, Spo-
dnji Duplek, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje gradbene šole, izdano leta 1983 in
1984. m-583

Šeme Jože, Brinje c. II/4C, Grosuplje,
spričevalo 3. letnika Srednje tehniške grad-
bene šole v Ljubljani, izdano leta 1977.
gnl-23135

Šiljak Sabina, Rašiška ulica 1, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1994 in 1995.
gnx-23248

Štravs Anita, Grilčeva 6, Idrija, diplomo
št. II/KS 2589, obratni strojni tehnik - teh-
nolog. gno-23032

Šušteršič Lea, Trebinjska ulica 1, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-

nje gostinske šole v Ljubljani, izdano leta
1998. gnt-23252

Teršavec Aleksandra, Teplyjevo naselje
4, Maribor, diplomo Srednje tekstilne šole
Maribor, izdana leta 1987. m-604

Thaler Neda, Zrinjskega cesta 6, Ljublja-
na, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter
zaključno spričevalo Gimnazije Poljane, iz-
dano leta 1978, 1979, 1980 in 1981.
gno-23432

Turek Srečo, Černetova 11, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega ce-
ntra za blagovni promet v Ljubljani, izdano
leta 1971, izdano na ime Turk Feliks.
gnn-23391

Udovič Lidija, Vrtača 7/a, Semič, spri-
čevalo 1., 2. in 4. letnika ter zaključno spri-
čevalo Srednje kmetijske šole Grm v No-
vem mestu, izdano leta 1991, 1992 in
1996. gnz-23121

Usenik Janez, Veliki vrh 26, Nova Vas,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Postojna, št. IV/267, izdano leta 1992.
gnj-23062

Vadnjal David, Bernetičeva 4, Koper -
Capodistria, maturitetno spričevalo, izdano
v šolskem letu 1998/99. gnz-23471

Valoh Andreja, Goriška 45, Velenje, sp-
ričevalo 4. letnika. gnu-23051

Verhovnik Peter, Tomšičeva 49, Slovenj
Gradec, spričevalo o končani OŠ Slovenj
Gradec, izdano leta 1986. gnj-23041

Veselič Dejan, Fazanska ulica 11/a, Po-
rtorož - Portorose, spričevalo 2. letnika Ko-
vinarske šole, izdano leta 1991/92.
gnb-23370

Vitez Josip, Gosposvetska 83, Maribor,
diplomo Srednje kovinarske in strojne šole
Maribor, smer monter, izdana leta 1986.
m-594

Vraneševič Marijana, Kardeljeva 57, Ma-
ribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1992
in 1993. m-569

Zorn Ciril, Potoki 1, Semič, zaključno
spričevalo št. 1604, izdano 1. 9. 1981.
gng-23040

Zupanič Dušan, Primostek 38, Gradac,
spričevalo za poklicnega voznika kategorije
B,C in E, izdano leta 1974 pri Šoli za vozni-
ke Ježica v Ljubljani. gnz-23125

Žagar Luka, Linhartova cesta 88, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano leta 1997.
gny-23272

Žiberna Boris, Jamnikarjeva ulica 25,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gredbeno
tehniške šole, odsek nizke gradnje, izdano
leta 1979. gnj-23437

Žnidarić Admir, Leška cesta 3/a, Meži-
ca, indeks, št. 81468586, izdala Ekonom-
ska fakulteta v Mariboru. gnu-23430

Ostali preklici

Anžel Lara Frank, Šmarska cesta 2, Liti-
ja, delovno knjižico. gnb-23320

Arčon Jana, Tolminskih puntarjev 2,
Nova Gorica, izjavo o ustreznosti posamič-
no pregledanega vozila, št. B B 10401.
gnr-23154

Areh Nina, Maistrova 6, Slovenj Gradec,
indeks SŠ Muta - smer tekstilni konfekcio-
nar, šolsko leto 1990. gnp-23231

Artač Neža, Podpeška cesta 259, Not-
ranje Gorice, dijaško mesečno vozovnico,
št. 763. gnx-23198

Bambič Marko, Brilejeva 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13854, iz-
dal LPP. gnu-23276

Baruca Roman, Seča 147, Portorož -
Portorose, vpisni list za čoln, št.
01/03-932/84, reg. oznaka PI-2227.
gnc-23369

Bassanese Adele, Zlatičeva 3, Koper -
Capodistria, delovno knjižico. gnq-23205

Benčina Andrej, Prvomajska 15, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 25071,
izdal LPP. gnh-23414

Berce Matic, Bobrova 6, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 5265, izdal
LPP. gnq-23005

Bezjak Karin, Meljski hrib 30/b, Mari-
bor, delovno knjižico št. 4657. m-563

Boh Saša, Glinškova ploščad 16, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
27720, izdal LPP. gnu-23251

Bole Nejc, Kopališka ul. 8, Radovljica,
spričevalo za šolsko leto 1998/99.
gne-23117

Bošnjak Jasmina, Polje, Cesta XXXVI/1,
Ljubljana-Polje, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 997. gnm-23384

Brešak Kaja, Verdnikova 14, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13429, iz-
dal LPP. gnt-23102

Brodar Nejc, Kidričeva 13, Škofja Loka,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Škofja
Loka. gnp-23306

Brodar Urška, Kidričeva 13, Škofja Loka,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Škofja
Loka. gnv-23304

But David, Aškerčeva 24, Mozirje, dvižni
listek št. 3602 pri Urarstvu trglavčnik Car-
men. m-599

Čaki Zita, Bratov Učakar 48, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 24952.
gnp-23106

Čavšević Merima, Preglov trg 6, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 9160,
izdal LPP. gni-23088

Čibej Živka, Tržaška cesta 51, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čo-
lna, št. 02/13-5682/98. gnd-23318

Čorić Nataša, Černetova 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2804.
gnw-23324

Čutura Tanja, Pod vinogradi 40, Straža,
študentsko izkaznico, št. 01099483, izdala
Pedagoška fakulteta. gnz-23446

Ćulibrk Mile, Velika Jasenica 21, Kru-
pa na Uni, BIH, delovno knjižico.
gnd-23168

Debevec Stanka, Mušičeva 6, Novo me-
sto, spričevala Srednje ekonomske šole za
obdobje 1979 do 1983. gnx-23223

Dimnik Dražen, Vurnikova ulica 5, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnq-23059

Draganovič Enes, Petrovci 172, Petrov-
ci, delovno knjižico, reg. št. 109/90, ser.
št. 178513, izdala 15. 4. 1990 v Celju.
gnv-23475

Emeršič Polona, Jarška cesta 34, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
26142. gnd-23393
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Esih Eva, Bezina 89, Slovenske Konji-
ce, dijaško mesečno vozovnico, št. 25044.
gnh-23389

Ferhatović Elvira, Agrokombinatska 6/b,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
11352, izdal LPP. gnx-23002

Florinda Drago, Valvasorjeva 4, Izlake,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čo-
lna, št. 02/13-1895/99, UČ - 1084/99.
gnt-23027

Francekovič Željko, Župevec 43, Kape-
le, spričevalo, šolsko leto 1992/93.
gnn-23233

Gornik Barbara, Grahovo 25, Grahovo,
vozno karto, št. 0010166, izdal Integral No-
tranjska d.o.o.. gnp-23056

Groznik Marija, Tuji grm 5, Ljubljana, po-
trdilo o opravljenem strokovnem izpitu, iz-
dalo Ministrsvo za zdravstvo. gnd-23243

Halilović Emina, Goriška 3, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 242. gnd-23268

Hanžekovič Aleš, Gozdna ulica 22, Mur-
ska Sobota, študentsko izkaznico, št.
93453407. m-592

Herbst Primož, Prušnikova 66, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 13806,
izdal LPP. gnm-23284

Humski Sonja por. Halimić, Klinetova 2,
Maribor, delovno knjižico, reg. št. 22468,
izdana leta 1973 v Mariboru. m-564

Ibrahimović Petra, Ul. bratov Učakar 70,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
33756, izdal LPP. gnm-23438

Istragas, d.o.o., Koper, Sermin 8a, 6000
Koper, preklicuje licenco za opravljanje:

– javni prevoz stvari v notranjem prostem
cestnem prometu,

– mednarodni prevoz stvari za lastne po-
trebe,

– mednarodni javni prevoz stvari,
– prevoz stvari za lastne potrebe v notra-

njem cestnem prometu, za vozilo Merce-
des-benz 1517, reg. št. KP J7-619, ki je
bilo izdano pri Gospodarski zbornici Slove-
nije pod številko 0000396/21 z dne 1. 12.
1997 in velja od 1. 12. 1997 do 1. 12.
2002. Ob-25577

Janković Ilija, Rožna dolina, Cesta VI/36,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
11835, izdal LPP. gne-23075

Jazbec Maja, Titova 45, Jesenice, štude-
ntsko izkaznico, št. 18990682. gnl-23410

Kardoš Andrejka, Stara ulica 1, Murska
Sobota, delovno knjižico, reg. št. 63424,
ser. št. A0360885, izdana 8. 7. 1997 v
Murski Soboti. gnz-23046

Kastelic Brigita, Lesno Brdo 70, Vrhni-
ka, delovno knjižico. gnk-23261

Kastelic Petra, Vipavska 34, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11135.
gng-23240

Kavčnik Marko, Dolina 1, Brezovica pri
Ljubljani, delovno knjižico. gnc-23219

Kmetič Andreja Doria, Godeževa 11, Lju-
bljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
13930. gnn-23058

Kocjančič Emilija, Peruzzijeva 5/B, Lju-
bljana, službeno vozovnico, št. 727, izdal
LPP. gns-23253

Kolar Avgust, Studenice 9, Poljčane, po-
trdilo o statusu žrtev vojnega nasilja, št.
010996 z dne 28. 7. 1997. gnb-23274

Koren Antonija, Bučečovci 28, Križevci
pri Ljutomeru, spričevali, izdana šolsko leto
81/82 in 87/88. gnl-23035

Kosić Stanislav, Brilejeva ulica 4, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnz-23396

Kovač Luka, Ulica bratov Učakar 136,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
13711. gnx-23423

Kovič Stanislav, Močnikova 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 24606, iz-
dal LPP. gnl-23010

Kraševec Jasna, Tugomerjeva ulica 10,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
35483. gne-23142

Krušič Nika, Studenec 48, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 22413, izdal
LPP. gnx-23148

Lazar Katja, Dekani 52, Dekani, študent-
sko izkaznico, št. 81558465, izdala EPF
Maribor. gnz-23371

Majhenič Andrej, Spodnja Velka 27,
Zgornja Velka, delovno knjižico. m-581

Mally Miha, Ilirska ulica 31, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 27241.
gnj-23312

MARIBORSKA MLEKARNA d.d., Osoj-
nikova 5, Maribor, Licenco, št. 1668 za
vozilo MB - MM-26. gnq-23159

Martini Edvard, Bukovica pri Vodicah 55,
Vodice, licenco, št. 1862 z dne 22. 6. 1998
za vozila z naslednimi reg. št. LJ -D5-56P,
LJ - D5-57P, LJ - D5-58P, LJ - D5-59P in
LJ - E9-24F. gno-23057

Matkovič Eleonora, Ljubeljska 23, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
35586. gnc-23169

Meze Mateja, Zalog 34, Postojna, štu-
dentsko izkaznico, št. 71940242, izdala Bi-
otehniška fakulteta. gnj-23087

Mihevec Aljaž, Ob Dolenjski železnici
100, Ljubljana, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 35079. gnf-23166

Modic Miha, Pri mostiščarjih 8, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnk-23561

Murovec Karmen, Janežičeva 23, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 8001,
izdal LPP. gnq-23580

Novoselc Irena, Hruševo 26, Dobrova,
delovno knjižico. gnq-23130

Orzan Fulvio, Orlek 8, Sežana, vpisni list
za čoln, št. 02/03-4765/947, izdan 7. 7.
1994. gnn-23208

Pajek Sonja, Kalobje 22, Šentjur, potrdi-
lo o opravljenem strokovnem izpitu, zap. št.
evidenčne knjige 3/85, izdano leta 6. 3.
1985. gnq-23305

PAP TELEMATIKA d. d., Pivovarniška 6,
Ljubljana, homologacijo, št. 344, št. šasije
ZV2000A6ST3000974, leto izdelave 1996
in št. 505, št. šasije ZV2-VOA50000001204,
leto izdelave 1997. gnz-23271

Pavlica Severin, Vanganelska cesta 15,
Koper - Capodistria, potrdilo o usposoblje-
nosti za voditelja čolna, št.
02/13-7341/94. gnr-23229

Pečar Ciril, Celovška cesta 250, Ljublja-
na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-4421/96. gni-23538

Petrović Predrag, Cesta 13. julija 10/a,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
17030, izdal LPP. gnw-23403

Pivk Petra, Partizanska cesta 13, Žiri,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežig-
rad. gnl-23585

Plešivčnik Alojz, Kot pri Prevaljah 33,
Prevalje, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0293324.
gnv-23200

Podpečan Ivan, Ljubljanska 28, Velenje,
preklic delnic, objavljen v Ur. l. RS, št.
26/2000. gno-23332

Poljanšek Marija, Dobajeva 8, Kamnik,
delovno knjižico. gnr-23479

PORSHE INTER AUTO d.o.o., Bravniča-
rjeva ulica 5, Ljubljana, potrdilo za registra-
cijo uvoženega vozila ECL št. 6924 z dne
3. 4. 2000 za vozilo VW Polo 1,0, št. šasije
WVWZZZ6NZYY591050. gnp-23131

POTEZA - LEASING d. o. o., Celovška
180, Ljubljana, vpisni list za vodni skuter
Polaris SL 700, reg. št. IZ - 1373, št. šasije
PLE15930A797, št. motorja 0031909, let-
nik 1997. gnd-23443

Požar Ana, Brest 18, Ig, dijaško mesečno
vozovnico, št. 4589, izdal LPP. gnp-23606

PRAH d. o.o., Brestovška 15, Rogaška
Slatina, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1037077 za vozilo Clio
1.2 , št. šasije VF1BBOAOF19012769.
gnm-23084

PREVOLNIK d. o. o., Teharje 4, Tehar-
je, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1015468. gnu-23176

PREVOLNIK d. o. o., Teharje 4, Tehar-
je, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1015465. gnr-23579

PRIMORJE d.d., Vipavska cesta 3, Aj-
dovščina, licenco za prevoze v cestnem pro-
metu za vozilo Mercedez Benz, reg. št. GO
PA-362, št. licence 0002100/34, izdana
16. 3. 1998. gnq-23080

Pušnik Uroš, Račka cesta 44, Orehova
vas, študentsko izkaznico, št. 81494778.
m-576

Repar Mihaela, Ig 187/A, Ig, delovno
knjižico. gnr-23254

Republika Slovenija, Ministrstvo za finan-
ce, Carinska uprava RS, Šmartinska 130,
1523 Ljubljana, preklicuje carinske klešče
s št. 093. Št. 105/00 Ob-25576

Rexhepi Daut, Poljanska cesta 66, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnc-23419

Rozman Maja, Kogojeva ulica 6, Ljublja-
na, delovno knjižico. gno-23107

Rožič Monika, Cesta 24. junija 76, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
29278, izdal LPP. gne-23342

Sandić Adrijana, Ulica Bratov Greifov 9,
Maribor, delovno knjižico, reg. št. 11882,
izdana leta 1998. m-605

Savić Darko, Strmeckijeva ulica 20, Lju-
bljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
10401. gnc-23194

Sivko Petra, Polje cesta XXXVI/1, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
28356, izdal LPP. gnv-23600

Skenderovski Nuredin, Gabrje 27/a, Tol-
min, delovno knjižico, reg. št. 39940, izdana
21. 6. 1994 pri UE Nova Gorica. gnx-23473

Skok Manfed, Na griču 9, Izola - Isola,
letno spričevalo. gnd-23218

Smuk Vesna, Polhov Gradec 18/a, Pol-
hov Gradec, delovno knjižico. gng-23444

Svetičič Robert, Smast 29, Kobarid, de-
lovno knjižico, št. 11420, izdala UE Tol-
min.. gnh-23214

Šenk Aljoša, Homec, Bolkova 29/A, Ra-
domlje, zaključno spričevalo. gnm-23234

Škerjanec Darja, Malo Trebeljevo 24,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokov-
nem izpitu, izdalo Ministrstvo za šolstvo in
šport, leta 1984, na ime Šenica Darja.
gni-23588
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Škof Renata, Spodnji Rudnik I 30, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gng-23190

Šlebinger Danica, Ledinek 7/a, Sv.Ana v
Slov.goricah, delovno knjižico, reg. št. 12969,
izdana 2. 6. 1992 pri SO Lenart. m-603

Šmigoc Suzana, Stolni vrh 3, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 6289, izdana leta
1986. m-568

Štros Franc, Loke 17, Trbovlje, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 18352. gnq-23480

Šučur Marina, Cesta na Lenivec 24, Se-
žana, delovno knjižico, št. 1060367.
gni-23488

Terglav Miran, Polzela 153, Polzela, de-
lovno knjižico. gnb-23345

Tripunović Dejan, Ig 440, Ig, dijaško me-
sečno vozovnico, št. 2003. gnj-23037

Verstovšek Anja, Ul. Gubčeve brigade
72, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 10587, izdal LPP. gnm-23609

Zajc Alenka, Velika Loka 29, Grosuplje,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdalo Ministrstvo za zdravstvo. gne-23242

Zrim Kornelija, Kuzma 45, Kuzma, dija-
ško izkaznico, izdala Srednja šola za farma-
cijo. gnk-23111

Zupančič Slavka, Železno 7, Dobrnič,
študentsko izkaznico, št. 11990316, izdala

Sodni register

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

Nadaljevanje s strani 3199

NOVO MESTO

Srg 376/2000 Rg-4617
Okrožno sodišče v Novem mestu, kot re-

gistrsko sodišče, na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Dolenjka izbira družba poob-
laščenka, d.d., Glavni trg 23, Novo mesto,
Novo mesto, Glavni trg 23, objavlja sklep:

Družba Dolenjka izbira družba poob-
laščenka, d.d., Glavni trg 23, Novo me-
sto, Novo mesto, Glavni trg 23, vpisana
na reg. vl. št. 1-4067/00 preneha o skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
21. 3. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj in edini delničar je družba
Mercator – Dolenjska trgovina, storitve,
d.d., Novo mesto, Livada 8, ki prevzema
obveznosti plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
489,993.000 SIT v celoti prenese na Mer-
cator – Dolenjska trgovina, storitve, d.d.,
Novo mesto, Livada 8.

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 Novem mestu
dne 23. 3. 2000

Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani.
gni-23113

Žunko Aleš, Gornji trg 1, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 13125, izdal
LPP. gnn-23008

Sodni register 3193
Koper 3193
Ljubljana 3193
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
in izbris  iz sodnega registra 3193
Celje 3193
Koper 3193
Kranj 3194
Krško 3194
Ljubljana 3195
Maribor 3195
Murska Sobota 3197
Nova Gorica 3198
Novo mesto 3199
Ptuj 3199
Slovenj Gradec 3199

Evidenca statutov sindikatov 3200

Razglasi sodišč 3200
Oklici dedičem 3200
Oklici o skrbnikih in razpravah 3200
Amortizacije 3200
Stečajni postopki in likvidacije 3200
Izvršbe in zavarovanja 3203

Razpisi delovnih mest 3205

Javna naročila po zakonu o javnih naročilih 3206
ZJN-01-GD 3206
ZJN-01-S 3206
ZJN-02-B 3206
ZJN-02-GD 3221
ZJN-02-S 3239
Zbiranje ponudb 3256

ZJN-03-B - 42. člen 3256
ZJN-03-GD - 42. člen 3259
ZJN-03-S - 42. člen 3263
ZJN-04-B - 55. člen 3265
ZJN-04-S - 55. člen 3265
ZJN-05-B - Sposobnost 3266
ZJN-05-GD - Sposobnost 3270
ZJN-05-S - Sposobnost 3272

Javni razpisi 3273

Sklepi o privatizaciji 3295

Objave delniških družb 3295
Odkupi poslovnih deležev družb 3295
Sklici skupščin in nasprotni predlogi 3295

Objave po 42. členu zakona o javnih glasilih 3300

Razne objave 3300

Izgubljene listine 3302
Štampiljke 3302
Priglasitveni list 3302
Potne listine 3302
Osebne izkaznice 3303
Vozniška dovoljenja 3304
Zavarovalne police 3307
Spričevala 3307
Ostali preklici 3309

Sodni register 3311
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
in izbris  iz sodnega registra 3311
Novo mesto 3311

Vsebina
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Prva knjiga nove zbirke EU & Gospodarstvo

PREDPISI O DEVIZNEMPREDPISI O DEVIZNEMPREDPISI O DEVIZNEMPREDPISI O DEVIZNEMPREDPISI O DEVIZNEM
POSLPOSLPOSLPOSLPOSLOOOOOVVVVVANJUANJUANJUANJUANJU
Pred leti je podobna zbirka izhajala v posebnih mapah z mehanizmom, ki je omogočal sprotno
vlaganje listov z objavljenimi novimi oziroma dopolnjenimi predpisi. Zbirka je ustrezala potrebam
v času njenega izhajanja, čeprav je bilo treba posamezne njene strani zelo pogosto menjavati.
Ker je bilo sprememb in dopolnitev vse več, je zbirka postajala tudi vse manj pregledna.

Čeprav bo zbirka poslej izhajala v knjižni obliki, ni spremenjena niti uredniška niti grafična
zasnova. Vse spremembe in dopolnitve predpisov so tiskane v ležečem tisku (kurzivi);
spremenjeno besedilo, ki več ne velja, je prečrtano, tako da je še vedno čitljivo za prebiranje in
uporabno za reševanje zadev po prej veljavnih predpisih. Na koncu vsakega odstavka oziroma
člena je objavljena tudi opomba, kdaj je novo besedilo posameznega predpisa pričelo veljati,
kar bo gotovo v veliko pomoč vsem uporabnikom zbirke. Avtor zbirke je tudi poslej univ. dipl. iur.
Marjan Mir.

V prvi knjigi iz te zbirke so zbrani predpisi o deviznem poslovanju, ki so bili objavljeni v Uradnem
listu RS do konca februarja 2000.

Cena 5.400 SIT z DDV 10523

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q PREDPISI O DEVIZNEM POSLOVANJU Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig


