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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 02801-4/00 Ob-26585
1. V evidenco statutov sindikatov, voden

pri Upravni enoti Celje pod zap. št. 89, ka-
mor je vpisan Svobodni sindikat gostinstva
in turizma zdravilišča Dobrna, se z dne 4. 4.
2000 vpiše sprememba imena sindikata.

Novo ime sindikata je: Sindikat GIT To-
plice Dobrna.

2. Spremeni se sedež sindikata, tako da
po novem glasi: Dobrna 50, Dobrna.

3. Pravila sindikata GIT Toplice Dobr-
na, ki jih je dne 27. 3. 2000 sprejel Sindi-
kat GIT Toplice Dobrna, s sedežem Dobr-
na 50, Dobrna, se hranijo pri Upravni enoti
Celje.

4. Matična številka je 5980348.
5. Z dnem izdaje te odločbe preneha

veljati odločba Občine Celje – OSDER št.
02801-89/93 z dne 4. 6. 1993.

Št. 028/1-00 Ob-26587
1. Pravila sindikata z imenom Sindikat

zdravstva in socialnega varstva Sloveni-
je – Zdravstveni dom Medvode, s sede-
žem Ostrovrharjeva 6, Medvode, se z
dnem 15. 3. 2000 hranijo pri Upravni enoti
Ljubljana, izpostava Šiška, Trg prekomor-
skih brigad 1, Ljubljana.

2. Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 154, z zaporedno
matično številko 1157345.

Št. 028/2-00 Ob-26588
1. Pravila sindikata z imenom Sindikat

javnih uslužbencev Slovenije – Sindikat
ljubljanskih trenerjev in športnih delav-
cev, s sedežem Celovška 25, Ljubljana,
se z dnem 27. 3. 2000 hranijo pri Upravni
enoti Ljubljana, izpostava Šiška, Trg preko-
morskih brigad 1, Ljubljana.

2. Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 155, z zaporedno
matično število 1157396.

Št. 028-3/00 Ob-26589
1. Pravila sindikata z imenom Sindikat

delavcev prometa in zvez Slovenije –
Sindikat Kompas, s.t.p., d.o.o., s sede-
žem Celovška 206, Ljubljana, se z dnem
30. 3. 2000 hranijo pri Upravni enoti Ljub-
ljana, izpostava Šiška, Trg prekomorskih bri-
gad 1, Ljubljana.

2. Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 156, z zaporedno
matično številko 1157442.

Št. 02801-2/00 Ob-26590
Upravna enota Celje, oddelek za gospo-

darstvo z dnem izdaje te odločbe prejme v
hrambo pravila vpisana v evidenco sindika-
tov dne 22. 3. 2000 pod zap. št. 202/00,
z nazivom: Pravila o organiziranju in de-
lovanju SKEI – konference sindikalnih
podružnic lokacije Libela, ki jo je zahte-
vala pooblaščena oseba sindikata z ime-
nom: Sindikat kovinske in elektroindustrije
Slovenije - konferenca sindikalnih podruž-
nic lokacije Libela, skrajšano ime SKEI –
Konferenca sindikalnih podružnic lokacije
Libela, in sedežem: Opekarniška ulica 2,
3000 Celje.

Matična številka: 1228994.
Z dnem izdaje te odločbe preneha veljati

odločba o hrambi pravil št. 02801-061/93
z dne 23. 4. 1993.

Št. 029-5/00-402 Ob-26722
Statut Zveze svobodnih sindikatov

Slovenije, Območna organizacija
sindikatov Posavja Krško, Cesta krških
žrtev 30, Krško, ki je bil z odločbo št.
5-013-22/93 z dne 3. 5. 1993 vzet v hram-
bo pri Občini Krško pod zap. št. 19, se
vzame iz hrambe in izbriše iz evidence stat-
utov sindikatov.

Št. 029-6/00-402 Ob-26726
Statut Zveze svobodnih sindikatov

Slovenije, Sindikata obrtnih delavcev
občine Krško, Cesta krških žrtev 30, Kr-
ško, ki je bil z odločbo št. 5-013-13/93 z
dne 3. 5. 1993 vzet v hrambo pri Občini
Krško pod zap. št. 10, se vzame iz hrambe
in izbriše iz evidence statutov sindikatov.

Št. 028-2/2000-0202024 Ob-26731
1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se

vzame statut podružnice Neodvisnih sin-
dikatov Slovenije, podružnice Projekta
inženiring Ptuj, Trstenjakova 2, 2250
Ptuj:

– naziv statuta: statut podružnice Neod-
visnih sindikatov Slovenije, podružnice Pro-
jekta inženiring, Ptuj,

– ime sindikata: Neodvisni sindikati Slo-
venije, podružnica Projekta inženiring,
Trstenjakova 2, 2250 Ptuj,

– sedež sindikata: Trstenjakova ul. 2,
2250 Ptuj,

– kratica sindikata: NSS podružnica Pro-
jekta inženiring, Trstenjakova 2, 2250 Ptuj.

2. Pravila, navedena v 1. točki tega izre-
ka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te

odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zap. št. 92.

3. Matična številka NSS podružnice Pro-
jekta inženiring je 1370065.

Št. 007-1/00-230 Ob-26734
Upravna enota Šentjur pri Celju z dnem

izdaje te odločbe sprejme v hrambo pravila
Sindikata vzgoje, izobraževanja in zna-
nosti Slovenije zavoda Osnovne šole Hru-
ševec-Šentjur, vpisan v evidenco statutov
sindikatov dne 15. 3. 2000, pod zap. št. 11,
z nazivom: pravila sindikata zavoda Osnovne
šole Hruševec-Šentjur, z dne 21. 1. 2000, s
sedežem Gajstova pot 2/A, Šentjur.

Navedeni sindikat prevzame matično šte-
vilko 113351.

Št. 02508-2/2000 Ob-26737
1. Upravna enota Lenart je dne 12. 4.

2000 vpisala v evidenco statutov sindikatov
pod zap. št. 23 pravila organizacije sindika-
ta delavcev zaposlenih v Upravni enoti Le-
nart, z imenom: Sindikat delavcev Uprav-
ne enote Lenart in sedežem: Lenart, Trg
osvoboditve 7, ter matično št. 1164694.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil iz 1. točke izreka postane sindikat prav-
na oseba.

Št. 025/1/00 Ob-26913
Veljavna pravila sindikata SVIZ Osnov-

ne šole Vojke Šmu, Prešernova 4, Izola,
ki so bila sprejeta na ustanovitvenem se-
stanku dne 11. 2. 2000, se sprejmejo v
hrambo pri Upravni enoti Izola.

Pravila so vpisana v evidenco temeljnih
aktov sindikatov pod zap. št. 18.

Razglasi sodišč

Oklici dedičem

D 79/99-24 OD-3517
Žalik Kristina, rojena Martinecz, hči Fe-

renca, rojena 25. 11. 1910 iz Černelavec,
Gorička ulica 1, je umrla dne 16. 12. 1998.
Imela je brata in sestro, katerih imena in
naslovi udeležencem niso znana, živela pa
naj bi nekje v Franciji ter bi naj bila že tudi
pokojna. Sodišče zato s tem oklicem vabi
dediče po pokojni Žalik Kristini, naj se pri-
glasijo sodišču v enem letu od objave oklica
v Uradnem listu RS.
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Po poteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo ter na pod-
lagi podatkov, s katerimi razpolaga, tudi od-
ločilo.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 17. 2. 2000

Oklici o skrbnikih in razpravah

N 300/2000 SR-6063
Okrajno sodišče v Postojni je v nepravd-

ni zadevi predlagatelja Bogdana Dolesa, Zu-
pančičeva 4, Kranj, ki ga zastopa odv. Mi-
ran Škrinjar iz Postojne, zoper nasprotnega
udeleženca Aleša Dolesa, s stalnim biva-
liščem na Tajskem, naslov neznan, zaradi
delitve nepremičnin v solastnini (pcto
5,000.000 SIT), s sklepom z dne 6. 4.
2000 na podlagi 4. točke 2. odst. 82. čl.
ZPP z upoštevanjem 37. člena zakona o
nepravdnem postopku nasprotnemu udele-
žencu postavilo začasno zastopnico odvet-
nico Vido Andrejašič iz Postojne, ki bo nas-
protnega udeleženca zastopala, dokler sam
ali po pooblaščencu ne nastopi pred so-
diščem oziroma dokler organ pristojen za
socialne zadeve ne sporoči, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 10. 4. 2000

P 207/99 SR-4717
To sodišče je po sodniku Bojanu Tram-

pušu v pravdni zadevi tožeče stranke Blan-
dine Marković Randić in Anteta Markovića,
oba na naslovu CKŽ 59, Krško, ki ju zasto-
pa odv. Drago Šribar iz Brežic, zoper tože-
ne pok. Angelo Golob, Šantelj Ljudmilo, Pri-
laz barona Filipoviča 30, Zagreb, Alfonza
Bobeka, Stantetova 6, Sevnica, Justino Bo-
bek, Gorelce 7, Radeče, Lepolda Bobeka,
Gorelce 7, Radeče, Stanislava Bobeka,
Frankopanova 17, Maibor, Antonijo Bobek,
Angelo Držanič, Albino Zelič-Smole, Ce-
lovška 122, Ljubljana, Ano Zelič-Šparovec,
Logatec, Martina Zeliča in Jakoba Božiča,
Coolbah road Dapto 2530 N.S.W. Avstrali-
ja, zaradi pridobitve lastninske pravice s pri-
posestvovanjem, vsp. 200.000 SIT, izven
naroka dne 30. 3. 2000 sklenilo:

toženim strankam Angeli Golob, Antoniji
Bobek, Angeli Držanič, Ani Zelič-Šparovec
in Martinu Zeliču se postavi začasni zastop-
nik Dušan Medved, zaposlen kot strokovni
sodelavec pri Okrajnem sodišču v Krškem,
ki bo zastopal tožene stranke v pravdni za-
devi P 207/97, vse dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 30. 3. 2000

I 99/03096 SR-4582
To sodišče je po okrajni sodnici Fran-

čiški Fišer, v izvršilni zadevi upnice Nove
kreditne banke Maribor, d.d., Vita Kraigher-
ja 4, Maribor, zoper dolžnika Aljošo Med-
veška, Brdinje 76, Ravne na Koroškem, za-
radi izterjave 147.814,80 SIT s pp, dne
17. 3. 2000 sklenilo:

dolžniku Aljoši Medvešku, Brdinje 76,
Ravne na Koroškem, sedaj neznanega bi-
vališča, se v izvršilnem postopku, ki se vodi
pod opr. št. I 99/03096, kot začasna za-
stopnica postavi Mihaela Poročnik, Glavni
trg 4, Muta – strokovna sodelavka Okrajne-
ga sodišča v Slovenj Gradcu.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka v zgoraj navedeni izvršilni zadevi, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo na-
stopil pred sodiščem oziroma dokler mu
skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 3. 2000

In 99/50 SR-3521
Okrajno sodišče v Radovljici je v izvršilni

zadevi upnika ASP, d.o.o., Jesenice, Finž-
garjeva 2, ki ga zastopa odv. Vasilij Novak iz
Radovljice, zoper dolžnika Zlatka Konjevi-
ča, Vodnikova 3, Lesce, zaradi 3,045.880
SIT, na podlagi 4. točke 2. odstavka
82. člena zakona o pravdnem postopku, s
sklepom opr. št. In 99/50 z dne 21. 2.
2000, dolžniku Zlatku Konjeviču postavilo
začasnega skrbnika, Darjo Bele, odvetnico
iz Radovljice.

Začasni skrbnik bo zastopal dolžnika v
izvršilnem postopku vse dotlej, dokler dolž-
nik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ
ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče Radovljica
dne 29. 2. 2000

Amortizacije

N 310/99-4 AM-2809
Na predlog Nikolaje Žitnik, Jamova 62,

Ljubljana, se uvaja amortizacija hranilne knji-
žice pri Novi Ljubljanski banki, d.d., Ljublja-
na, št. 010-330202/60.

Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 14. 12. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije

Popravek
St 9/2000-19 S-26940

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave nad dolžnikom Opekarna – Rudnik
Brežice, d.d., Šentlenart 71 objavljen v
Uradnem listu RS, št. 34-35 z dne 21. 4.
2000 na strani 3316, St 9/2000 S-25770
v zadnjem odstavku namesto datuma 11. 4.
2000, pravilno glasi 28. 3. 2000.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 25. 4. 2000

Popravek
St 7/2000 S-26914

V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-
nika Panonija, Proizvodno in trgovsko

podjetje, d.o.o., Plese 1, Murska Sobo-
ta, objavljen v Uradnem listu RS, št. 24 z
dne 17. 3. 2000, bo narok za preizkus up-
niških terjatev dne 15. 6. 2000 ob 13. uri
v sobi št. 12 pri tem sodišču in ne dne
15. 5. 2000 ob 14. uri.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 4. 2000

St 17/2000 S-26480
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom: Emo kontejner, Proizvodno podjet-
je, d.o.o., Bežigrajska 6, Celje.

Odslej se firma dolžnika glasi: Emo kon-
tejner, Proizvodno podjetje, d.o.o., Beži-
grajska 6, Celje.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Hu-
dej Zvonimir, univ. dipl. inž., s.p. VIS, Spo-
minska 16, Celje.

Odredi se objava začetka stečajnega po-
stopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

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

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
objave tega oklica. Vlogo morajo poslati v
dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemelje-
nosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa ali drugega računa upnika. Za terja-
tve, v katerih je pravdni postopek v teku, se
v prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega pre-
moženja, na katerega se nanaša njihova ter-
jatev in znesek, do katerega njihova terjatev
ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni
upniki pa morajo navesti v prijavi del premo-
ženja (predmet), na katerega se nanaša nji-
hov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 5% vrednosti prijav-
ljene terjatve ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. julija 2000 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 18. 4. 2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 4. 2000

St 25/2000 S-26481
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom: Kostroj, Tovarna strojev, d.o.o., To-
varniška 2, Slovenske Konjice.

Odslej se firma dolžnika glasi: Kostroj,
Tovarna strojev, d.o.o., Tovarniška 2, Slo-
venske Konjice – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Ter-
novšek Brane, Jurčičeva 5, Velenje.

Odredi se objava začetka stečajnega po-
stopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS, ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

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

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo po-
slati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o ute-
meljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
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terjatve, v katerih je pravdni postopek v te-
ku, se v prijavi navede sodišče, pred kate-
rim teče postopek in označba spisa. Loči-
tveni upniki morajo navesti v prijavi del dolž-
nikovega premoženja, na katerega se nana-
ša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravi-
co. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katere-
ga se nanaša njihov zahtevek. Upniki mora-
jo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 50700-840-011-3390, vendar
največ 30.000 SIT.

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

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 19. 4. 2000.

Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 4. 2000

St 26/2000 S-26482
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom: Koplast mizarstvo, d.o.o., Tovar-
niška 2, Slovenske Konjice.

Odslej se firma dolžnika glasi: Koplast
mizarstvo, d.o.o., Tovarniška 2, Slovenske
Konjice – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Sat-
ler Rudi, Goriška 2, Šoštanj.

Odredi se objava začetka stečajnega po-
stopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS, ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

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

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo posla-
ti v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemelje-
nosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro ra-
čuna ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo na-
vesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek,
do katerega njihova terjatev ne bo krita z loči-
tveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo na-
vesti v prijavi del premoženja (predmet), na
katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati ori-
ginal dokazila o plačilu sodne takse na žiro
račun 50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. julija 2000 ob 10. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 19. 4. 2000.

Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 4. 2000

St 9/2000 S-26479
Stečajni postopek nad družbo Cimos

transport, d.o.o., Transportno podjetje
Koper, Cesta Marežganskega upora 2,
Koper, se začne, in ker dolžnik nima pre-
moženja, ki bi prišlo v stečajno maso, tudi
takoj zaključi.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 4. 2000

St 15/00 S-26483
Stečajni postopek nad družbo Ilkom –

Tovarna za izdelavo konfekcije Ilirska
Bistrica, d.o.o., Bazoviška 2, Ilirska Bi-
strica, se začne, in ker dolžnik nima pre-
moženja, ki bi prišlo v stečajno maso, tudi
takoj zaključi.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 4. 2000

St 25/99 S-26484
To sodišče je s sklepom opr. št. St

25/99 z dne 12. 4. 2000 odločilo:
stečajni postopek nad družbo XENON,

d.o.o., Sp. Škofije 207, Škofije, matična
št. 5560128, šifra dejavnosti 070250, se
začne in se zaključi, ker je dolžnikovo pre-
moženje, ki bi prišlo v stečajno maso, nez-
natne vrednosti, ne zadošča niti za stroške
postopka.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 12. 4. 2000

St 14/2000-20 S-26485
To sodišče je s sklepom, opr. št. St

14/2000 z dne 17. 4. 2000 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Kom-
pas Hoteli Bled, d.o.o., Cankarjeva 2,
Bled, matična številka 5004586, šifra de-
javnosti 55.100.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Tomaž Čad, Štihova 4, Ljubljana.

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

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

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

1. HIT, d.d., Nova Gorica, Delpinova 7a,
Nova Gorica,

2. SGP Gorenjc, d.o.o., Radovljica,
Ljubljanska 11, Radovljica,

3. TSE, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 126,
Ljubljana,

4. HIPIS, d.o.o., Zaloška 162, Ljubljana,
5. Janez Lipičnik, Ribno, Ulica 1. grupe

odredov 2, Bled – delavski zaupnik.
Oklic je bil nabit na oglasno desko so-

dišča dne 17. 4. 2000.
Okrožno sodišče v Kranju

dne 17. 4. 2000

St 9/2000 S-26486
To sodišče je s sklepom opr. št. St

9/2000 z dne 13. 4. 2000 na podlagi 1.
odstavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni
postopek nad dolžnikom EUCOM, Trgov-

sko, uvozno-izvozno podjetje, Radovlji-
ca, d.o.o., Maistrova 10, Radovljica in ga
z istim sklepom takoj zaključilo.

Po pravnomočnosti sklepa bo dolžnik iz-
brisan iz sodnega registra.

Proti temu sklepu se upniki lahko pritoži-
jo v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 4. 2000

St 15/2000 S-26487
To sodišče je s sklepom opr. št. St

15/2000 z dne 18. 4. 2000 na podlagi 1.
odstavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni
postopek nad dolžnikom ERA COM-
MERCE, Podjetje za trgovino, gostinstvo
in turizem, d.o.o., Jesenice, Titova 22 in
ga takoj zaključilo.

Po pravnomočnosti sklepa bo dolžnik iz-
brisan iz sodnega registra.

Proti temu sklepu se upniki lahko pritoži-
jo v 15 dneh po objavi sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 4. 2000

St 76/98 S-26488
To sodišče je s sklepom St 76/98 dne

17. 4. 2000 v stečajnem postopku nad SŽ
Komercialno podjetje KOPO, d.o.o., Ger-
bičeva 98, Ljubljana, razrešilo dosedanje-
ga stečajnega upravitelja Gorana Ivkoviča in
v stečajni zadevi imenovalo novega stečaj-
nega upravitelja Janeza Goloba iz Ljubljane.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2000

St 39/96 S-26489
To sodišče razpisuje 2. narok za preiz-

kus terjatev in narok za obravnavanje osnut-
ka glavne razdelitve v stečajnem postopku
nad Zagops Trzin, d.o.o., Habatova 10,
Trzin – v stečaju za dne 30. 5. 2000 ob
10. uri v sobi 352/III tega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2000

St 80/99 S-26490
To sodišče je s sklepom z dne 3. 4.

2000 pod opr. št. St 80/99 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Le-
snina Veletrgovina, d.o.o., Parmova 53,
Ljubljana, matična številka 5255805, šifra
dejavnosti 70.224.

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 (3. 4.
2000).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
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(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 upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Katarina Benedik, odvetnica iz Ljub-
ljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Lesnina trgovina, d.o.o., C. v Mestni
log 90, Ljubljana,

– Tabor, d.o.o., Kalce 21i, Logatec,
– Prevent, d.d., Kidričeva 6, Slovenj

Gradec,
– Kuhar Ignac, s.p., Koprska 80, Ljub-

ljana,
– Oštir Stojan, Ložarjeva 20, Ljubljana

kot zastopnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 3. 4. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 3. 4. 2000

St 80/99 S-26491
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Lesnina Veletrgovina,
d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, za dne
28. 6. 2000 ob 9. uri, v konferenčni dvora-
ni tega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2000

St 71/2000 S-26492
To sodišče je s sklepom z dne 17. 4.

2000 pod opr. št. St 71/2000 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom Al-
tech, d.o.o., Verovškova 58, Ljubljana,
matična številka 5288134, šifra dejavnosti
22.29.

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, prijavijo
terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v
domači valuti, preračunano po srednjem te-
čaju Banke Slovenije, ki velja na dan začetka
postopka prisilne poravnave (17. 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 in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatve 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 Tomaž Čad, odvetnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– T & R, d.o.o., Tržaška 2, Ljubljana,
– Nova KBM Maribor, d.d., Slovenska

36, Ljubljana,
– Volksbank, Miklošičeva 8, Ljubljana,
– Dinos storitve, d.o.o., Šlandrova 6,

Ljubljana,
– Damjana Košir, kot predstavnica de-

lavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 17. 4. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 4. 2000

St 47/99 S-26493
To sodišče je s sklepom St 47/00, dne

17. 4. 2000 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Roy Immex Hiša, d.o.o., Tr-
žaška 132, Ljubljana, matična številka
5575915, šifra dejavnosti 51.190.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Bra-
ne Gorše, 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 5. 7. 2000 ob 11.30, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 4. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2000

St 52/2000 S-26494
To sodišče je s sklepom z dne 17. 4.

2000 pod opr. št. St 52/2000 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Sedea, Servis splošnih dejavnosti,
d.o.o., Stegne 25a, Ljubljana, matična
številka 5497213, šifra dejavnosti 74.700.

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, prijavijo
terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v
domači valuti, preračunano po srednjem te-
čaju Banke Slovenije, ki velja na dan začetka
postopka prisilne poravnave (17. 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 in se ne obrestuje-

jo, prijavijo terjatve 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 Tomaž Čad, odvetnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Iskrainvest, d.d., Stegne 25a, Ljublja-
na,

– Chemo, d.d., Maistrova 10, Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za delo, družino in so-

cialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana,
– Rival – VTS, Glonarjeva 8, Ljubljana,
– Zdenko Hrast, Tovarniška c. 12, Lo-

gatec, kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 17. 4. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 4. 2000

St 47/2000 S-26495
To sodišče je s sklepom St 47/2000,

dne 17. 4. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Novi Graniti, Zunanjetrgo-
vinsko podjetje, d.o.o., Stahovica, Sp.
Stranje 6, Kamnik, matična številka
5503124, šifra dejavnosti 26.700.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Ja-
nez Golob 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 5. 7. 2000 ob 10. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 4. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2000

St 29/2000 S-26496
To sodišče je s sklepom St 29/00, dne

17. 4. 2000 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Noris, Podjetje za proizvodnjo,
trgovino in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana,
Aleševčeva 12, matična številka 5368731,
šifra dejavnosti 070221.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Bra-
ne Gorše, 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 5. 7. 2000 ob 11. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
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Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 4. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2000

St 79/2000 S-26646
To sodišče je s sklepom z dne 14. 4.

2000 pod opr. št. St 79/2000 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Lesnina LGM, trgovsko podjetje za les
in gradbeni material, d.o.o., Ljubljana,
Parmova 53, matična številka 5214033,
šifra dejavnosti 52.463.

Upnike, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča, pozi-
vamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve,
kolkovane s predpisano sodno 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 (14. 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 in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatve 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 odvetnik Željko Kranjc iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Lesnina, d.d., Ljubljana, Cesta na Bo-
kalce 40,

– Lesnina trgovina Kranj, d.o.o., Mirka
Vadnova 9, Kranj,

– Termo, d.d., Škofja Loka, Trata 32,
– Wienerberger Opekarna Ormož, d.d.,

Kolodvorska 7, Ormož,
– Robert Dečko kot predstavnik delav-

cev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 14. 4. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 14. 4. 2000

St 38/2000 S-26497
To sodišče je s sklepom St 38/00, dne

17. 4. 2000 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Kašta, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Kamnik, Kotarjeva 8,
matična številka 5864526, šifra dejavnosti
110303 in bo opravilo skrajšan stečajni po-
stopek.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Ja-
nez Golob 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 5. 7. 2000 ob 9. uri, soba 307/III tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 4. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2000

St 20/2000 S-26498
To sodišče je s sklepom opr. št. St

20/2000 dne 17. 4. 2000 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Expres
tajnica, Jože Kovač, s.p., Glavni trg 6,
Maribor.

Šifra dejavnosti: 0643302, matična šte-
vilka: 5229988.

Odslej firma glasi: Expres tajnica, Jože Ko-
vač, s.p., Glavni trg 6, Maribor – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se določi Du-
šan Marin, univ. dipl. ek., Štantetova 4, Ma-
ribor.

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

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

Narok za preizkus terjatev bo dne 4. 9.
2000 ob 9. uri, soba 253 tukajšnjega so-
dišča.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča dne 17. 4. 2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 4. 2000

St 75/94 S-26499
To sodišče razpisuje narok za obravnava-

nje osnutka za glavno razdelitev stečajne ma-
se v stečajnem postopku nad Tapetnik, p.o.,
Maribor – v stečaju, ki bo dne 21. 6. 2000
ob 9. uri, v sobi 330 tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča št. 217, v času
uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 4. 2000

St 12/2000 S-26500
To sodišče je na seji senata dne 18. 4.

2000 pod opr. št. St 12/2000 sprejelo
naslednji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom Larry,
Podjetje za proizvodnjo, trgovino, uvoz
– izvoz, gostinstvo, marketing in inženi-
ring, d.o.o., Škocjan, Zloganje 34, Škoc-
jan, matična št. 5806321, šifra dejavnosti
11.303, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se dolž-
nik Larry, Podjetje za proizvodnjo, trgovino,
uvoz – izvoz, gostinstvo, marketing in inže-
niring, d.o.o., Škocjan, Zloganje 34, Škoc-
jan, izbriše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 18. 4. 2000

St 11/2000 S-26501
To sodišče je na seji senata dne 18. 4.

2000 pod opr. št. St 11/2000 sprejelo
naslednji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom Super
M, Podjetje za proizvodnjo, trgovino, go-
stinstvo, marketing in inženiring, Škoc-
jan, d.o.o., Stopno 9, Škocjan, matična
št. 5563518, šifra dejavnosti 12.310, se
začne in zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se dolž-
nik Super M, Podjetje za proizvodnjo, trgo-
vino, gostinstvo, marketing in inženiring
Škocjan, d.o.o., Stopno 9, Škocjan, izbriše
iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 18. 4. 2000

St 28/2000-7 S-26502
To sodišče je s sklepom opr. št. St

28/2000 z dne 17. 4. 2000 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Tovarna čev-
ljev Bor Dolenjske Toplice, d.d., Močile
št. 1, Dolenjske Toplice, matična številka
5144957, šifra dejavnosti 19.300 – pro-
izvodnja obutve.

Za stečajnega upravitelja je določen Mar-
tin Drgan, dipl. ek., Cesta brigad 5, Novo
mesto.

Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev
od dneva objave tega oklica. Prijavo je treba
vložiti v skladu z določili 137. člena zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l.
RS, št. 67/93, 8/96 – odločba US, 39/97
in 52/99) v dveh izvodih z dokazili in kolko-
vano s predpisano sodno takso.

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

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
16. 8. 2000 ob 9. uri, v sobi 108 tega
sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 4. 2000.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 17. 4. 2000

St 13/99-29 S-26503
To sodišče je s sklepom opr. št. St

13/99 z dne 30. 3. 2000 postopek prisilne
poravnave med dolžnikom Tovarna čev-
ljev Bor Dolenjske Toplice, d.d., Močile
št. 1, Dolenjske Toplice in njegovimi upni-
ki ustavilo.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 17. 4. 2000

St 14/2000-8 S-26504
Z dnem 18. 4. 2000 se začne stečajni

postopek nad stečajnim dolžnikom Harant,
Predelava nerjavečega jekla in stroje-
gradnja, d.o.o., Apače 2.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
univ. dipl. ek. Jože Flegar, Boračeva 50.

Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da
z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh
mesecev od dneva objave tega stečajnega
postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti
sodno takso v višini 5% tolarske protivredno-
sti od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar največ do vrednosti 2000
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točk. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh
izvodih. Ne plača se taksa za prijavo terjatve
delavcev iz II. odstavka 160. člena zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.

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

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 10. 7. 2000 ob 13.30, pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti v sobi št. 12.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil 18. 4. 2000 nabit na oglasno desko tu-
kajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 18. 4. 2000

St 6/2000 S-26505
To sodišče je dne 19. 4. 2000 s

sklepom opr. št. St 6/2000 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Šega, zasebno
podjetje, ekonomske storitve, gradnje,
d.o.o., Zagrebška 10, Ptuj, matična števil-
ka 5284848, šifra dejavnosti 070320.

Odslej firma glasi: Šega, zasebno pod-
jetje, ekonomske storitve, gradnje, d.o.o.,
Zagrebška 10, Ptuj – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Cesta na Roglo 11/g,
Zreče.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve tega oklica, dolžniki pa naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo 4. 7. 2000,
v sobi 26 tukajšnjega sodišča, ob 9. uri.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 4. 2000.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 19. 4. 2000

St 13/2000 S-26506
To sodišče je dne 13. 4. 2000 s

sklepom opr. št. St 13/2000 začelo in kon-
čalo stečajni postopek nad dolžnikom Ate-
na M & H, podjetje za trgovino, inženi-
ring in storitve, d.o.o., Gorišnica 53, ker
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 objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 13. 4. 2000

St 3/98-135 S-26591
To sodišče na podlagi prvega odstavka

101. člena ZPPSL objavlja:
1. Da je s sklepom St 3/98 z dne 19. 4.

2000 začelo stečajni postopek nad dolžni-
kom Hipotekarna banka, d.d., Brežice, v
likvidaciji, Cesta prvih borcev 48, Breži-
ce, matična številka 5468833.

2. Za stečajnega upravitelja je bil imeno-
van Branko Ogorevc, univ. dipl. ek. iz Sev-
nice.

3. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh pisnih
izvodih v skladu s 137. členom ZPPSL v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica
o začetku stečajnega postopka.

4. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

5. Narok za preizkus terjatev bo dne
20. 9. 2000 ob 8.30, v razpravni dvorani
IV/II Okrožnega sodišča v Krškem, CKŽ 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 19. 4.
2000.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 19. 4. 2000

St 51/2000 S-26592
To sodišče je s sklepom St 51/2000

dne 19. 4. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Eurotehna TTS, Trgovina,
turizem, storitve, d.o.o., Dunajska 21,
Ljubljana, matična številka 5931525, šifra
dejavnosti 70.320.

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

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 12. 9. 2000 ob 9.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 4. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2000

St 10/99-32 S-26593
Narok za obravnavanje osnutka za glav-

no razdelitev v stečajnem postopku nad
dolžnikom Tehtnica Kranj, p.o., podjetje
za popravilo in izdelavo precizne meha-
nike in elektronike, Benedikova 1, Kranj
– v stečaju, bo dne 20. 6. 2000 ob 13.
uri, v sobi št. 12 tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo osnutek za glav-
no razdelitev v času uradnih ur v stečajni
pisarni, soba št. 6 tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 19. 4. 2000

St 5/2000-18 S-26728
Stečajni postopek zoper dolžnika Vitrina

Podjetje za proizvodnjo hladilne opreme,
Ljutomer d.o.o., Kolodvorska 18, Ljuto-
mer se iz razloga II. odstavka 99. člena za-
kona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji,
z dnem 20. 4. 2000 zaključi.

Zoper sklep o zaključku stečajnega po-
stopka se lahko upniki pritožijo v roku 15
dni po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 4. 2000

St 77/2000 S-26730
To sodišče je s sklepom z dne 20. 4. 2000

pod opr. št. St 77/2000 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom CD COM
Založniško trgovsko podjetje, d.o.o., Vr-
hovci c. X/13a, Ljubljana, matična številka
5607132, šifra dejavnosti 22.140.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko so-
dišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu
z vlogo v dveh izvodih in priloženimi doka-
zili v 30 dneh po objavi tega oklica, prijavi-

jo svoje terjatve, kolkovane 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 (20. 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 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 Brane Obal iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Abanka, d.d., Slovenska 58, Ljubljana,
– Nova Ljubljanska banka, d.d., Podruž-

nica Mestna hranilnica Ljubljanska, Čopo-
va 3, Ljubljana,

– Flexible VM Records, d.o.o., Ljubljan-
ska 7, Bled,

– Slovenska zadružna in kmetijska ban-
ka, d.d., Miklošičeva 4, Ljubljana,

– Divna Drinić, Vrečkova ul. 11, Kranj –
zastopnica delavcev.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 20. 4. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2000

St 25/99-18 S-26732
Stečajni postopek zoper dolžnika Tovar-

na keramike Keral, Lendava d.o.o., Mlin-
ska 3, Lendava, se iz razloga II. odstavka
99. člena zakona o prisilni poravnavi, ste-
čaju in likvidaciji, z dnem 20. 4. 2000 za-
ključi.

Zoper sklep o zaključku stečajnega po-
stopka se lahko upniki pritožijo v roku 15
dni po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 4. 2000

St 19/99-20 S-26733
Stečajni postopek zoper dolžnika Adre-

mi, d.o.o., Partizanska 2, Lendava, se iz
razloga II. dstavka 99. člena zakona o prisil-
ni poravnavi, stečaju in likvidaciji z dnem
20. 4. 2000 zaključi.

Zoper sklep o zaključku stečajnega po-
stopka se lahko upniki pritožijo v roku 15
dni po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 4. 2000

St 1/2000-31 S-26735
Narok za prisilno poravnavo v postopku

prisilne poravnave nad dolžnikom Sitar,
podjetje za trgovino, gostinstvo, posre-
dovanje, kooperacijo, zastopanje in so-
delovanje Radovljica, d.o.o., Sp. Otok 3,
Radovljica, bo dne 14. 6. 2000 ob 12.30
v sobi 014/klet tega sodišča.
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Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije v sobi št. 6 tega
sodišča med uradnimi urami.

Poravnalni senat vabi upnike, da se na-
roka udeležijo.

Oklic je bil pritrjen na oglasno desko
sodišča dne 21. 4. 2000.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 21. 4. 2000

St 117/2000 S-26736
To sodišče je s sklepom z dne 21. 4.

2000 pod opr. št. St 117/2000 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Grafično embalažno podjetje TIKA, d.d.,
Cesta Tončke Čeč 44, Trbovlje, matična
številka 5034230, šifra dejavnosti 21.210.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko so-
dišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu
z vlogo v dveh izvodih in priloženimi doka-
zili, v 30 dneh po objavi tega oklica, prijavi-
jo svoje terjatve, kolkovane 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 (21. 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 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 Bojan Klenovšek, odvetnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Banka Zasavje, d.d., Trg revolucije
25/c, Trbovlje,

– Valkarton, d.d., Tržaška 1, Logatec,
– Wellpappenfabrik Tewa, Gmbh,

A-9560, Feldkirchen, Avstrija,
– Paloma, tovarna lepenke Prevalje,

d.d., Nicina 10, Prevalje,
– Miro Drnovšek, Trg revolucije 18, Tr-

bovlje, kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 21. 4. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 21. 4. 2000

St 99/2000 S-26739
To sodišče je s sklepom z dne 20. 4.

2000 pod opr. št. St 99/2000 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
S-TRADE Trgovina, proizvodnja, zasto-
panje, d.o.o., Gumnišče 11, Škofljica,
matična številka 5308216, šifra dejavnosti
51.510.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko so-

dišča se poziva, naj poravnalnemu senatu
z vlogo v dveh izvodih in priloženimi doka-
zili, v 30 dneh po objavi tega oklica, prijavi-
jo svoje terjatve, kolkovane 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, prepračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(20. 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 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
druigh upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Igor Bončina iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Zavod RS za blagovne rezerve, Dunaj-
ska 106, Ljubljana,

– Areal, d.o.o., Ul. Vita Kraigherja 5, Ma-
ribor,

– Interina, d.o.o., Kotnikova 5, Ljub-
ljana,

– Carinska uprava RS, Ljubljana,
– Franc Ahčin, Lipovec 30, Dolenja vas.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 20. 4. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 20. 4. 2000

St 69/2000 S-26740
To sodišče je s sklepom z dne 21. 4.

2000 pod opr. št. St 69/2000 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Mizarstvo Gabrovka d.d. Gabrovka, Mo-
ravče pri Gabrovki 9a, matična številka:
51440274, šifra dejavnosti: 20.300.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko so-
dišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu
z vlogo v dveh izvodih in priloženimi doka-
zili, v 30 dneh po objavi tega oklica prijavi-
jo svoje terjatve, kolkovane 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, prepračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(21. 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 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 Maksimilijan Gale iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Henelit International, d.o.o., Ljubljana,
– Janez Hladnik, s.p., Rovte,
– Gradnja, d.o.o., Šentvid pri Stični,
– Alojz Lampič, s.p. Ljubljana,
–Mihaela Zupančič, kot prestavnica sve-

ta delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 21. 4. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 21. 4. 2000

St 46/2000 S-26741
To sodišče je s sklepom St 46/2000

dne 20. 4. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom IMP Promont – Projektivni
biro, d.o.o., Ljubljana, Pot k sejmišču 30,
matična številka: 5607680, šifra dejavno-
sti: 11040.

Za stečajnega upravitelja se imenuje An-
drej Marinc iz Mozirja.

Začetek stečaja se objavi tudi na sodni
deski tega sodišča ter vpiše v sodni regi-
ster.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, 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 5. 9. 2000 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 4. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2000

St 37/2000 S-26742
To sodišče je s sklepom St 37/2000

dne 21. 4. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Euroelma Družba za trgo-
vino in storitve d.o.o., C. 24. junija 23,
Ljubljana Črnuče, matična številka
5926602, šifra dejavnosti 51.430.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Zvo-
ne Janež, odvetnik iz Ribnice.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 9. 2000 ob 10.15, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 4. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 4. 2000
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St 35/2000 S-26915
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 35/2000 sklep z dne 25. 4.
2000:

Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom: Kora, d.d., proizvodnja, storitve, tr-
govina Radeče, Njivice 5, Radeče.

Odslej se firma dolžnika glasi: Kora, d.d.,
proizvodnja, storitve, trgovina Radeče, Nji-
vice 5, Radeče – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Đor-
đevič Branko, uiv. dipl. prof., Hmeljarska
11, 3312 Prebold.

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

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

Upnike pozivamo naj prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva obajve tega oklica. Vlogo morajo po-
slati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o ute-
meljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v te-
ku, se v prijavi navede sodišče, pred kate-
rim teče postopek in označba spisa. Loči-
tveni upniki morajo navesti v prijavi del dolž-
nikovega premoženja, na katerega se nana-
ša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravi-
co. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katere-
ga se nanaša njihov zahtevek. Upniki mora-
jo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 50700-840-011-3390, vendar
največ 30.000 SIT.

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

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 25. 4. 2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 4. 2000

St 8/2000 S-27015
To sodišče je dne 20. 4. 2000 s

sklepom opr. št. St 8/2000, začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Motora-
cing, podjetje za trgovino in zastopstva,
d.o.o.,  Mariborska c.  49/b,  Ptuj,  ma-
tična številka 5379750, šifra dejavnosti
110309.

Odslej firma glasi: Motoracing, podjetje
za trgovino in zastopstva, d.o.o., Maribor-
ska c. 49/b, Ptuj – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen Ig-
nac Marinič, dipl. ek., Partizanska c. 3-5,
Maribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve tega oklica, dolžniki pa naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo 4. 7.
2000, v sobi 26 tukajšnjega sodišča, ob
10. uri.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 4. 2000.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 20. 4. 2000

Izvršbe in zavarovanja

Z 2000/00110-5 IZ-4574
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/00110 z dne
21. 3. 2000 je bila nepremičnina – trisob-
no stanovanje s kabinetom št. 2 v visokem
pritličju stanovanjske hiše v Mariboru, Raz-
lagova ul. 5, ki stoji na parceli št. 934,
pripisani k vl. št. 553, k.o. Maribor-Grad,
ki je last zastaviteljev Nevenke in Marcela
Jelenc, za vsakega do 1/2 celote, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe št.
126-LV/MW z dne 7. 3. 1994, dne 21. 3.
2000 na naroku zarubljena v korist upnika,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v zne-
sku 230.000 ATS v tolarski protivrednosti
s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 3. 2000

Z 00/00287 IZ-4628
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 00/00287 z dne 21. 3.
2000 je bilo v izvršilni zadevi upnika Raiffei-
senbank Unterpremstaetten, reg. Gen.
m.b.H., Unerpremstaetten, Avstrija, ki ga
zastopa odvetnica Breda Senčar-Leljak iz
Maribora, proti dolžnikoma in zastaviteljema
Milanu Maričniku in Ani Maričnik, oba stan.
Besednjakova ulica 1, Maribor, zaradi zava-
rovanja denarne terjatve upnika v znesku
130.000 ATS s pripadki, v tolarski proti-
vrednosti, zarubljeno na naroku dne 22. 3.
2000, in sicer: dvosobno stanovanje št. 16
v drugem nadstropju večstanovanjske hiše
v Mariboru, Besednjakova ulica 1, v skupni
izmeri 47,89 m2, katero stoji na parceli št.
1960/1 k.o. Studenci in katerega solastni-
ka vsak do 1/2 sta zastavitelja Milan in Ana
Maričnik na podlagi prodajne pogodbe št.
4461/93 z dne 8. 11. 1993, sklenjene s
prodajalcem Občino Maribor, vse v korist
upnika Raiffeisenbank Unterpremstaetten,
reg. Gen. m.b.H., Unerpremstaetten, Av-
strija.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 3. 2000

Z 00/00246 IZ-4629
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 00/00246 z dne 21. 3.
2000 je bilo v izvršilni zadevi upnika Raiffei-
senbank Unterpremstaetten, reg. Gen.
m.b.H., Unerpremstaetten, Avstrija, ki ga
zastopa odvetnica Breda Senčar-Leljak iz
Maribora proti dolžnici in zastaviteljici Anto-
niji Golob, stan. Partizanska cesta 1, Mari-
bor ter dolžniku Dušanu Galunu, stan. Can-
karjeva ulica 6, Lenart v Slov. Goricah, za-
radi zavarovanja denarne terjatve upnika v
znesku 260.000 ATS s pripadki, v tolarski
protivrednosti, zarubljeno na naroku dne
22. 3. 2000, in sicer: dvosobno stanovanje
št. 10 v drugem nadstropju večstanovanj-
ske hiše v Mariboru, Partizanska cesta 1,
katero stoji na parceli št. 1246 k.o. Mari-
bor-Grad in obsega 54,26 m2, katerega iz-
ključna lastnica je dolžnica in zastaviteljica
Antonija Golob, na podlagi prodajne pogod-
be št. 315/94 z dne 25. 8. 1994, sklenje-
ne s prodajalcem Stanovanjskim skladom
občine Maribor, vse v korist upnika Raiffei-

senbank Unterpremstaetten, reg. Gen.
m.b.H., Unerpremstaetten, Avstrija.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 3. 2000

Z 2000/00222 IZ-4694
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 108/2000 z dne 18. 1. 2000, s
sklepom o zavarovanju opr. št.
2000/00222 z dne 23. 2. 2000 odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zem-
ljiško knjigo – dvosobnem stanovanju št.
17, v izmeri 62,86 m2, ki se nahaja v stano-
vanjski hiši v Mariboru, Lavričeva 18, zgra-
jeni na parc. št. 1982/1, pripisani pri vložni
št. 1432 k.o. Koroška vrata, ki je last zasta-
viteljice Ružič Darje, na podlagi kupne po-
godbe št. 16/92 z dne 14. 9. 1992 skle-
njene s prodajalcem Mestno občino Mari-
bor, v zavarovanje denarne terjatve upnika
Nova kreditna banka Maribor, d.d., Vita
Kraigherja 4, Maribor, v višini 14,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 2. 2000

Z 6/2000 IZ-4653
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Tolminu opr. št. Z 6/2000 z dne 9. 3. 2000
se opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiški knjigi, in sicer dvosobnega apart-
maja št. 2 v objektu C6 (vhod št. 26) v
naselju Kaninska vas, v skupni izmeri
43,56 m2 s pripadajočo shrambo št. 2 in
pravico souporabe skupnih delov in naprav
ter funkcionalnega zemljišča in je last dolž-
nika Mihe Sotlarja, Podrožniška pot 7, Ljub-
ljana, upnik: Slovenska investicijska banka,
d.d., Čopova 38, Ljubljana, na podlagi pro-
dajne pogodbe, sklenjene dne 12. 3. 1997
s prodajalcem Milenkom Sekulićem, Lucija,
Fazanska 4.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 24. 3. 2000

Z 28/2000 IZ-6064
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Brežicah, št. Z 28/2000-9 z dne 31. 3. 2000
je bilo stanovanje št. 6 v 1. nadstropju večsta-
novanjske hiše v Brežicah, prej na naslovu
Veljka Vlahoviča 8, sedaj na naslovu Maistro-
va 8, v skupni izmeri 57,70 m2, ki stoji na
parc. št. 317/1, pripisani k vl. št. 487, ki je
last dolžnice in zastaviteljice Marije Lendaro,
prej Marije Šbilja, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št.
36201/047/92 z dne 13. 7. 1992 in aneksa
k tej pogodbi z dne 31. 7. 1992, obeh skle-
njenih s prodajalcem Občino Brežice, zarub-
ljeno v korist upnika Raiffeisenbank Leibnitz,
Avstrija, ki ga zastopa odvetnica Breda Sen-
čar-Leljak, Maribor, Partizanska 20, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 175.000 ATS
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila oziroma izter-
jave s pripadki in stroški izvršbe.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 5. 4. 2000

Z 2000/00044 IZ-4696
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00044, ki ga je dne 3. 4. 2000 izda-
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lo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 8 v III. nad-
stropju večstanovanjskega bloka v Dravo-
gradu, Robindvor 42, ki stoji na parc. št.
958/7 k.o. Dravograd, v skupni izmeri
90,15 m2, ki obsega 2 sobi, 2 kabineta,
kuhinjo, sanitarije, ložo in druge prostore, ki
je last dolžnikov in zastaviteljev Tonevska
Nadice, Robindvor 42, Dravograd in Tonev-
ski Dragija, Robindvor 42, Dravograd, vsa-
kega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe
št. 362-01-85/91 z dne 17. 2. 1993, skle-
njene med prodajalcem Vlado Republike
Slovenije in kupcema Nadico Tonevska in
Dragijem Tonevski, oba stanujoča Dravo-
grad, Robindvor 42, vskega do 1/2, za-
stavna pravica v korist upnika: Karntner
Sparkasse AG, podružnica v Sloveniji, Du-
najska 63, Ljubljana, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 1,000.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 4. 2000

Z 55/00 IZ-4665
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je

s sklepom opr. št. Z 55/00 z dne 10. 3.
2000 v zadevi upnika Nova Kreditna banka
Maribor, Podružnica Slovenska Bistrica, zo-
per dolžnico Bradan Nado, Travniška 10,
Slovenska Bistrica, zaradi zavarovanja de-
narne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravi-
ce in zaznambo neposredne izvršljivosti na
nepremičnini dolžnice, ki ni vpisana v zem-
ljiški knjigi, vse v korist upnika, in sicer na
podlagi sporazuma strank, sklenjenega v ob-
liki notarskega zapisa SV 730/1999 pri no-
tarki Jožici Škrk iz Slovenske Bistrice ter na
podlagi 251. člena ZIZ opravilo rubež in po-
pis nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi kot etažna lastnina in obsega enosob-
no stanovanje št. 13/02 v izmeri 34,36 m2,
ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanj-
skega bloka na Liptovski 15 v Slovenskih
Konjicah, ki je last zastaviteljice Bradan Na-
de na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
17. 11. 1999, sklenjene s prodajalko Zgrab-
ljič Renato, Ul. 22. junija 9, Petišovci, Len-
dava; pogodba je bila prijavljena za odmero
davka na promet nepremičnin, na njej je tudi
overjen podpis prodajalca.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne
pravice.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 10. 3. 2000

R 389/97 IZ-4562
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega pred naslovnim sodiščem in sklepa
naslovnega sodišča, oboje pod opr. št. R
389/97 z dne 19. 8. 1997, se zaradi zava-
rovanja denarne terjatve upnice Volksbank,
Ljudske banke, d.d., do dolžnika Zeus –
Trgovina, uvoz-izvoz, turizem in gostinstvo,
d.o.o., Izola in hipotekarnega dolžnika Gra-
hič Emirja, Hrvatini 208, Ankaran, na podla-
gi kreditne pogodbe št. 128/III-97 z dne
28. 8. 1997, ki je sestavni del sporazuma,
v višini 3,000.000 SIT z obrestmi po letni
obrestni meri TOM +10,50% in z rokom
vračila 31. 8. 1998, opravi rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in
sicer – je v naravi enodružinska hiša, locira-
na v Hrvatinih 208, stoječa na parc. št. 584,
z vl. 733, k.o. Hribi, ki je last hipotekarnega
dolžnika na podlagi kupoprodajne pogodbe

z dne 19. 3. 1997, ki je overjena pri notarju
Dravu Ferligoju dne 7. 4. 1997, pod št. Ov
1501/97 in dodatka h kupoprodajni po-
godbi z dne 19. 3. 1997, ki je overjena pri
notarju Dravu Ferligoju dne 7. 5. 1997, pod
št. Ov 2131/97.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 3. 2000

Z 12/00 IZ-4631
Na podlagi sporazuma strank, sklenjene-

ga v neposredno izvršljivem notarskem zapi-
su notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod opr.
št. SV 63/2000 z dne 20. 1. 2000 in sklepa
naslovnega sodišča opr. št. Z 12/00 z dne
7. 2. 2000, se zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnice Probanke, d.d., Maribor, do
dolžnika Abacus, Računovodske storitve,
d.o.o., Šmarje, na podlagi posojilno-zastav-
ne pogodbe o dolgoročnem kreditu št.
25/00-DK z dne 20. 1. 2000, v višini
4,500.000 SIT, vključujoč obresti po spre-
menljivi obrestni meri TOM +7% na letni rav-
ni, povečane za morebitne zakonite zamud-
ne obresti, sodne stroške in druge stroške, z
zapadlostjo dne 18. 1. 2005, v skladu z od-
plačilnim načrtom, s katerim sta kreditojema-
lec in zastaviteljica seznanjena, opravi rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
in sicer stanovanja s pripadajočo kletjo v iz-
meri 73,90 m2, sedaj 88,68 m2, ki se nahaja
v stanovanjskem bloku z naslovom Koper,
Rozmanova ul. št. 3, ki stoji na parc. št. 400,
vpisani v vl. št. 248 k.o. Semedela, pri če-
mer je stanovanje v načrtu etažne lastnine
označeno s št. 4 in svetlo modro barvo, s
pripadajočo solastnino na skupnih prostorih,
delih in napravah stanovanjske hiše, kakor
tudi funkcionalnem stavbnem zemljišču, gle-
de na delež, sorazmeren vrednosti zastavlje-
nega stanovanja v primerjavi z vrednostjo ce-
lotne etažne lastnine, katero je last dolžnika
in zastavitelja ter zastaviteljice, vsakega do
1/2, kar je razvidno iz kupoprodajne pogod-
be z dne 5. 1. 2000, sklenjene med Pravdič
Ireno in Pravdič Ivanom kot prodajalcema in
dolžnikom ter zastaviteljem in zastaviteljico
kot kupcema.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 3. 2000

Z 246/2000 IZ-4568
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 246/2000 z dne 21. 2.
2000, je bilo dvosobno stanovanje v 2. nad-
stropju večstanovanjske stavbe, Kranjska ce-
sta 4, Šenčur, ki stoji na parceli št. 111/4 pri
vl. št. 1743 k.o. Šenčur, v skupni izmeri
55 m2, ter še ni vpisano kot etažna lastnina v
zemljiški knjigi, zastavni dolžnik Gregor Ča-
ter pa si ga je pridobil na podlagi prodajne
pogodbe z dne 28. 1. 2000, sklenjene s
Francem Jagodicem, zarubljeno za zavaro-
vanje denarne terjatve po kreditni pogodbi o
dolgoročnem kreditu št. 215-600003 z dne
1. 2. 2000 v višini 60.000 DEM, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije, veljavnem na dan črpanja kredita, z
obrestno mero šestmesečni Euribor + 3 let-
no, kar na dan 1. 2. 2000 znaša 6,323%, pri
čemer je obrestna mera spremenljiva tako,
da se spreminja vsakega 1. 1. do 1. 7. v
letu, z rokom vračila v 180 mesečnih anuite-
tah, pri čemer prva anuiteta zapade v plačilo
dne 31. 3. 2000, zadnja pa 28. 2. 2015, v

korist upnice Volksbank – Ljudska banka,
d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 17. 3. 2000

R 88/99 IZ-4627
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Radovljici, R 88/99 z dne 8. 7. 1999, je bila
mala hidroelektrarna na Jezernici z uporabo
vode iz cevi za odvod hipolimnijske vode iz
Blejskega jezera, in sicer: strojnica – zem-
ljišče parc. št. 1060/14 k.o. Želeče, zajetje
na levem bregu Jezernice na parc. št. 1011/1
k.o. Želeče, s traso cevovoda po parc. št.
1011/1, 1197, 1013/2, 1014, 1008/6,
1084, 1080/3, 1080/1, 1198, 1075, 1074,
1008/7, 1193/1, 1060/14 k.o. Želeče in
iztočni cevovod na parc. št. 1060/1, 1060/2
in 1060/13 k.o. Želeče, ki je last dolžnika
Aljanko, proizvodno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Naklo, Cvetlična 3, Naklo, zarubljena
v korist upnika Die Kaerntner Sparkasse AG,
Neuer Platz 14, 9010 Celovec, Avstrija, za
zavarovanje njegove denarne terjatve v višini
2,100.000 ATS s pripadki.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 27. 3. 2000

Z 99/01346-12 IZ-4565
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, Z 99/01346 z dne 3. 12. 1999, je
bil poslovni prostor v skupni izmeri 370,30 m2,
lociran v II. kleti poslovne stavbe na Železni
cesti 14 v Ljubljani, ki je last dolžnika, z dnem
28. 1. 2000 zarubljen v korist upnika Nova
Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg repub-
like 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 23,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2000

Z 99/01002-16 IZ-4566
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, Z 99/01002 z dne 7. 10. 1999,
sta bila:

– stanovanje št. 21, v izmeri 49,99 m2,
ki se nahaja v III. nadstropju stavbe na Ja-
movi 48 v Ljubljani, skupaj s kletjo, trajno
pravico souporabe vseh skupnih prostorov
in s solastniškim deležem na skupnih povr-
šinah, delih in napravah ter na funkcional-
nem zemljišču stanovanjske stavbe, ki je
last zastaviteljice Bajramovič Verice,

– stanovanje št. 23, v skupni izmeri
77,33 m2, ki se nahaja v I. nadstropju sta-
novanjskega bloka na naslovu Kvedrova 28
v Ljubljani, stoječega na parc. št. 1381, vl.
št. 77 k.o. Nove Jarše, skupaj s solast-
niškim deležem na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah hiše, ki je last zastavi-
telja Bajramovič Mersida, z dnem 16. 12.
1999 zarubljena v korist upnika SKB ban-
ka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 20,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2000

II R 910/99-9 IZ-4569
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 910/99 z dne 10. 9. 1999, je
bilo trisobno stanovanje št. 26, v skupni
izmeri 65,49 m2, ki se nahaja v sedmem
nadstropju stanovanjske zgradbe B-13 na
Jakšičevi 2 v Ljubljani, ki je last dolžnika, z
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dnem 7. 2. 2000 zarubljeno v korist upnika
Hypo Leasing, d.o.o., Trg Osvobodilne fron-
te 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 13,197.744 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2000

II R 901/99-10 IZ-4570
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 901/99 z dne 5. 10. 1999, je
bilo stanovanje z oznako B 0.1, s pripadajo-
čim zemljiščem (atrijem) v izmeri 76,20 m2,
s parkirnim prostorom št. 47 v izmeri 11 m2

v kleti objekta, s pripadajočo kletno shram-
bo K.B.0.1 v izmeri 6,50 m2, ki je v poslov-
no stanovanjskem objektu Slape na parceli
št. 707 k.o. Slape, vl. št. 516, ki je last
dolžnika, z dnem 26. 1. 2000 zarubljeno v
korist upnika Nova Ljubljanska banka, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
15,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2000

Z 2000/00464 IZ-4662
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00464, ki ga je dne 28. 3. 2000 iz-
dalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju št. 11, v 3. nadstrop-
ju v večstanovanjski stavbi v Ljubljani, Kam-
nogoriška 41, s pripadajočo solastninsko
pravico na zemljišču, na katerem stoji stav-
ba, funkcionalnem zemljišču ter skupnih de-
lih, objektih in napravah, ki je last dolžnika na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 2.
2000, sklenjene s prodajalko Marijo Bah,
Kamnogoriška 41, Ljubljana, zastavna pra-
vica v korist upnika Nova Ljubljanska banka,
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 4,800.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 3. 2000

Z 1999/01550-9 IZ-4674
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 99/01550 z dne 21. 12. 1999
so bili poslovni prostori z oznako P-4 v I.
nadstropju objekta A-2, severno stopnišče,
to je pisarna v izmeri 16,93 m2, pisarna 2 v
izmeri 26,78 m2 ter pomožnih prostorov v I.
nadstropju s pripadajočim delom hale in
hodnika v izmeri 2,15 m2, vse v skupni iz-
meri 45,86 m2, ter dve parkirni mesti št.
103 in 104 v II. kleti v poslovnem delu
parkirne hiše, vse pa v objektu na Dunajski
cesti 58 v Ljubljani, ki je last dolžnika Rent a
yachts & Charter jahte in najem, d.o.o., Du-
najska 58, Ljubljana, z dnem 15. 3. 2000
zarubljeni v korist upnika Blagovno trgovin-
ski center, d.d., Šmartinska 152, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
17,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2000

Z 1999/01015-6 IZ-4702
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 1999/01015 z dne 8. 10. 1999
je bilo enosobno stanovanje št. 18, v tret-
jem nadstropju stanovanjske stolpnice v
Ljubljani, Kuzmičeva 5, v skupni izmeri
43,91 m2, ki je last Šubic Alenke, Kuzmiče-
va 5, Ljubljana, z dnem 17. 11. 1999 za-

rubljeno v korist upnika Kavčič Marjete, Kuz-
mičeva 8, Ljubljana, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 60.000 DEM v tolarski
protivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2000

Z 1999/01250-13 IZ-4708
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 1999/01250 z dne 23. 11.
1999 so bili:

– enosobno stanovanje št. 1, v izmeri
33,69 m2 z atrijem v izmeri 35 m2 in pripa-
dajočo kletno shrambo, v pritličju poslovno
stanovanjskega objekta št. 6 na lokaciji Ljub-
ljana, Slomškova 33, zgrajenem na parc.
št. 192/21, parc. št. 192/24 in parc. št.
159/24 k.o. Tabor, ki je last zastaviteljice
Barbare Penič, Taborje 1, Laško,

– trisobno stanovanje št. 1, v izmeri
82,12 m2 z atrijem v izmeri 14,84 m2 in pri-
padajočo kletno shrambo, v pritličju poslov-
no stanovanjskega objekta št. 3 na lokaciji
Ljubljana, Kotnikova 24, zgrajenem na parc.
št. 191/20 in parc. št. 192/12 k.o. Tabor,
ki je last zastavitelja Urankar Draga, Pot na
Grad 4, Laško,

– poslovni lokal z oznako KA-4 v izmeri
17,70 m2, v kletnem atriju poslovno stano-
vanjskega objekta št. B2 na lokaciji Ljub-
ljana, Dunajska cesta 115, zgrajenem na
parc. št. 112/2, parc. št. 112/1, parc. št.
113, parc. št. 117 in parc. št. 116 k.o.
Bežigrad, ki je last dolžnika Urankar Dra-
ga, s.p., z dnem 1. 3. 2000 zarubljeni v
korist upnika Nova kreditna banka Mari-
bor, d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
60,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2000

In 98/00782-19 IZ-4714
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 11. 6. 1999, opr. št. In 98/00782 je
bil dne 21. 2. 2000 opravljen v korist upni-
ka Viktojar Bizjaka, Jamova 46, Mavčiče, ki
ga zastopa odv. Jelka Sajovic iz Kranja, ru-
bež stanovanja na Dunajski 319a, Ljublja-
na, v izmeri 57,40 m2, shramba BB2, ga-
ražni boks B2 12,10 m2 in atrij 45 m2, last
dolžnika Pirc Marjana, Dunajska 319a, Ljub-
ljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2000

R501/99 IZ-4559
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Domžalah R 501/99 z dne 1. 10. 1999 in
rubežnega zapisnika z dne 23. 2. 2000 je
nepremičnina dolžnika oziroma zastavitelja
Jurca Barbare, Trata VII/3, Kočevje, in si-
cer: dvosobnega stanovanja št. 84 s pripa-
dajočim kletnim prostorom v stanovanjsko
poslovnem objektu SPB - 1, v Domžalah,
Ljubljanska c. 84 v 11. nadstropju v skupni
izmeri 58,62 m2 s pripadajočo pravico upo-
rabe skupnih prostorov in naprav ter funk-
cionalnega zemljišča, na katerem objekt sto-
ji, zarubljena v korist upnika Banka Celje,
d.d., Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova
4, za terjatev v višini 8,000.000 SIT s pri-
padki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 3. 2000

In 99/00241 IZ-2999
Na podlagi pravnomočnega sklepa o iz-

vršbi tega sodišča, opr. št. In 99/00241 z
dne 10. 12. 1999 je bilo v izvršilni zadevi
upnika Prima – zavarovalna družba, d.d.,
Gregorčičeva 39, Maribor, ki ga zastopa
odvetnik Bojan Lakožič iz Maribora, proti
dolžnici  Maji  Bolčina  (roj.  Toplišek),
stan. Ul. Kneza Koclja 31, Maribor, ki jo
zastopa odvetnik Gorazd Gabrič iz Seža-
ne, zaradi izterjave denarne terjatve v zne-
sku 1,340.000 SIT s pripadki, zarubljeno
dne 15. 2. 2000 lokal št. 4, v pritličnem
delu stanovanjskega objekta Cafova-Raz-
lagova  ul.  v  Mariboru,  stoječe  na  parc.
št. 1108/1 in k.o. Maribor–grad, v veliko-
sti 50 m2.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 2. 2000

Z 00/00252 IZ-3952
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Ma-

riboru, opr. št. Z 00/00252 z dne 9. 3. 2000
je bila nepremičnina: dvosobno stanovanje št.
4, v pritličju večstanovanjske hiše v Mariboru,
Gorkega 30, v skupni izmeri 44,62 m2, pripi-
sano vl. št. 1899, katero stoji na parc. št. 705
k.o. Tabor, ki je last obeh dolžnikov oziroma
zastaviteljev, vsakega do 1/2 celote po pro-
dajni pogodbi z dne 12. 1. 2000, sklenjene s
prodajalko Terezijo Potočnik, na naroku za-
rubljena vse v korist upnice Raiffeisenbank
Uniterpremstaetten, reg. Gen.m.b.H., Unter-
premstaetten, Avstrija, zaradi izterjave denar-
ne terjatve v znesku 170.000 ATS v tolarski
protivrednosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 3. 2000

Z 00/00257 IZ-3953
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 00/00257 z dne 9. 3.
2000 je bila nepremičnina: enosobno sta-
novanje št. 17, v V. nadstropju večstano-
vanjske hiše v Mariboru, Kettejeva ulica 15,
v skupni izmeri 41,15 m2 s pripadajočo klet-
no shrambo št. 17, ki stoji na parc. št.
1260/1 k.o. Tabor, ki je last dolžnice oziro-
ma zastaviteljice Zdenke Breg do celote po
prodajni pogodbi št. 4716/93 z dne
22. 11. 1993, sklenjene s prodajalcem Ob-
čino Maribor, na naroku zarubljena v korist
upnice Raiffeisenbank Unterpremstaetten,
reg. Gen.m.b.H., Unterpremstaetten, Avstri-
ja, zaradi izterjave 170.000 ATS v tolarski
protivrednosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 3. 2000

Z 00/00355 Iz-4563
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 00/00355 z dne 23. 3.
2000 je bila nepremičnina: trisobno stano-
vanje št. 14, v III. nadstropju večstanovanj-
ske hiše v Mariboru, Kardeljeva cesta 76, v
skupni izmeri 78,18 m2, ki stoji na parc. št.
431, k.o. Sp. Radvanje, in katerega solast-
niki vsak do 1/5 so zastavitelji Vesna Neu-
berg, Marjan Neuberg, mld. Tjaša Kermc,
mld. Maruša Neuberg in mld. Aljaž Neuberg
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
16. 11. 1999, sklenjene s prodajalko Mar-
janco Višnar Pavliha, na naroku zarubljeno
vse v korist upnice Raiffeisenbank Unter-
premstaetten, reg. Gen. m.b.H., Unter-
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Razpisi
 delovnih mest

Št. 07-2/92 Ob-26615
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejav-

nosti na podlagi 31. in 34. člena statuta in
22. člena pravilnika o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest razpisuje delov-
ni mesti:

I. Vodja območne izpostave Nova Go-
rica.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

– da so državljani RS,
– da imajo najmanj visoko izobrazbo

družboslovne, humanistične ali ekonomske
smeri,

– da imajo najmanj 3 leta delovnih izku-
šenj na področju kulturnih dejavnosti,

– da strokovno poznajo področje ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti.

II. Vodja območne izpostave Logatec.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
– da so državljani RS,
– da imajo najmanj visoko izobrazbo

družboslovne, humanistične ali ekonomske
smeri,

– da imajo najmanj 3 leta delovnih izku-
šenj na področju kulturnih dejavnosti,

– da strokovno poznajo področje ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti.

Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo
zamisel o razvoju in delovanju območne iz-
postave.

Mandat vodje izpostave je 5 let.
Pisne prijave z oznako “Za razpisno ko-

misijo Upravnega odbora Sklada” in dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema
upravni odbor Sklada RS za ljubiteljske kul-
turne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8
dni po tej objavi.

Komisija bo upoštevala le prijave z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami (potrdilo o
izobrazbi, potrdilo o državljanstvu). Kandi-
dati bodo o izidu razpisa obveščeni v 8 dneh
po tem, ko bo upravni odbor sklada sprejel
sklep o izbiri.

Sklad RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti

Št. 122-6/2000 Ob-26647
Upravna enota Grosuplje, Kolodvorska

2, 1290 Grosuplje, tel. 01/786-43-11, faks
01-786-22-85, razpisuje prosto delovno
mesto:

referent I za področje kmetijstva

premstaetten, Avstrija, zaradi izterjave
250.000 ATS v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila oziroma izterjave s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 3. 2000

za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom.

Pogoji:
– višja strokovna izobrazba agronomske

ali upravne smeri,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– 3 leta delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– poznavanje dela z računalnikom –

Word, Excel ter Lotus Notes – Spis.
Vsi zainteresirani kandidati in kandidat-

ke, ki vas veseli delo na področju kmetijstva
in izpolnjujete v razpisu navedene pogoje,
se lahko v roku 8 dni od datuma objave
razpisa prijavite na naslov Upravne enote
Grosuplje, Kolodvorska 2, 1290 Grosuplje.

Upravna enota Grosuplje

Št. 111-4/00-0515 Ob-26651
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sod-

niški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96 in
24/98):

a)
– 1 prosto mesto višjega sodnika na

Višjem sodišču v Celju,
– 1 prosto mesto višjega sodnika na

Višjem sodišču v Kopru,
– 2 prosti mesti višjih sodnikov na

civilnem oddelku Višjega sodišča v Ljub-
ljani;

b)
– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov

na Okrožnem sodišču v Novi Gorici,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Delovnem in socialnem sodišču v
Ljubljani na sedežu v Ljubljani;

c)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Kranju,
– 4 prosta mesta okrajnih sodnikov

na Okrajnem sodišču v Ljubljani,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Novi Gorici,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jel-
šah.

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

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto višjega sodnika, določene v 3. čle-
nu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/c
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

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

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-B
Naročilo objave namere o

javnem naročilu blaga v vrednosti
nad 150,000.000 SIT

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

Št. 3283 Ob-26717
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nuklearna elektrarna Krško (faks
0608/21-528), Vrbina 12, 8270 Krško.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: dobava naravnega ura-
novega heksafluorida (UF6) za obdobje
od leta 2001 do zaključno 2005 leta.

Letna dobavljena količina U v obliki UF6:
145.000 kg U ± 20%.

Ocenjena letna (skupna za celo obdob-
je) vrednost blaga: USD 3,500.000 (USD
17,500.000).

3. Kraj dobave: ZDA, Pogon izvajalca
obogatitve.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila blaga, če je znan: 1. 8. 2000.

5. Morebitne druge informacije: dobav-
ljeni UF6 bo v skladu z veljavno ASTM Stan-
dardno specifikacijo C787 za komercialni
naravni UF6 in v skladu s specifikacijo
izvajalca obogatitve, ki je veljavna pri do-
bavi UF6.

Ostale informacije in zahtevki bodo po-
dani v zahtevku za ponudbo za dobavo na-
ravnega uranovega heksafluorida.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

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

Popravek

Št. 41405-38/2000-04 Ob-26956
V nameri o javnem naročilu za nadaljeva-

nje izgradnje Slovenskega narodnega gle-
dališča Maribor – obnova in rekonstrukcija
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stare dvorane z odrom objavljeni v Uradnem
listu RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000,
Ob-25418, se 2. točka popravi in se pravil-
no glasi:

2. Vrsta in obseg gradbenih del in oce-
njena vrednost del: nadaljevanje izgradnje
Slovenskega narodnega gledališča Maribor
– obnova in rekonstrukcija stare dvorane z
odrom. Ocenjena vrednost vseh del je
1.245,000.000 SIT, v letu 2000 je predvi-
dena 1. faza obnove do ocenjene višine
215,000.000 SIT, nadaljevanje del je pred-
videno v letu 2001.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Oddelek za družbene dejavnosti

Ob-26805
1. Naročnik, poštni naslov, št. telefaksa:

Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo
in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana,
tel. 061/212-838, faks 061/13-12-327.

2. Vrsta in obseg del: gradbeno-obrt-
niška in instalacijska dela za adaptacijo
in dozidavo Srednje zdravstvene šole v
Mariboru.

Ocenjena vrednost del: 600,000.000
SIT.

3. Kraj izvedbe del: Maribor.
4. Predvideni datum objave javnega raz-

pisa: julij 2000.
5.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 011-04-6/00 Ob-26881
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: ureditev ce-
ste R2-419 odsek Cerklje ob Krki.

Ocenjena vrednost del: 190,000.000
SIT.

3. Kraj izvedbe del: Cerklje ob Krki.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: avgust
2000.

5. Morebitne druge informacije: naroč-
nik bo druge informacije posredoval le na
podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel na
naslov: Direkcija RS za ceste – Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

Direkcija RS za ceste

Ob-26905
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 061/309-43-93.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del
in ocenjena vrednost del: namera za novo-
gradnjo glavne ceste Slovenska Bistrica –
Hajdina, obvoznica Pragersko (G1-2/
1290) od km 0+002 do km 6+050.

Ocenjena vrednost: 2.036,000.000
SIT.

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

ročila gradbenih del, če je znan: marec
2001.

5. Morebitne druge informacije: predvi-
deni rok začetka del: 14 mesecev;

6. Financiranje: NPIA in Spremembe in
dopolnitve nacionalnega programa izgrad-
nje avtocest v RS (Ur. list RS, št. 41 z dne
29. 5. 1998).

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

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

Razveljavitev
Št. 41405/25/2000 2000 01 Ob-26946

Mestna občina Maribor, Oddelek za gos-
podarjenje z občinskim premoženjem, Uli-
ca heroja Staneta 1, Maribor, razveljavlja
javni razpis za dobavo osebnega vozila
2500 ccm, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 24 z dne 17. 3. 2000, Ob-23326, št.
76/00.

Mestna občina Maribor
Oddelek za gospodarjenje
z občinskim premoženjem

Popravek
Št. 332-04-7/00 Ob-26947

V javnem razpisu za meso in mesne iz-
delke za Oddelek za organizirano prehrano
po specifikaciji iz razpisne dokumentacije,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 33 z
dne 14. 4. 2000, Ob-25515, Št.
332-04-7/00, se 8. točka pravilno glasi:

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 2000 ob 8.30, v sejni sobi, na na-
slovu: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Popravek
Št. 4.4.1.1./2216/00 Ob-26948

V javnem razpisu objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000,
Ob-24278, na strani 2814, se 7.(a) in
8. točka pravilno glasi:

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 5. 2000 do 12.
ure, tajništvo Materialnega poslovanja, Pa-
vlič Melita.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2000 ob 11. uri, v Službi za mate-
rialno poslovanje Ljubljana, sejna soba, Trg
OF 6/1.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Popravek
Št. 60-1429/00 Ob-26943

V javnem razpisu za posodobitev komu-
nalnega katastra v Komunali Novo mesto,
d.o.o., na podlagi GISA-a, objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 34-35 z dne 21. 4. 2000,

Ob-26120, se 3.(c) in 6.(b) točki pravilno
glasita:

3. (c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevane-
ga blaga, za katere dele oziroma skupine:
ponudbe ponudnikov, ki bodo posredo-
vane samo za posamezne dele zahteva-
nega blaga ne bodo upoštevane in se
bodo štele za nepopolne.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 5. 2000.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 507/2000 Ob-26521
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev in
oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8290 Sev-
nica, z enotami:

– Dom upokojencev Sevnica, Trg svo-
bode 17, 8290 Sevnica,

– Dom upokojencev Brežice, Prešerno-
va cesta 13, 8250 Brežice.

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

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za celotno količi-
no dobave pralnih sredstev in čistil.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,350.000 SIT.

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

sukcesivne dobave blaga v obdobju enega
leta.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
12 mesecev.

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 5. 2000
po predhodni najavi.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. 5. 2000 do 11. ure.

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

Ponudbe je potrebno poslati v zapeča-
teni kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponud-
ba za izbiro ponudnika za dobavo pralnih
sredstev in čistil" in številko te objave. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja. Ponudbe se lahko oddajo tudi
osebno v splošni službi ali v tajništvu zavo-
da na Impoljci do roka, ki je določen v
javnem razpisu.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 5. 2000 ob 11. uri v Domu upokojen-
cev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, v
prostorih restavracije Dvorec.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
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ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 10% ocenjene vrednosti naročila z ve-
ljavnostjo do 12. 7. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z vzorcem po-
godbe, ki je priloga k razpisni dokumen-
taciji.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
Dokumentacija ne sme biti starejša od 30
dni od dneva, ki je določen za odpiranje
ponudb.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe do 12. 7. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena 50%, plačilni pogoji 30%, refe-
rence ponudnika 10%, dvakrat letno zago-
toviti usposabljanje glede uporabe pralnih
sredstev in čistil 10%.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: zainteresirani jih dobijo v Domu upo-
kojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto
13, 8290 Sevnica, kontaktna oseba Meši-
ček Vlado, tel. 0608/461-400 ali faks
0608/41-643.

16., 17.
Dom upokjencev in oskrbovancev

Impoljca,
Sevnica

Št. 101/2000 Ob-26522
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, 1550 Ljubljana, faks 175-21-86.

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

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

trebno dobaviti: komentatorski sistem.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

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

bavni rok je 30 dni po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTV
Slovenija, Čufarjeva, pri Brigiti Majdič, tel.
061/175-21-91, faks 061/175-21-86.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 9. 5. 2000 do
15. 5. 2000 med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  razpisna  dokumentacija
bo  na  razpolago  za  5.950 SIT  po  enod-
nevni predhodni najavi na telefaks
061/175-37-40 in na podlagi dokazila o
vplačilu. Način plačila je negotovinski, na
račun RTV Slovenija, pri Agenciji za plačilni

promet, št. ŽR 50101-603-45036, sklic na
št. 00-51-634-566, z oznako predmeta pla-
čila (št. razpisa) in z navedbo davčne števil-
ke in sedeža podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 5. 2000 do 14. ure
v vložišče RTV Slovenija.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTV Slovenija, vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah,
označene z napisom: Ne odpiraj – za razpis
– ponudba za razpis št. 101/2000 – ko-
mentatorski sistem. Na kuverti mora biti na-
pisan polni naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 2000 ob 11. uri v mali sejni sobi JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, brazpogojna in plačljiva na prvi po-
ziv, veljavna do podpisa pogodbe, in sicer v
višini 500.000 SIT.

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: podpis po-
godbe.

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

– tehnična in funkcionalna ustreznost
opreme,

– reference dobavitelja, garancija,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu:
– za komercialni del pri Brigiti Majdič,

faks 061/175-21-86,
– za tehnični deli pri Nacetu Pugletu,

faks 061/175-26-80.
16., 17.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 108/2000 Ob-26523
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, 1550 Ljubljana, faks 175-21-86.

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

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

trebno dobaviti: 1 komplet – vhodni mo-
duli za dopolnitev digitalne audio me-
šalne mize.

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

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

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

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

ca. 45 dni po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana, komercialna služba, pri Alenki Rome,
tel. 061/175-21-89, faks 061/175-21-86.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 9. 5. 2000 do
12. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  razpisna  dokumentacija
bo na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
predhodni najavi na telefaks
061/175-21-86 in na podlagi dokazila o
vplačilu. Način plačila je negotovinski, na
račun RTV Slovenija, pri APP Ljubljana št.
ŽR 50101-603-45036, sklic na št.
00-51-634-566, z oznako predmeta plačila
(št. razpisa) in z navedbo davčne številke in
sedeža podjetja. Dodatne informacije so na
razpolago samo v pisni obliki, in sicer: za
tehnični del pri Dragu Perdihu, faks
061/175-37-40, za komercialni del pri
Alenki Rome, faks 061/175-21-86.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 15. 5.
2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija, vlo-
žišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, Slo-
venija.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah,
označene z napisom: Ne odpiraj – za razpis
– ponudba za razpis št. 108/2000 – vhod-
ni moduli. Na kuverti mora biti napisan polni
naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 5. 2000 ob 9. uri v mali sejni sobi JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana v veliki sejni dvorani v 5. nadstropju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe, v
znesku 100.000 SIT; brezpogojna in plač-
ljiva na prvi poziv, veljavna do 31. 7. 2000.

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: podpis po-
godbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po 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): eko-
nomska cena, plačilni pogoji, tehnična
ustreznost in ostala merila po razpisni doku-
mentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega ali večjega obsega naro-
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čila od razpisanega, odvisno od razpoložlji-
vih finančnih sredstev in dejanskih potreb.

16., 17.
Javni zavod RTV Slovenija

Ob-26524
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana, tel.
061/160-19-52, telefaks 061/160-19-53.

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: 3 neopremljena, vseljiva
stanovanja, po seznamu:

I. dvosobno v izmeri ca. 62 m2 – v
osrednjem delu Ljubljane (bližina centra),

II. enosobno v izmeri ca. 43 m2 – v
osrednjem delu Ljubljane (bližina centra),

III. enosobno v izmeri ca. 25 m2 – na
obrobju oziroma neposredni bližini Ljub-
ljane.

Zahteve naročnika glede vseh treh sta-
novanj: biti morajo najmanj v standardni iz-
vedbi, s centralnim ogrevanjem, ne smejo
biti podstrešna ali mansardna, ob vselitvi ni
potrebna adaptacija in niso starejša od 25
let. Izkazana mora biti možnost prepisa last-
ništva v zemljiško knjigo, ki ga bo moral
opraviti prodajalec na svojo stroške in pla-
čati vse davščine in morebitne druge obvez-
nosti v zvezi s pogodbo. Stanovanja morajo
biti bremen prosta.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj lahko ponudi tudi samo eno stano-
vanje.

(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska vrednost 39,850.000 SIT.

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

I. orientacijska vrednost: 19,840.000
SIT,

II. orientacijska vrednost:
13,760.000 SIT,

III. orientacijska vrednost: 6,250.000
SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: sta-
novanja morajo biti vseljiva takoj po plačilu
kupnine s stani naročnika, predvidoma naj-
kasneje do 31. 8. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 8. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
sebne razpisne dokumentacije ni; ponud-
nik lahko dobi osnutek predvidene pogod-
be na naslovu: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za zdravstvo, Sektor za investicije,
Dunajska cesta 105, kontaktna oseba Ja-
nez Turuk, tel. 061/160-19-52, telefaks
061/160-19-53.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: osnutek predvide-
ne pogodbe lahko ponudnik zahteva 10 dni
od dneva objave tega javnega razpisa, in
sicer od 10. do 14. ure v delovnih dneh.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. dan po objavi razpi-
sa oziroma prvi naslednji delovni dan, če je

30. dan dela prost, do 10. ure, izroče-
no-sprejeto v vložišču naročnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: ponudniki lahko odda-
jo ponudbe s priporočeno pošiljko po po-
šti ali osebno na naslov naročnika: Repub-
lika Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo, Šte-
fanova 5, Ljubljana, z obvezno označbo:
“Javni razpis za 3 stanovanja” in z navedbo
ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
na zadnji dan, ki je določen za predložitev
ponudb, ob 15. uri, v sejni sobi Sektorja za
investicije Ministrstva za zdravstvo, Dunaj-
ska cesta 105, I. nadstropje, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov-pravnih oseb, ki
bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb,
morajo pred pričetkom odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelo-
vanje na javnem odpiranju, podnuniki-fizič-
ne osebe pa morajo komisiji izročiti na vpo-
gled dokumet s fotografijo, ki ga je izdal
državni organ.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija oziroma potrdi-
lo o pologu, vplačanem na žiro račun št.
50100-630-000-6010014 – izvrševanje
proračuna RS investicije – Ministrstvo za
zdravstvo, v višini 5% od orientacijske vred-
nosti za ponujena stanovanja, z veljavnostjo
do vključno datuma veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva prejema original-
ne in od notarja overjene prodajne pogod-
be s strani ponudnika.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: prodajna po-
godba (po osnutku), ki jo mora poprej potr-
diti Vlada Republike Slovenije.

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 razpis se lahko prijavijo vse fizične in
pravne osebe, ki so lastniki nepremičn(e),
katere so predmet javnega naročila in agen-
cije, katerih dejavnost je posredovanje pri
prometu z nepremičninami, z vsemi predpi-
sanimi dovoljenji za opravljanje dejavnosti, v
področje katere spada izvedba javnega na-
ročila, če soglašajo s pogoji razpisa in niso
v postopku prisilne poravnave ali stečaja.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: najmanj 90 dni
od dneva odpiranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skupno
je možno sodeči 100 točko: cena (do 50
točk), primernost lokacije in življenjske oko-
lice: preskrba, komunikacije, prosti čas...
(do 20 točk), starost stanovanj (do 15 točk),
boljša izvedba od standardne oziroma zah-
tevane (do 15 točk). Najcenejši ponudnik ni
nujno najugodnejši.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudnik mora ponudbo izdelati sklad-
no z razpisom in ji priložiti vse v isti zaprti
ovojnici:

– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– podatke  o  statusu  ponudnika  z

dokazili,

– nesporno identifikacijo stanovanj s po-
datki in načrti (skicami),

– zemljiškoknjižni izpisek oziroma ustrez-
ni dokaz o lastništvu in možnosti prepisa v
zemljiški knjigi,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
ali potrdilo o plačilu pologa,

– druge listine ali podatke, ki so zahte-
vani ali potrebni.

16., 17.
Ministrstvo za zdravstvo

Ob-26525
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana, tel.
061/160-19-52, telefaks 061/160-19-53.

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: 7 neopremljenih, vselji-
vih stanovanj v Ljubljani, po seznamu:

I. enosobno stanovanje v izmeri ca.
26 m2,

II. enosobno stanovanje v izmeri ca.
27 m2,

III. enosobno stanovanje v izmeri ca.
30 m2,

IV. enosobno stanovanje v izmeri ca.
38 m2,

V. dvosobno stanovanje v izmeri ca.
48 m2,

VI. dvosobno stanovanje v izmeri ca.
54 m2,

VII. trisobno stanovanje v izmeri ca.
72 m2.

Prednost bodo imeli ponudniki, ki bodo
ponudili stanovanja na isti lokaciji oziroma v
neposredni medsebojni bližini, v osrednjem
delu Ljubljane – ne v okolici.

Zahteve naročnika glede vseh stanovanj:
biti morajo najmanj v standardni izvedbi, s
centralnim ogrevanjem, ne smejo biti pod-
strešna ali mansardna, ob vselitvi ni potreb-
na adaptacija in niso starejša od 25 let.
Izkazana mora biti možnost prepisa lastniš-
tva v zemljiško knjigo, ki ga bo moral opravi-
ti prodajalec na svojo stroške in plačati vse
davščine in morebitne druge obveznosti v
zvezi s pogodbo. Stanovanja morajo biti bre-
men prosta.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: izje-
moma da, vendar se bo njegova ponudba
obravnavala v kontekstu prednosti stanovanj
na isti lokaciji ali neposredni medsebojni
bližini.

(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska vrednost 300.000 SIT/m2.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: orien-
tacijska srednja vrednost 300.000 SIT/m2.

4. Datum dobave, če je predvideno: sta-
novanja morajo biti vseljiva takoj po plačilu
kupnine s stani naročnika, predvidoma naj-
kasneje do 31. 8. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 8. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
sebne razpisne dokumentacije ni; ponud-
nik lahko dobi osnutek predvidene pogod-
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be na naslovu: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za zdravstvo, Sektor za investicije,
Dunajska cesta 105, kontaktna oseba Ja-
nez Turuk, tel. 061/160-19-52, telefaks
061/160-19-53.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: osnutek predvide-
ne pogodbe lahko ponudnik zahteva 10 dni
od dneva objave tega javnega razpisa, in
sicer od 10. do 14. ure v delovnih dneh.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. dan po objavi razpi-
sa oziroma prvi naslednji delovni dan, če je
30. dan dela prost, do 10. ure, izroče-
no-sprejeto v vložišču naročnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo po-
nudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova
5, Ljubljana, z obvezno označbo: “Javni raz-
pis za 7 stanovanj” in z navedbo ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
na zadnji dan, ki je določen za predložitev
ponudb, ob 12. uri, v sejni sobi Sektorja za
investicije Ministrstva za zdravstvo, Dunaj-
ska cesta 105, I. nadstropje, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov-pravnih oseb, ki
bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb,
morajo pred pričetkom odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelo-
vanje na javnem odpiranju, ponudniki-fizič-
ne osebe pa morajo komisiji izročiti na vpo-
gled dokumet s fotografijo, ki ga je izdal
državni organ.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija oziroma potrdi-
lo o pologu, vplačanem na žiro račun št.
50100-630-000-6010014 – izvrševanje
proračuna RS investicije – Ministrstvo za
zdravstvo, v višini 5% od orientacijske vred-
nosti za ponujena stanovanja, z veljavnostjo
do vključno datuma veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva prejema original-
ne in od notarja overjene prodajne pogod-
be s strani ponudnika.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: prodajna po-
godba (po osnutku), ki jo mora poprej potr-
diti Vlada Republike Slovenije.

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 razpis se lahko prijavijo vse fizične in
pravne osebe, ki so lastniki nepremičn(e),
katere so predmet javnega naročila in agen-
cije, katerih dejavnost je posredovanje pri
prometu z nepremičninami, z vsemi predpi-
sanimi dovoljenji za opravljanje dejavnosti, v
področje katere spada izvedba javnega na-
ročila, če soglašajo s pogoji razpisa in niso
v postopku prisilne poravnave ali stečaja.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: najmanj 90 dni
od dneva odpiranja ponudb.

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

je možno sodeči 100 točko: cena (do 45
točk), primernost lokacije in življenjske oko-
lice: preskrba, komunikacije, prosti čas...
(do 40 točk), starost stanovanj (do 10 točk),
boljša izvedba od standardne oziroma zah-
tevane (do 5 točk). Najcenejši ponudnik ni
nujno najugodnejši.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudnik mora ponudbo izdelati sklad-
no z razpisom in ji priložiti vse v isti zaprti
ovojnici:

– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– podatke o statusu ponudnika z dokazili,
– nesporno identifikacijo stanovanj s po-

datki in načrti (skicami),
– zemljiškoknjižni izpisek oziroma ustrez-

ni dokaz o lastništvu in možnosti prepisa v
zemljiški knjigi,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
ali potrdilo o plačilu pologa,

– druge listine ali podatke, ki so zahte-
vani ali potrebni.

16., 17.
Ministrstvo za zdravstvo

Ob-26526
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: OŠ Duplek, Korenska c. 31, 2241
Sp. Duplek, tel. 062/684-00-33, faks
062/684-01-84.

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

3. (a) Kraj dobave: OŠ Duplek, Koren-
ska c. 31, Sp. Duplek in podružnica vrtca:

1. Vrtec Zg. Duplek, Zg. Duplek 8d,
Zg. Duplek.

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

1. sveže sadje in zelenjava,
2. ribe, konzervirane ribe, zmrznjena

in konzervirana zelenjava in sadje,
3. kruh, pekovski, slaščičarski izdel-

ki, keksi,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. žita, mlevski izdelki in testenine,
7. ostalo prehrambeno blago.

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

(č)
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
1. sveže sadje in zelenjava –

1,500.000 SIT,
2. ribe, konzervirane ribe, zmrznjena

in konzervirana zelenjava in sadje –
700.000 SIT,

3. kruh, pekovski, slaščičarski izdel-
ki, keksi – 1,602.000 SIT,

4. mleko in mlečni izdelki –
1,900.000 SIT,

5. meso in mesni izdelki – 3,500.000
SIT,

6. žita, mlevski izdelki in testenine –
1,200.000 SIT,

7. ostalo prehrambeno blago –
3,598.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave blaga do 30. 6. 2001.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: OŠ
Duplek, Korenska c. 31, 2241 Sp. Duplek
– v tajništvu šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 6.000 SIT na ŽR št.
51800-603-30372.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 5. 2000 do 12. ure.

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

22. 5. 2000 ob 13. uri v prostorih OŠ Du-
plek, Korenska c. 31, Sp. Duplek.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudniki morajo ponudbi
priložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 10% od vrednosti ponudbe.
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: samostojni do-
bavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajal-
cev, ki jih navede v ponudbi.

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

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

ostale strokovne delavce.
13. Datum, od katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 22. 5. 2000 do
10. ure.

14.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: o naročilu dobijo potencialni ponudniki
pri naročniku: OŠ Duplek, Korenska c. 31,
Sp. Duplek pri Nadi Žmak, tel.
062/684-00-33, 062/684-00-34, faks
062/684-01-84.

16., 17.
OŠ Duplek, Spodnji Duplek

Ob-26563
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Filmski studio Viba film
Ljubljana, kont. oseba Vladimir Peruničič,
Zrinjskega 9, 1000 Ljubljana, tel. +386 61
320-997, faks +386 61 329-179, soba št.
306/III, e-mail: viba.film@siol.net.

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

3. (a) Kraj dobave: Filmski studio Viba
film, Zrinjskega 9, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:
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– strojna in programska oprema za
digitalno nelinearno filmsko off-line
montažo,

– dodatna oprema.
Podrobnejši obseg je naveden v razpisni

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

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudba velja le za celotno dobavo.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
23,500.000 SIT.

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

nudniki naj navedejo najkrajši možni rok do-
bave po sklenitvi pogodbe in končni datum
polne operativnosti sistema.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
maksimalno 45 dni po podpisu pogodbe.

Dvig razpisne dokumentacije: ponudniki
lahko osebno ali na pisno zahtevo (velja tudi
zahteva, poslana po faksu na št. +386 61
329-179) dvignejo razpisno dokumentacijo v
tajništvu FS Viba film Ljubljana, Zrinjskega 9,
1000 Ljubljana, tel. +386 61 320-997, faks
+386 61 329-179, od 5. 5. 2000 do 19. 5.
2000, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
ni zavod Filmski studio Viba film Ljubljana,
kont. oseba Vladimir Peruničič, Zrinjskega
9, 1000 Ljubljana, tel. +386 61 320-997,
faks +386 61 329-179, soba št. 203/II,
e-mail: viba.film@siol.net.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 19. 5. 2000, vsak
delovnik od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, način plačila:
na žiro račun št. 50101-603-400348.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do
26. 5. 2000 do 11.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javni zavod Filmski studio
Viba film Ljubljana, Zrinjskega 9, 1000 Ljub-
ljana, organizacija Javni zavod Filmski stu-
dio Viba film Ljubljana, prevzemnik tajništvo
FS Viba film, Zrinjskega 9, 1000 Ljubljana,
tel. +386 61 320-997, faks +386 61
329-179, soba št. 203/II, e-mail: viba.film-
@siol.net.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj –
dobava DNLE sistema z dodatno opremo”
in številko te objave javnega razpisa.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 5. 2000
ob 12. uri, na naslovu: Javni zavod Filmski
studio Viba film Ljubljana, Zrinjskega 9,
Ljubljana.

Naročnik Javni zavod Filmski studio Viba
film Ljubljana, Zrinjskega 9, 1000 Ljublja-
na, tel. +386 61 320-997, faks +386 61
329-179, soba št. 203/II, e-mail: viba.film-
@siol.net.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa: ponudniki bodo
obveščeni o izidu javnega razpisa v roku 8
dni od dneva odpiranja ponudb.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v

drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira z zakonom o izvrševanju proračuna RS,
navodilom o izvrševanju proračuna in v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, fiksnost cene, način oblikovanja
cene, pogoji in rok plačila, tehnična ustrez-
nost in kakovost, servisiranje, reference in
druga merila bodo navedena v razpisni do-
kumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši ali večji obseg dobave od razpisane-
ga, glede na razpoložljiva finančna sredstva
in dejanske potrebe.

Informacije se dajejo izključno v pisni
obliki.

16., 17.
Javni zavod

Filmski studio Viba film Ljubljana

Št. 321-25-1/00 Ob-26565
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Du-
najska 56, 58, 1000 Ljubljana; tel.
061/178-90-00, faks 061/178-90-21.

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

3. (a) Kraj dobave: Republika Slovenija -
različni kraji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: ušesne znamke za gove-
do; znamke morajo izpolnjevati določila iz
5. člena odredbe o označevanju in registra-
ciji govedi (Ur. l. RS, št. 86/99). Količina:
od 350.000 do 400.000 v času enega le-
ta. Natančneje je blago opredeljeno v razpi-
sni dokumentaciji.

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

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

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

1. 7. 2000 do 1. 7. 2001, v trimesečnih
presledkih.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 7. 2001, z možnostjo obnovitve po-
godbe.

6. (a) Polni  naslov  službe,  od  katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Služba za identifikacijo in registra-
cijo živali, Dunajska 56, 58, 1000 Ljub-
ljana. Dokumentacija je dostopna na splet-
nem naslovu http://www.gov.si/mkgp/jav-
ni.html.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. junij 2000.

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

predložiti ponudbe: 5. junij 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno

predložiti ponudbe: Ministrstvo za kme-
tijstvo,  gozdarstvo  in  prehrano,  Služba
za  identifikacijo  in  registracijo  živali,
Dunajska  56,  58,  1000  Ljubljana,  v
zaprti  kuverti  z  obveznim  pripisom:  “Ne
odpiraj – vloga na razpis“ z navedbo “Uše-
sne znamke“ in številko te objave na pred-
nji ter polnim naslovom pošiljatelja na zad-
nji strani.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. junij 2000 ob 9. uri, Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
56,58, Ljubljana, v sobi 735.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora skupaj s ponud-
bo predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 10 % vrednosti blaga.
Bančna garancija mora veljati 30 dni od
datuma, ki je določen za izdajo sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo naročal bla-
go v trimesečnih presledkih. Plačilo bo izvr-
šeno po prevzemu blaga.

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:
ponudbe lahko predložijo le tiste pravne
osebe (gospodarske družbe ali zavodi), ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo predpisana dovoljenja za oprav-
ljanje dejavnosti, o čemer je ponudnik dol-
žan priložiti ustrezne listine;

– niso plačilno nezmožni, pod prisilno
upravo, v stečaju ali likvidaciji, da njegovo
poslovanje ni predmet obravnave pred so-
diščem ali predmet sodne preiskave, da nje-
govo poslovanje ni s sodno ali drugo odloč-
bo ustavljeno;

– da je poravnal davke in prispevke, do-
ločene z zakonom, o čemer so dolžni po-
nudniki priložiti potrdilo pristojnih organov;

– priložena izjava o celotnem prometu v
zadnjih treh poslovnih letih;

– ponudniki, ki priložijo izpisek iz sodne-
ga registra ali drugo potrdilo o registraciji, ki
pa ne sme biti starejše od dveh mesecev.

Naročnik bo upošteval tudi poslane po-
datke o že sklenjenih pogodbah, iz katerih
je razvidna zasedenost kapacitet ponudnika.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– tehnične karakteristike znamk (odpor-

nost proti zlorabi, vrtljivost v spoju, obstoj-
nost tiska, cena klešč) (40 točk),

– tehnična in servisna prednost nad po-
goji ustreznosti (5 točk),

– nacionalne in mednarodne reference
(5 točk),

– ponudbena cena (45 točk),
– plačilni pogoji (5 točk).
Ponudnik mora skupaj s ponudbo oddati

vzorec znamke (5 kosov) in vzorec klešč.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Služba za identifikacijo in regi-
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stracijo živali, Dunajska 56, 58, 1000 Ljub-
ljana. Kontaktna oseba: Marjana Drobnič,
tel. 061/178-91-90.

16., 17.
Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

Št. 11/2-75/2000 Ob-26597
1. Naročnik: Telekom Slovenije, d.d.,

Cigaletova 15, Ljubljana, fax št.: (061)133
04 43.

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

3. a.) Kraj dobave: skladišča poslovnih
enot Telekoma Slovenije, d.d.

b.) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: tisk knjig Telefonskega
imenika Slovenije 2001.

c.) Dobavitelj se lahko poteguje za naro-
čilo: v celoti

č.) Ocenjena vrednost naročila: skupna
ocenjena vrednost javnega naročila je
270,000.000 SIT.

4.
5. Datum zaključka dobave: datum

zaključka del je 30. 10. 2000.
6. a.) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v tajništvu sektorja za nabavo in logi-
stiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Tele-
kom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljublja-
na, soba 306.

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

c.) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT.

Ob dvigu razpisne dokumentacije poten-
cialni ponudnik posreduje matično in davč-
no številko ponudnika ter telefonsko in tele-
faksno številko kontaktne osebe ponudni-
ka.

Plačilo se izvrši na žiro račun št.:
50100-601-35407.

7. a.) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 7. 6. 2000 do 12. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 8. 6. 2000 v sobi
št. 801, v 8. nadstropju poslovne stavbe
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 12. uri.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 1% ocenje-
ne vrednosti javnega naročila, kar znaša
2,700.000 SIT.

Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansov ni. Ponudbene cene so fiksne. Pla-
čilni rok je 90 dni od datuma izstavitve raču-
na po zadnji dobavi Telefonskega imenika
Slovenije 2001.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pisne po-
godbe.

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

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

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri vred-
notenju ponudb bo komisija upoštevala
skladnost predložene dokumentacije z za-
htevami iz razpisne dokumentacije.

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

Komisija bo uporabila naslednja merila:
1. vrednost ponudbe ponder 0.75
2. reference za tovrstna

dela ponder 0.05
(referenčna lista na področju tiskanja

imenikov- telefonskih oziroma podobnih)
3. roki izvedbe ponder 0.20

Ponudbeno ceno preračunamo v točke
po formuli: minimalna cena x 100/ ponud-
bena cena. Izračunano ceno posamezne
ponudbe v točkah pomnožimo s ponderjem
cene in dobimo ponderirano ceno ponudbe
v točkah.

Reference za tovrstna dela ocenjujemo:
– tisk najmanj dveh letnih imenikov in

najmanj 1,000.000 pol je 100 točk,
– tisk imenikov nad 100.000 pol je 50

točk,
– tisk nobenega imenika je 0 točk.
Dobljene točke pomnožimo s ponderji

in dobimo ponderirano vrednost merila v
točkah.

Roki izvedbe so določeni v razpisni do-
kumentaciji v terminskem planu. Izvedba po
planu (33 delovnih dni od predaje filmov
naročnika do predaje knjig v naročnikova
skladišča) pomeni 100 točk. Podaljšanje ro-
ka za vsak dan zmanjšuje število točk za 20,
skrajšanje roka do največ pet dni povečuje
za vsak dan število točk za 10. Dobljene
točke pomnožimo s ponderji in dobimo pon-
derirano vrednost merila v točkah.

Na koncu seštejemo vsa ponderirana
merila v točkah in dobimo ponderirano ce-
no ponudbe v točkah. Najugodnejša bo po-
nudba, ki bo imela največ točk.

Naročnik lahko zavrne vse ponudbe, če
meni, da nobena v celoti ne ustreza pogo-
jem razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico, da glede
na ostala merila najcenejše ponudbe ne šte-
je za najugodnejšo.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: namera o javnem naročilu je bila objav-
ljena v Uradnem listu RS, št. 6-7 z dne
28. 1. 2000, Ob-19492.

Telekom Slovenije, d.d.

Ob-26608
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Sežana, Partizan-
ska 24, 6210 Sežana, tel. 067/344-347,
067/31-671, faks 067/344-347.

2.
3. (a) Kraj dobave: Zdravstvena postaja

Komen, Komen 94, 6223 Komen.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
a) pohištvena oprema za prostore

splošne ambulante,
b) pohištvena oprema za prostore

zobne ambulante.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:
pod a) 3,500.000 SIT,
pod b) 3,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

1 mesec po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Sežana, Partizanska 24,
tajništvo zavoda, 6210 Sežana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 950 SIT (DDV)
na ŽR 51420-603-31525 ali gotovinski pri
blagajni zavoda.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. 5. 2000 do 11.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Sežana,
Partizanska 24, Sežana, tajništvo zavoda.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 5. 2000 ob 12. uri v prostorih uprave
zavoda, Partizanska 24, 6210 Sežana.

9., 10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.

12., 13., 14., 15., 16.
17. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolniti

ponudniki: navedeno v razpisni dokumen-
taciji.

Zdravstveni dom Sežana

Ob-26612
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje – RTH,
d.o.o. – Obrat Separacija.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: kombiniran nakladalni stroj.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
11,200.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: do
1 mesec po naročilu.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 1 mesec po naročilu.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
RTH, d.o.o., Oddelek za investicije, Trg re-
volucije 12, 1420 Trbovlje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9. do
11. ure do 15. 5. 2000.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 5. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTH, d.o.o., Trbovlje, Od-
delek za investicije (Marjana Žagar), Trg re-
volucije 12, 1420 Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 5. 2000 ob 12. uri v Trbovljah na RTH,
d.o.o. – Oddelek za investicije.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila v roku oprede-
ljenem v pogodbi po izdobavi posamezne
opreme in izdaje računa.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 22. 5. 2000
po oddaji ponudb.

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

– cena ponujene opreme – do 50 točk,
– rok dobave – do 20 točk,
– rok plačila – do 20 točk,
– fiksnost cen – do 10 točk.
Način vrednotenja posameznih meril je

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

čilu: informacije o naročilu je možno dobiti
pri Klenovšek Srečku, v času razpisa, vsak
dan od 10. do 12. ure po tel. 0601/26-144
int. 268 (ponedeljek, sreda, četrtek) ali na
tel. 0601/43-704 int. 368 (torek, petek).

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

17.
RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-26613
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje – RTH,
d.o.o..

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: ureditev licenc računal-
niških programov.

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

1. sklop,
2. sklop.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
10,500.000 SIT.

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

1. sklop: 9,000.000 SIT,
2. sklop: 1,500.000 SIT.

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

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
RTH, d.o.o., Oddelek za investicije, Trg re-
volucije 12, 1420 Trbovlje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9. do
11. ure do 11. 5. 2000.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 5. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTH, d.o.o., Trbovlje, Od-
delek za investicije (Marjana Žagar), Trg re-
volucije 12, 1420 Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 5. 2000 ob 10. uri v Trbovljah na RTH,
d.o.o. – Oddelek za investicije.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila v roku oprede-
ljenem v pogodbi po izdobavi posamezne
opreme in izdaje računa.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 16. 5. 2000
po oddaji ponudb.

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

– cena – do 40 točk,
– rok plačila – do 10 točk,
– reference – do 10 točk,
– ostala merila – do 40 točk.
Način vrednotenja posameznih meril je

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

čilu: informacije o naročilu je možno dobiti
pri Sotlar Stanetu, v času razpisa, vsak dan
po tel. 0601/26-144 int. 332 oziroma po
e-mailu: stane.sotlar@rth.si.

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

17.
RTH, d.o.o., Trbovlje

Št. 101-6/2000 Ob-26614
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28,
1000 Ljubljana.

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

3. (a) Kraj dobave: Zavod RS za šolstvo,
Poljanska 28, 1000 Ljubljana, OE Nova Go-
rica, Cankarjeva 8, 5000 Nova Gorica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: predmet javnega naročila je do-
bava pisarniškega pohištva, specificirane-
ga in opisanega v razpisni dokumentaciji.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 6,700.000 SIT (z vključenim 19%
DDV).

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

30 dneh od sklenitve pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljub-
ljana, pri Katarini Porenta (vložišče).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 5. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT (v ceno je
vračunan 19% DDV) na žiro račun št.
50100-603-401756, sklic na št. 8600.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 26. 5. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod RS za šolstvo, Poljan-
ska 28, Ljubljana, Katarina Porenta (vlo-
žišče).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 5. 2000 ob 10. uri v prostorih Zavoda
RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

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

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 5. 2000 do
12. ure.
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14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 3 točke,
– celovitost opisa ter skladnost vsebine

ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28,
Ljubljana, Ivan Biščak, tel. 061/30-05-108.

16., 17.
Zavod RS za šolstvo

Ob-26616
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Slovenske železnice, d.d.,
1506 Ljubljana, Kolodvorska 11,
061/29-12-921.

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

3. (a) Kraj dobave: skladišče Zalog, Kri-
va pot 38.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: 30.000 kg kontaktne-
ga vodnika RiS 100, 7.000 kg bakrene
vrvi.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zaje-
majo celotni razpis, delne ponudbe ne bo-
do upoštevane.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
33,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroči-
lo se oddaja v celoti.

4. Datum dobave, če je predvideno:
24. 8. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
24. 8. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, materialno poslovanje,
Trg OF 6/I, 1506 Ljubljana, soba št. 11,
Franci Šoško.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure do 18. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 40.000 SIT, virman na žiro
račun št. 50100-601-5014744 pri NLB
Ljubljana (domači ponudniki), 200 EUR na
ŽR 50100-620-133-900-7100-59383/4
pri NLB Ljubljana (tuji ponudniki).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 6. 2000 do 12. ure,
tajništvo materialnega poslovanja.

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

9. 6. 2000 ob 11. uri v Službi za material-
no poslovanje, Ljubljana, sejna soba, Trg
OF 6/1.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: bančna garancija v višini 3% razpisane
vrednosti, z veljavnostjo do 9. 10. 2000.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenjena bo
kupoprodajna pogodba o dobavi razpisane-
ga materiala.

12. Zahteve glede pravnega statusa ponud-
nika storitev, finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost: pravna oblika:
gospodarske družbe, samostojni podjetniki; po-
trdilo o plačilu davkov in prispevkov.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od dneva
odpiranja.

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

1. konkurenčnost cen – 60 točk,
2. reference za razpisani material –

20 točk,
3. reference dobavitelja – 10 točk,
4. kakovost – 10 točk.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: tehnični podatki: Rozman Peter, tel.
061/29-12-295, komercialna vprašanja:
Franci Šoško, tel. 061/29-12-801.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d.

Ob-26617
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., 1506 Ljub-
ljana, Kolodvorska 11, 061/29-12-921.

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: barve za obdobno in
sprotno vzdrževanje tovornih vagonov.

Tabela
Zap. št. Naziv materiala Potrebna količina

kg
1. razredčilo 5800
2. osnovna antikorozivna

barva 7300
3. pokrivna barva II premaz

RAL 8015 39900
4. pokrivna barva I premaz

RAL 8015 1200
5. pokrivna barva siva

RAL 7039 2680
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zaje-
majo celotni razpis, delne ponudbe ne bo-
do upoštevane.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

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

cesivno po potrebi.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 5. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, Služba za materialno po-
slovanje, Trg OF 6, 1506 Ljubljana, soba
št. 12, Radenko Malić.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 5. 5. 2000 do
30. 5. 2000 med 10. in 12. uro.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 6. 2000 do 10. ure,
tajništvo Službe materialnega poslovanja,
Melita Pavlič.

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

20. 6. 2000 ob 11. uri, Služba za material-
no poslovanje, Trg OF 6, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% po-
nujene vrednosti, z veljavnostjo do 29. 8.
2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni 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:
vse pravne oblike; potrdilo o plačilu davkov
in prispevkov, boniteta.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od dneva
odpiranja.

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

1. konkurenčnost cen – 40 točk,
2. kvaliteta – 30 točk,
3. reference – 20 točk,
4. plačilni rok – 10 točk.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: tehnični podatki: Viktor Šinkovec, tel.
061/29-14-105, komercialna vprašanja:
Radenko Malić, tel. 061/29-12-889.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d.

Št. NS 16/2000 Ob-26640
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro 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: razsvetljava, instalacijski
material, stikalna tehnika in telekomu-
nikacijske naprave, strojno orodje, ostali
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:
10,500.000 SIT.

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

– razsvetljava, instalacijski material, sti-
kalna tehnika, telekomunikacijske naprave:
4,500.000 SIT,

– strojno orodje: 3,000.000 SIT,
– ostali material: 3,000.000 SIT.
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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 15. 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 potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 16. 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 16. 5. 2000 v prosto-
rih 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.
15., 16., 17.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje

Št. 1234/00 Ob-26634
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno

podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
telefaks: 061/132-40-74.

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

3.a) Kraj dobave: skladišča poslovnih
enot, oziroma nadzorništva Elektro Ljublja-
ne d.d.,

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: dobava kovinske opreme za
električne vode:

– konzole za gole in polizolirane vod-
nike,

– ostala kovinska oprema,
– vijaki in podložke,
– ozemljitveni valjanec.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

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

č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 74,000.000 SIT.

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

– konzole za gole in polizolirane vodnike
41,000.000 SIT,

– ostala kovinska oprema 11,500.000
SIT,

– vijaki in podložke 13,000.000 SIT,
– ozemljitveni valjanec 8,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: po-

godbeni stranki se dogovorita za sukcesiv-
no naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim
rokom in za obdobje 12 mesecev po skleni-
tvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je 12
mesecev po sklenitvi pogodbe.

6.a) Polni naslov službe od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo: ponud-
niki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
131-52-55 v sobi štev. 16 na naslovu Jav-
no podjetje Elektro Ljubljana d.d., Sloven-
ska cesta 56/VI, Ljubljana

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago do 12. 5. 2000 do
14. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana
d.d., štev. 50102-601-90004, sklic na šte-
vilko: 007991-276 z obvezno navedbo
davčne številke!

7.a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 6. 6. 2000 do 14. ure,
ponudbe oddane po tem roku ne bodo upo-
števane.

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

Prijava mora biti predložena v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega naslo-
va naročnika. Prijava naj ima obvezno pri-
pisano “Javni razpis-Ponudba za dobavo
kovinske opreme za električne vode-Ne
odpiraj!”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 6. 2000, ob
11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 56/VII v
Ljubljani.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo, mi-
nimalni plačilni rok 30 dni.

11. Zahtevana  pravna  oblika,  ki  jo
mora  prevzeti  skupina  ponudnikov  stori-
tev, če ji bo dodeljeno javno naročilo: po-
godba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične  sposobnosti,  ki  jih  mora  izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik je lahko gospodarska druž-
ba, ki mora predložiti naslednjo
dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni od
objave v Uradnem listu RS,

– pravnomočno odločbo-dovoljenje uprav-
nega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa in datum overovitve nje kopi-
je ni starejši od 90 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,

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

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

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,

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

– obrazce o boniteti BON 1 in BON 2,
oziroma BON 3, pri čemer datum overovi-
tve kopije BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2 in BON 3 pa ne
starejša od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
stih iz naslova davkov in drugih dajatev, ne
starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– izjavo ponudnika o obveznostih po za-
konu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti daja-
nja tehničnih informacij in zagotovitvi garan-
cij,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov in tehnični opremljenosti ponudnika,
potrebna za izvedbo naročila.

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

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost – pri del-

nih ponudbah posamezne skupine materia-
la, oziroma opreme,

– plačilni pogoji,
– kakovost dobave,
– reference ponudnika,
– reference proizvajalca.
15. Morebitne druge informacije o

naročilu: navedene so v razpisni dokumen-
taciji. Naročnik bo posredoval le pisna po-
jasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročni-
ku priporočeno posredovane do 26. 5.
2000.
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16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

Elektro Ljubljana d.d.

Št. 1235/00 Ob-26635
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno

podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
telefaks: 061/132-40-74.

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

3.a) Kraj dobave: skladišča poslovnih
enot, oziroma nadzorništva Elektro Ljublja-
ne d.d.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: dobava stikalnih naprav s.n.

– Progovni ločilniki s.n.
– Odklopni ločilniki s.n.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

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

č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 80,000.000 SIT.

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

– Progovni ločilniki s.n. 50,000.000
SIT,

– Odklopni ločilniki s.n. 30,000.000
SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: po-
godbeni stranki se dogovorita za sukcesiv-
no naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim
rokom in za obdobje 12 mesecev po skleni-
tvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je 12
mesecev po sklenitvi pogodbe.

6.a) Polni naslov službe od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo: ponud-
niki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
131-52-55 v sobi štev. 16 na naslovu Jav-
no podjetje Elektro Ljubljana d.d., Sloven-
ska cesta 56/VI, Ljubljana.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago do 12. 5. 2000 do
14. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana
d.d., štev. 50102-601-90004, sklic na šte-
vilko: 007991-276 z obvezno navedbo
davčne številke!

7.a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 6. 6. 2000 do 14. ure,
ponudbe oddane po tem roku ne bodo upo-
števane.

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

Prijava mora biti predložena v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega naslo-
va naročnika. Prijava naj ima obvezno pripi-
sano “Javni razpis-Ponudba za dobavo sti-
kalnih naprav s.n.-Ne odpiraj!”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 2000, ob

12. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 56/VII v
Ljubljani.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo, mi-
nimalni plačilni rok 30 dni.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik je lahko gospodarska druž-
ba, ki mora predložiti naslednjo dokumen-
tacijo:

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni od
objave v Uradnem listu RS,

– pravnomočno odločbo-dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa in datum overovitve
nje kopije ni starejši od 90 dni od objave v
Uradnem listu RS,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,

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

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

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,

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

– obrazce o boniteti BON 1 in BON 2,
oziroma BON 3, pri čemer datum overovi-
tve kopije BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2 in BON 3 pa ne
starejša od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
stih iz naslova davkov in drugih dajatev, ne
starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– izjavo ponudnika o obveznostih po za-
konu o tehničnih zahtevah za proizvode in
o ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti
dajanja tehničnih informacij in zagotovitvi
garancij,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov in tehnični opremljenosti ponudnika,
potrebna za izvedbo naročila.

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

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost – pri del-

nih ponudbah posamezne skupine materia-
la, oziroma opreme,

– plačilni pogoji,
– kakovost dobave,
– reference ponudnika,
– reference proizvajalca.
Upoštevane bodo preference za doma-

čega proizvajalca!
15. Morebitne druge informacije o

naročilu: navedene so v razpisni dokumen-
taciji. Naročnik bo posredoval le pisna
pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo na-
ročniku priporočeno posredovane do
26. 5. 2000.

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

Elektro Ljubljana d.d.

Št. 1236/00 Ob-26636
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno

podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
telefaks: 061/132-40-74,

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

3.a) Kraj dobave: skladišča poslovnih
enot, oziroma nadzorništva Elektro Ljublja-
ne d.d.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: dobava distribucijskih trans-
formatorjev.

c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: upošte-
vane bodo samo celovite ponudbe!

č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 143,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: po-
godbeni stranki se dogovorita za sukcesiv-
no naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim
rokom in za obdobje 12 mesecev po skleni-
tvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je 12
mesecev po sklenitvi pogodbe.

6.a) Polni naslov službe od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo: ponud-
niki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
131-52-55 v sobi štev. 16 na naslovu Jav-
no podjetje Elektro Ljubljana d.d., Sloven-
ska cesta 56/VI, Ljubljana.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago do 12. 5. 2000 do
14. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana
d.d., štev. 50102-601-90004, sklic na šte-
vilko: 007991-276 z obvezno navedbo
davčne številke!

7.a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 6. 6. 2000 do 14. ure,
ponudbe oddane po tem roku ne bodo upo-
števane.
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b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d., Služ-
ba za javna naročila, Slovenska cesta 56,
1516 Ljubljana.

Prijava mora biti predložena v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega naslo-
va naročnika. Prijava naj ima obvezno pripi-
sano “Javni razpis-Ponudba za dobavo di-
stribucijskih transformatorjev-Ne odpiraj!”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 6. 2000, ob
13.30. uri v sejni sobi v VII. nadstropju druž-
be Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 56/VII
v Ljubljani.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo, mi-
nimalni plačilni rok 30 dni.

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:
ponudnik je lahko gospodarska družba, ki
mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni od
objave v Uradnem listu RS,

– pravnomočno odločbo-dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa in datum overovitve
nje kopije ni starejši od 90 dni od objave v
Uradnem listu RS,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,

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

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

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,

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

– obrazce o boniteti BON 1 in BON 2,
oziroma BON 3, pri čemer datum overovi-
tve kopije BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2 in BON 3 pa ne
starejša od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
stih iz naslova davkov in drugih dajatev, ne
starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– izjavo ponudnika o obveznostih po za-
konu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti daja-
nja tehničnih informacij, zagotovitvi garancij
in servisiranju,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov in tehnični opremljenosti ponudnika,
potrebna za izvedbo naročila.

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

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost –pri del-

nih ponudbah posamezne skupine materia-
la, oziroma opreme,

– plačilni pogoji,
– kakovost dobave,
– reference ponudnika,
– reference proizvajalca.
Upoštevane bodo preference za doma-

čega proizvajalca!
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 26. 5. 2000.

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

Elektro Ljubljana d.d.

Št. 1234/00 Ob-26637
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno

podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
telefaks: 061/132-40-74.

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

3.a) Kraj dobave: skladišča poslovnih
enot, oziroma nadzorništva Elektro Ljublja-
ne d.d.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: dobava kabelskih omaric, va-
rovalne in zaščitne opreme:

– Kabelske omarice,
– Odvodniki prenapetosti n.n.,
– Varovalke in podnožja varovalk s.n.,
– Varovalke in podnožja varovalk n.n.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

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

č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 130,000.000 SIT

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

– Kabelske omarice 73,500.000 SIT,
– Odvodniki prenapetosti n.n.

12,500.000 SIT,
– Varovalke in podnožja varovalk s.n.

22,500.000 SIT,
– Varovalke in podnožja varovalk n.n.

21,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: po-

godbeni stranki se dogovorita za sukcesiv-
no naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim
rokom in za obdobje 12 mesecev po skleni-
tvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je 12
mesecev po sklenitvi pogodbe.

6.a) Polni  naslov  službe  od  katere  se
lahko  zahteva  razpisno  dokumentacijo:
ponudniki  lahko  dvignejo  razpisno  do-
kumentacijo pri kontaktni osebi Nataši
Škerjanec,  tel.  131-52-55  v  sobi  št. 16
na  naslovu  Javno  podjetje  Elektro  Ljub-
ljana  d.d.,  Slovenska  cesta  56/VI,  Ljub-
ljana.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago do 12. 5. 2000 do
14. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana
d.d., štev. 50102-601-90004, sklic na šte-
vilko: 007991-276 z obvezno navedbo
davčne številke!

7.a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 6. 6. 2000 do 14. ure,
ponudbe oddane po tem roku ne bodo upo-
števane.

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

Prijava mora biti predložena v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega naslo-
va naročnika. Prijava naj ima obvezno pripi-
sano “Javni razpis-Ponudba za dobavo ka-
belskih omaric, varovalne in zaščitne opre-
me-Ne odpiraj!”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 2000, ob
9. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 56/VII v
Ljubljani.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo, mi-
nimalni plačilni rok 30 dni.

11. Zahtevana  pravna  oblika,  ki  jo
mora  prevzeti  skupina  ponudnikov  stori-
tev, če ji bo dodeljeno javno naročilo: po-
godba.

12. Zahteve  glede  pravnega  statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik je lahko gospodarska druž-
ba, ki mora predložiti naslednjo dokumen-
tacijo:

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni od
objave v Uradnem listu RS,

– pravnomočno odločbo-dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa in datum overovitve
nje kopije ni starejši od 90 dni od objave v
Uradnem listu RS,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
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postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,

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

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

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,

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

– obrazce o boniteti BON 1 in BON 2,
oziroma BON 3, pri čemer datum overovi-
tve kopije BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2 in BON 3 pa ne
starejša od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
stih iz naslova davkov in drugih dajatev, ne
starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– izjavo ponudnika o obveznostih po za-
konu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti daja-
nja tehničnih informacij, zagotovitvi garancij
in servisiranju,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov in tehnični opremljenosti ponudnika,
potrebna za izvedbo naročila.

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

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost –pri del-

nih ponudbah posamezne skupine materia-
la, oziroma opreme,

– plačilni pogoji,
– kakovost dobave,
– reference ponudnika,
– reference proizvajalca.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 26. 5. 2000.

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

Elektro Ljubljana d.d.

Št. 1232/00 Ob-26638
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno

podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
telefaks: 061/132-40-74.

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

3.a) Kraj dobave: skladišča poslovnih enot,
oziroma nadzorništva Elektro Ljubljane d.d.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: dobava kostanjevih drogov
in betonskih elementov za nadzemne
električne vode:

– kostanjevi drogovi,

– betonski drogovi in konzole,
– betonski drogovniki,
– betonske klešče.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

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

č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 106,000.000 SIT

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

– kostanjevi drogovi 8,000.000 SIT,
– betonski drogovi in konzole

35,000.000 SIT,
– betonski drogovniki 22,500.000 SIT,
– betonske klešče 40,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: po-

godbeni stranki se dogovorita za sukcesiv-
no naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim
rokom in za obdobje 12 mesecev po skleni-
tvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je 12
mesecev po sklenitvi pogodbe.

6.a) Polni naslov službe od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo: ponud-
niki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
131-52-55 v sobi štev. 16 na naslovu Jav-
no podjetje Elektro Ljubljana d.d., Sloven-
ska cesta 56/VI, Ljubljana.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago do 12. 5. 2000 do
14. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana
d.d., štev. 50102-601-90004, sklic na šte-
vilko: 007991-276 z obvezno navedbo
davčne številke!

7.a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 6. 6. 2000 do 14. ure,
ponudbe oddane po tem roku ne bodo upo-
števane.

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

Prijava mora biti predložena v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega naslo-
va naročnika. Prijava naj ima obvezno pripi-
sano “Javni razpis-Ponudba za dobavo ko-
stanjevih drogov in betonskih elementov za
nadzemne električne vode-Ne odpiraj!”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 6. 2000, ob
9. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 56/VII v
Ljubljani.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v

drugih dokumentih: gotovinsko plačilo, mi-
nimalni plačilni rok 30 dni.

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:
ponudnik je lahko gospodarska družba, ki
mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni od
objave v Uradnem listu RS,

– pravnomočno odločbo-dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa in datum overovi-
tve nje kopije ni starejši od 90 dni od obja-
ve v Uradnem listu RS,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,

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

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

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,

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

– obrazce o boniteti BON 1 in BON 2,
oziroma BON 3, pri čemer datum overovi-
tve kopije BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2 in BON 3 pa ne
starejša od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
stih iz naslova davkov in drugih dajatev, ne
starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– izjavo ponudnika o obveznostih po za-
konu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti dajanja
tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov in tehnični opremljenosti ponudnika,
potrebna za izvedbo naročila.

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

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost – pri del-

nih ponudbah posamezne skupine materia-
la, oziroma opreme,

– plačilni pogoji,
– kakovost dobave,
– reference ponudnika,
– reference proizvajalca.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 26. 5. 2000.
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16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

Elektro Ljubljana d.d.

Št. 2/2000 Ob-26641
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: UL – Fakulteta za farmacijo, Ašker-
čeva 7, Ljubljana, faks 061/12 58 031.

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

3. (a) Kraj dobave: Aškerčeva 7, Ljub-
ljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in instalacija ra-
ziskovalne opreme:

a) IR spektrofotometra za delo v
srednjem in bližnjem IR območju in pro-
gramske opreme za kvalitativno in kvantita-
tivno analizo.

b) TLC denzitometer (TLC Scanner) z
ustrezno programsko opremo in opremo za
dokumentacijo TLC plošč z ustreznim raču-
nalniškim programom,

– aparaturo za potapljanje TLC plošč,
– grelec TLC plošč.

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

– pod a): naročilo ni deljivo,
– pod b): naročilo ni deljivo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
– pod a): 17 mio SIT,
– pod b): 10 mio SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
– pod a): avgust 2000,
– pod b): julij 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: UL
- Fakulteta za farmacijo, tajništvo, Ašker-
čeva 7, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 5. 5. do 17. 5.
2000, ob delovnikih med 8. in 10 uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom ali
splošno položnico na ŽR naročnika št.
50101-603-402657.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 26. 5. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: UL - Fakulteta za farmacijo,
Aškerčeva 7, Ljubljana. Ponudbe morajo bi-
ti izpolnjene skladno z ZJN.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 5. 2000 ob 12. uri v sejni sobi fakulte-
te, Aškerčeva 7, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: brezpogojna bančna garancija,
plačljiva na prvi poziv, v višini 10% ocenjene
vrednosti naročila.

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

11., 12.
13. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 26. 5. 1999 po
9. uri.

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

– ponudbena cena,

– reference za ponujeno opremo in do-
bavitelja,

– reference za servis.
Natančnejša uporaba meril je razvidna iz

razpisne dokumentacije.
15., 16., 17.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo

Št. 4/2000 Ob-26642
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, Velenje, tel. 063/871-465, faks
063/869-131.

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

3. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje,
d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava gumi transport-
nih trakov.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
85,000.000 SIT.

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

razpisni dokumentaciji.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

po razpisni dokumentaciji.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pre-
mogovnik Velenje, d.d. – gospodarski sek-
tor Rudarska 6, Velenje – nabavna služba
soba 107, Srečko Anžej.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 10. 5. do
12. 5. 2000 vsak delovni dan od 8. do 12.
ure. Osebni dvig po predložitvi potrdila o
plačilu stroškov razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT – polog na ra-
čun podjetja št. 52800-601-23430 z ozna-
ko transportni trakovi.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 6. junija 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: naveden v 6.a točki.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. junij 2000 ob 10. uri, Premogovnik Vele-
nje, d.d., Partizanska 78, Velenje, sejna so-
ba direktorja II. nadstropje soba št. 221.

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 pogojih ponujenih v
razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki mo-
rajo podpisati pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran za opravljanje
dejavnosti v skladu z razpisnimi pogoji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po datumu in uri
odpiranja ponudb.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pri Stanku Zagoršku, tel. 063/871-465
int. 1668.

16., 17.
Premogovnik Velenje, d.d., Velenje

Št. 5/2000 Ob-26643
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, Velenje, tel. 063/871-465, faks
063/869-131.

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

3. (a) Kraj dobave: Premogovnik Vele-
nje, d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava transporterja
SKAT DVT 470 – 2 kosa.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
22,000.000 SIT – 2 kosa.

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

razpisni dokumentaciji.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

po razpisni dokumentaciji.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pre-
mogovnik Velenje, d.d. – gospodarski sek-
tor Rudarska 6, Velenje – nabavna služba
soba 107, Srečko Anžej.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 10. 5. do
12. 5. 2000 vsak delovni dan od 8. do 12.
ure. Osebni dvig po predložitvi potrdila o
plačilu stroškov razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT – polog na ra-
čun podjetja št. 52800-601-23430 trans-
porter DVT.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: naveden v 6.a točki.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. junij 2000 ob 11. uri, Premogovnik Vele-
nje, d.d., Partizanska 78, Velenje, sejna so-
ba direktorja, II. nadstropje, soba št. 221.

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 pogojih ponujenih v
razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki mo-
rajo podpisati pogodbo.

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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 36-37 / 5. 5. 2000 / Stran 3461

ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran za opravljanje
dejavnosti v skladu z razpisnimi pogoji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po datumu in uri
odpiranja ponudb.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pri Miranu Lužarju tel. 063/871 465
int. 1651.

16., 17.
Premogovnik Velenje, d.d., Velenje

Ob-26644
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 izbiro do-
bavitelja brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov, Šmihel 1, Novo mesto.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: nabava in montaža kuhinjske
opreme v Domu starejših občanov Novo
mesto, vrednost 62,472.075 SIT.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

45,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: pri-

četek del: 1. avgust 2000 (oziroma ob kon-
čanju gradbenih del).

5. Predvideni datum zaključka dobave:
dokončanje del: 30. september 2000 (ozi-
roma sorazmerno z začetkom del).

6. (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 do-
kumentaciji v Domu starejših občanov v No-
vem mestu, Šmihel 1, v tajništvu in pri Lojzki
Potrč, direktorici, 068/371-99-11 ali
068/371-99-12.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo do 19.
maja 2000, ki je hkrati tudi skrajni rok za
pojasnila v zvezi z izdelavo ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT. Znesek nakažete na ŽR
št. 52100-603-30736, s pripisom – Naba-
va in montaža kuhinjske opreme.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo vse
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 30. maja 2000, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom starejših občanov No-
vo mesto, Šmihel 1, Novo mesto.

Zapečatene kuverte morajo ponudniki
oddati z jasno oznako in napisom “Ponudba
– Ne odpiraj” s številko objave tega javnega
razpisa in z navedbo predmeta naročila, in
sicer: “Javni razpis – Nabava in montaža
kuhinjske opreme”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. maja 2000,
ob 12.30 na naslovu, Dom starejših obča-
nov Novo mesto, Šmihel 1, Novo mesto.

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

ponudbe: ponudniki morajo predložiti na-
ročniku bančno garancijo v višini 10% razpi-
sane vrednosti.

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

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

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 (30. maj 2000 do 12.30).

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

15., 16., 17.
Dom starejših občanov Novo mesto

Št. 105/2000 Ob-26645
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, Ljubljana, faks 175 2186.

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

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

trebno dobaviti: ca. 31 kosov audio pre-
tičnih polj in 440 kosov veznih vrvic.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
16,500.000 SIT.

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

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

ca. 45 dni po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana,
tehnični trakt, soba 3Z14, pri Dragu Perdi-
hu – tel. 061/175 3746, faks 061/175
3740.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 9. 5. do 16. 5.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
predhodni najavi na telefaksu št. 061/175
3740 in na podlagi dokazila o vplačilu. Na-
čin plačila je negotovinski na račun pri APP,
Ljubljana, št. 50101-603-45036, sklic na
št. 00-51-634-566 z oznako predmeta pla-
čila (številko razpisa) in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja.

Dodatne informacije so na razpolago sa-
mo v pisni obliki, in sicer: za tehnični del pri
Dragu Perdihu, faks 061/175-3740, za ko-

mercialni del – pri Alenki Rome, faks
061/175 2186.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 29. 5.
2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, Slovenija.
Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah, oz-
načene z napisom: Ne odpiraj – za razpis –
ponudba za razpis št. 105/2000 – Audio
pretična polja in vezne vrvice.

Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 5. 2000 ob 10. uri v prostorih JZ RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, v veliki
sejni sobi v 5. nadstropju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnsot ponudbe, v
znesku 500.000 SIT; brezpogojna in plač-
ljiva na prvi poziv, veljavna do 10. 8. 2000.

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: podpis po-
godbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po 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): eko-
nomska cena, plačilni pogoji, tehnična
ustreznost in ostala merila po razpisni doku-
mentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega ali večjega obsega naro-
čila od razpisanega, odvisno od razpoložlji-
vih finančnih sredstev in dejanskih potreb.

16., 17.
Javni zavod RTV Slovenija

Ob-26752
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Biotehniška fakulteta, Oddelek za
agronomijo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljub-
ljana, faks 061/123-10-88.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Jamnikar-
jeva 101.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prenosni merilec fotosin-
teze.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga: dobava po delih ni možna.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bio-
tehniška fakulteta, tajništvo Oddelka za
agronomijo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dkumentacijo: 25. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, nakazilo na žiro
račun št. 50100-603-40274, sklic na št.:
34009400000.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 5. 2000 do 15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je treba predloži-
ti ponudbe: Biotehiška fakulteta, tajništvo
Oddelka za agronomijo, Jamnikarjeva 101,
Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 5. 2000 ob 9. uri, Biotehniška fakulte-
ta, sejna soba Oddelka za agronomijo, Jam-
nikarjeva 101, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta, trajanje in veljavnost
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov, če ji bo do-
deljeno javno naročilo: kupoprodajna po-
godba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 6. 2000.

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

– skladnost ponudbe z razpisnimi zahte-
vami,

– kvaliteta opreme,
– cena,
– plačilni pogoji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 31. 3. 2000 pod št.
24408, objava o izidu pa dne 5. 5. 2000.

Biotehniška fakulteta

Št. 961-6/00 Ob-26794
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod RS za zaposlovanje, Glinška
12, Ljubljana, faks 061/125 98 23.

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

3. (a) Kraj dobave:
– Centralna služba, Glinška 12, Ljub-

ljana,
– Območna služba Ljubljana, Parmova

32, Ljubljana,
– Območna služba Celje, Ljubljanska

14, Celje,
– Območna služba Koper, Kmečka 2,

Koper,
– Območna služba Kranj, Bleiweisova

12, Kranj,
– Območna služba Maribor, Gregorči-

čeva 37, Maribor,
– Območna služba Murska Sobota, Ul.

arhitekta Novaka 3, Murska Sobota,
– Območna služba Nova Gorica, Ul. tol-

minskih puntarjev 4, Nova Gorica,
– Območna služba Novo mesto, Trdino-

va ul. 10, Novo mesto,
– Območna služba Ptuj, Osojnikova c. 1,

Ptuj,

– Območna služba Sevnica, Trg svobo-
de 32, Sevnica,

– Območna služba Trbovlje, Sallaumine-
si 2, Trbovlje,

– Območna služba Velenje, Rudarska 6/a,
Velenje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava pisar-
niškega, računalniškega in drugega po-
trošnega materiala.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj mora ponuditi celotno zahtevano blago.

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

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

1. 7. 2000 do 30. 6. 2002.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vlo-
žišče Zavoda RS za zaposlovanje, Glinška
12, Ljubljana (klet - soba 4), pri Mileni Kyri-
nov.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 8. 5. 2000 do
19. 5. 2000 vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

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

predložiti ponudbe: do 5. 6. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: vložišče Zavoda RS za za-
poslovanje, Glinška 12, Ljubljana (klet - so-
ba št. 4) z oznako “Ponudba – ne odpiraj“ in
z navedbo predmeta naročila in sicer “Javni
razpis – Pisarniški material“ s pripisom šte-
vilko te objave.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 6. 2000 ob 10.15 v sejni sobi Zavoda
RS za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe morajo po-
nudniki predložiti bančno garancijo v višini
10% ocenjene vrednosti naročila. Veljavnost
bančne garancije mora biti do 15. 7. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2000.

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:
bonitetni obrazci BON-1, BON-2 ali BON-3,
ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
ponudbe.

13. Datum, do katerega ponudniki lah-
ko umaknejo ponudbe: do pričetka odpira-
nja ponudb (5. 6. 2000 do 10. ure).

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

(1) Ponudbene cene:
– višina
– fiksnost cen.
Najnižja ponudbena cena se točkuje s

100 točkami, za vsakih 5.000 SIT nad naj-
nižjo ponudbeno ceno se odšteje 1 točka.

(2) Rok dobave (šteje se od prejema
naročila):

– do 36 ur 100 točk,
– od 36 do 48 ur 70 točk,
– od 48 do 60 ur 50 točk,
– nad 60 ur 20 točk.
(3) Plačilo (vrednosti za vsakih 5 dni

daljši plačilni rok):
– od 30 do 35 dni 20 točk,
– od 35 do 40 dni 30 točk,
– od 40 do 45 dni 40 točk,
– od 45 do 50 dni 50 točk,
– od 50 do 55 dni 60 točk,
– od 55 do 60 dni 70 točk,
– od 60 do 65 dni 80 točk,
– od 65 do 70 dni 90 točk,
– nad 70 dni 100 točk.
(4) Dodatne ugodnosti:
Vrednotijo se druge ugodnosti, ki jih

nudi ponudnik naročniku. Število točk po
tej postavki je maksimalno 50 točk po oceni
strokovne komisije.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: le v pisni obliki na naslovu pod 1. točko.

16., 17.
Zavod RS za zaposlovanje

Ob-26797
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Občina Žetale, Žetale 1, 2287
Žetale, telefon 062/7653010, faks
062/769-572.

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

3. (a) Kraj dobave: Nova Osnovna šola
Žetale, Čermožiše n.h., 2287 Žetale.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema za učilnice in te-
lovadnico v novi Osnovni šoli Žetale.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

25,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

15. 7. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Žetale, Žetale 1, 2287 Žetale, tajništvo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
št. 52400-630-20813.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 6. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Žetale, Žetale 1,
2287 Žetale.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 2000 ob 12. uri na sedežu Občine
Žetale.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremenljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: navedena v razpisni doku-
mentaciji.

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 pro-
računa RS in v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
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12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpoljevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik je opredeljena v razpisni dokumentaciji.

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): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponudbena
cena, reference, rok izvedbe in ugodnosti.

15., 16., 17.
Občina Žetale

Št. 3/2000 Ob-26804
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

trebno dobaviti: računalniška strojna
oprema v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

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

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

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 15

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: UM,
Ekonomsko-poslovna fakulteta, Razlagova
14, 2000 Maribor, dekanat.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 5. 2000.

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

predložiti ponudbe: 25. 5. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 2000 ob 9. uri v sejni sobi dekanata
na Razlagovi 14 v Mariboru.

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

morejo umakniti ponudbe: po 25. 5. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): so ob-
javljena v razpisni dokumentaciji.

15., 16., 17.
Univerza v Mariboru

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

Ob-26814
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000
Ljubljana, tel. 17-60-337, faks 125-92-44.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Hajdriho-
va 19.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sistem za zbiranje, shra-
njevanje in kvantitativno obdelavo sli-
kovnih podatkov za potrebe biokemij-
skega in molekularnobiološkega labo-
ratorija. Poleg tega bi s hlajeno
CCD-kamero in osnovno programsko opre-
mo za obdelavo slike želeli nadgraditi tudi
že obstoječi fluorescenčni mikroskop Axio-
vert 135.

Sistem bi želeli uporabljati za vrednote-
nje elektroforeznih gelov (DNA/RNA-geli,
obarvani z etidijevim bromidom, SYBR-ze-
lenim I ali zlatim, fluoresceinom, Texas-rde-
čim in rodaminom; proteinski geli, obarvani
s Coomassie-modrim, srebrom,
SYPRO-oranžnim ali rdečim in koloidnim zla-
tom), hibridizacijskih membran (obarvane z
barvnim ali kemiluminscenčnim substratom),
petrijevk (bakterijske kolonije oziroma fagni
plaki) ter mikrotitrskih ploščic (detekci-
ja/kvantifikacija barvnih in kemiluminiscenč-
nih substratov).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: del-
ne in variantne ponudbe so dovoljene. Pri
izbiri več delnih dobaviteljev se šteje, da je
postavitev opreme skladno z razpisom us-
pešno opravljena, ko je opravljena primo-
predaja celote. Naročnik ne odgovarja za
neusklajenost delnih dobav ali druge posl-
edice, ki bi izhajale iz delnih ponudb in bo
torej prevzemal le razpisano konfiguracijo
kot celoto. Naročnik bo po lastni presoji
sklepal pogodbo z enim ali več izbranimi
dobavitelji.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,600.000 SIT.

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

prej. Podpis pogodbe z izbranim naročni-
kom je predviden takoj po pravnomočnosti
sklepa o izbiri, vendar si naročnik pridržuje
pravico datum naročila prilagoditi času odo-
brene subvencije za razpisano opremo.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
mesec in pol po sklenitvi pogodbe.

6. (a) Polni  naslov  službe,  od  katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
posebne razpisne dokumentacije ni.
Dodatna pojasnila o razpisani dobavi op-
reme dajejo dr. Aleksandra Comino in
dr. Vladka Gaberc-Porekar (01/17-60-372,
01/17-60-263, 01/17-60-241).

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

predložiti ponudbe: do vključno 21. dan po
tej objavi do 9. ure. Upoštevane bodo le
ponudbe, ki bodo dejansko oddane/pris-
pele v tajništvo Kemijskega inštituta (ne gle-
de na način pošiljanja).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Hajdrihova 19, 1000 Ljub-
ljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Ljubljana, Hajdrihova 19, tajništvo. Odpira-
nje bo na dan, ko poteče rok za oddajo
ponudb, ob 10. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: izbrani dobavitelj bo moral do pri-
mopredaje celotne dobave naročniku izro-
čiti bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku. Brez predložene garan-

cije se bo štelo, da primopredaja ni oprav-
ljena. Bančna garancija mora trajati en dan
dlje kot pogodbeni garancijski rok. Garan-
cijski znesek se mora glasiti na 1,000.000
SIT.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: predplačila niso mož-
na. Plačilo je možno le po zapisniško ugo-
tovljenem prevzemu dobavljene opreme.

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

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 mora ponudbi priložiti originalno
overjeno kopijo o registrirani dejavnosti (sta-
ro do 6 mesecev) in izvirno potrdilo organi-
zacije za plačilni promet BON 3.

Če je na kopijah iz prejšnjega odstavka
vidna vsebina, žigi in podpisi sodišča/orga-
nizacije/notarja, je lahko listina overjena z
izjavo ponudnika, da se kopija ujema z izvir-
nikom.

Izbrani ponudnik bo moral pred podpi-
som pogodbe dostaviti potrdilo, da ni pod
prisilno upravo, v stečaju ali v likvidaciji. Po-
nudnik mora v roku za izbiro na svoje stroške
omogočiti ogled delujoče razpisane konfi-
guracije opreme, z možnostjo, da naročnik
preveri dejansko zmogljivost opreme.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): naj-
ugodnejša cena za primerljivo zmoglji-
vost/kakovost ponujene opreme. Ponujeni
garancijski pogoji. Razpoložljivost servisnih
storitev med garancijskim rokom in po njem.
Razpoložljivost rezervnih delov po izteku ga-
rancijskega roka. Reference za podobno ali
enako dobavljeno/postavljeno opremo v
Sloveniji ali v tujini.

Naročnik bo poleg izbranega dobavitelja
po lastni presoji in skladno z razpisnimi po-
goji določil še enega ponudnika, ki bo vsto-
pil na mesto izbranega dobavitelja, če le-ta
po opravljeni izbiri oziroma po podpisu po-
godbe ne bo izpolnil razpisnih oziroma po-
godbenih pogojev.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zapečatene ponudbene kuverte mora-
jo biti jasno označene z imenom in naslo-
vom ponudnika in z oznako “Ne odpiraj –
ponudba za slikovni sistem“ ter številko ob-
jave v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani
ovitka mora biti naslov ponudnika.

16., 17.
Kemijski inštitut, Ljubljana

Št. 31/1-2000 Ob-26815
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Murska
Sobota, Arh. Novaka 2b, 9000 Murska So-
bota, faks 069/302-111.

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

3. (a) Kraj dobave: Murska Sobota, Arh.
Novaka 2b.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema za predavalnico
in poslovne prostore.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 30

dni od odpiranja ponudb.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30 dni od odpiranja ponudb.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno varstvo Murska Sobota,
Arh. Novaka 2b, tajništvo, tel.
069/302-110.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od razpisa do
17. 5. 2000 med 8. in 14. uro, po najavi po
telefaksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: priložiti potrjen izvod virma-
na o nakazilu 10.000 SIT, na žiro račun št.
51900-603-32111 s pripisom “javni razpis
za opremo“.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 5. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno var-
stvo Murska Sobota, 9000 Murska Sobota,
Arh. Novaka 2b, v zaprti kuverti s pripisom
“javni razpis za opremo“ z navedbo številke
Uradnega lista RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 2000 ob 12. uri, v sobi direktorice
Zavoda za zdravstveno varstvo Murska So-
bota, Arh. Novaka 2b.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe ni potrebna, potrebno pa je pismo o
nameri za dobavo garancije za dobro izved-
bo pogodbenih obveznosti in odpravo na-
pak v garancijskem roku v višini 10% po-
nudbene vrednosti.

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
biti veljavna do 25. 5. 2000 do 10. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena glede na kvaliteto s ponderjem
45%, plačilni pogoji 45% in dobavni rok
10%.

Podrobnejša delitev kriterijev je določe-
na v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije pri Grah Sandri, firma Statikon,
tel. 069/348-811, oziroma mobitel
041/242-020.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
12 z dne 11. 2. 2000 pod št. Ob-20746.

Zavod za zdravstveno varstvo
Murska Sobota

Št. 1/2000 Ob-26816
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Izola, Dantejeva ul.
št. 1, telefaks 066/648-341.

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

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

trebno dobaviti: 1 kom sanitetnega vo-
zila.

(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:
11,000.000 SIT.

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

16. 6. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
Zdravstveni dom Izola, Dantejeva ul. št. 1,
6310 Izola, tajništvo uprave, kontaktna ose-
ba Furlan Debora, tel. 066/647-774.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT – virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51430-603-31413
– Zdravstveni dom Izola, s pripisom “Javna
naročila“.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 5. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Izola, Dan-
tejeva ul. 1, 6310 Izola, v tajništvu pri prev-
zemnici Furlan Debori, tel. 066/647-774,
faks 066/648-341.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj!“
in označene s številko objave tega javnega
razpisa.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Zdravstveni dom Izola, Dantejeva ulica 1,
Izola, uprava zavoda, dne 26. 5. 2000 ob
8. uri.

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

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do dokončnosti
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika
oziroma podpisa pogodbe z izbranim po-
nudnikom.

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

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

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

17.
Zdravstveni dom Izola

Št. 01327/00 Ob-26818
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (na-
bava 449-23-02), faks 062/449-23-11.

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

3. (a) Kraj dobave: Pošta Slovenije,
d.o.o. – dogovor.

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

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

750,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po

posameznem naročilu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200 (062/449-23-02), faks
062/449-23-11, soba v III. nadstropju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT; virman ali splo-
šna položnica, žiro račun 51800-601-180.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200
(061/449-23-02), faks 062/449-23-11.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 6. 2000 ob 11. uri, III. nadstropje, upra-
va, Slomškov trg 10, Maribor.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 60% 30 dni po dobavi,
40% 180 dni po dobavi.

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

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

– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumenta-
cije,

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

– da ima veljavno registracijo in dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti,

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

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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 36-37 / 5. 5. 2000 / Stran 3465

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

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

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. št. 6, največ 3 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki vodi
njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih
ni bil blokiran več kot 3 dni,

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

– da izpolnjuje pogoje iz priloge.
Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 7. 2000.

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

– cena: 30%,
– reference: 10%,
– sodelovanje ekip pri postavitvi projek-

ta: 15%,
– kompleksnost ponudbe: 10%,
– skladnost z obstoječo opremo nadzor-

nim sistemom, upravljanjem in vzdrževa-
njem: 35%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najkasneje do 26. 5. 2000.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 100 z dne 10. 12. 1999,
Ob-16876.

17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 260-1/2000-8 Ob-26817
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica dr. Franca Der-
ganca, Nova Gorica, Ulica Padlih borcev
13a, 5290 Šempeter pri Gorici, faks
065/136-300.

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

3. (a) Kraj dobave: Šempeter pri Gorici,
objekti bolnišnica (poletaže).

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

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,000.000 SIT (DDV je upoštevan v ceni).

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

cesivno v letu 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

prvi kvartal leta 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca No-
va Gorica, Padlih borcev 13a, 5290 Šem-
peter pri Gorici, tajništvo tehničnih služb.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 5. 2000
do 14. ure v tajništvu tehničnih služb, Splo-
šne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova
Gorica, Padlih borcev 13a, 5290 Šempe-
ter pri Gorici.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 950 SIT DDV,
virmansko na ŽR 52000-603-32020 ali go-
tovinsko pri blagajni zavoda.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 5. 2000 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica dr.
Franca Derganca Nova Gorica, Padlih bor-
cev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici, tajniš-
tvo uprave zavoda.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 17. 5. 2000 ob 11.
uri v sejni sobi upravnih služb.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 2% ponudbene vrednosti.

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 17. 7. 2000.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: za posamezna vprašanja so navedene
odgovorne osebe na prvi strani razpisne do-
kumentacije.

16., 17.
Splošna bolnišnica

dr. Franca Derganca Nova Gorica

Št. 14 Ob-26820
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: OŠ Korena, Zg. Korena 32, 2242
Zg. Korena, tel., faks 062/684-01-53.

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

3. (a) Kraj dobave: OŠ Korena, Zg. Ko-
rena 32, 2242 Zg. Korena.

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

– zelenjava in sadje,
– pekovski izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– razna živila,
– ribe.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,200.000 SIT.

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

– zelenjava in sadje: 1,000.000 SIT,
– pekovski izdelki: 1,300.000 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 600.000 SIT,
– meso in mesni izdelki: 3,000.000 SIT,

– razna živila: 3,100.000 SIT,
– ribe: 200.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: OŠ
Korena, Zg. Korena 32, 2242 Zg. Korena
– v tajništvu šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 6.000 SIT na žiro ra-
čun št. 51800-603-30528.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: OŠ Korena, Zg. Korena 32,
2242 Zg. Korena “Ponudba – Ne odpiraj“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 2000 ob 11. uri v prostorih OŠ Kore-
na, Zg. Korena 32, 2242 Zg. Korena.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti ponudbe. 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 dokumetnacijo.

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

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

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

ostale strokovne delavce.
13. Datum, od katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 29. 5. 2000 do
12. ure.

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

– cena,
– kvaliteta izdelkov,
– izkušnje, reference.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: potencialni ponudniki jih dobijo na OŠ
Korena, Zg. Korena 32, Zg. Korena, pri
Darinki Lešnik, tel., faks 062/684-01-53.

16., 17.
OŠ Korena, Zg. Korena

Št. 10-64-00 Ob-26829
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Matije Čopa Kranj, Tu-
ga Vidmarja 1, 4000 Kranj, telefaks
064/21-36-77.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovljeni delni javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. (a) Kraj dobave: fco Osnovna šola Ma-
tije Čopa Kranj, Tuga Vidmarja 1, 4000
Kranj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava prehrambenih ar-
tiklov za šolsko kuhinjo za skupino:

1. mleko in mlečni izdelki.
(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 za skupino živil ali za
posamezna živila znotraj skupine.

(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
skupnega naročila je 1,799.326 SIT.

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

cesivna dobava blaga v letu 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Matije Čopa Kranj, Tuga Vidmar-
ja 1, 4000 Kranj, v tajništvu.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 9. maja 2000
do 19. maja 2000, vsak delovni dan od 8.
do 14. ure. Dvig po predložitvi potrdila o
plačilu stroškov razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo na Osnovni šoli Matije Čopa v Kra-
nju, Tuga Vidmarja 1, 4000 Kranj, v tajniš-
tvu, proti plačilu 5.000 SIT na žiro račun
ALTUS consulting d.o.o. Ljubljana, št.
50100-601-287741, sklic na št. 10-64-00
po modelu 00.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prišle na naslov naročnika
do 22. maja 2000 do 12. ure, v tajništvo
šole.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbo oddati v zapečate-
ni ovojnici, katera mora biti na naslovni stra-
ni opremljena z naslovom naročnika: Os-
novna šola Matije Čopa Kranj, Tuga Vidmar-
ja 1, 4000 Kranj.

V spodnjem levem kotu mora biti oznaka
“ne odpiraj – ponudba na javni razpis za
dobavo živil“, z oznako skupine živil ali po-
sameznega živila.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti ime in
naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. maja 2000
ob 8. uri, v prostorih Osnovne šole Matije
Čopa Kranj, Tuga Vidmarja 1, 4000 Kranj, v
dvorani. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se
morajo izkazati s pisnim pooblastilom.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi po-
nudniki 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:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-

be in zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje po-
goje:

– so registrirani ali imajo dovoljenje za
opravljanje tovrstnih dejavnosti,

– izpolnjujejo formalne delovne in teh-
nične pogoje,

– imajo stalno zaposlene delavce oziro-
ma so sposobni izvesti naročilo,

– odgovarjajo zahtevam razpisne doku-
mentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati najkasneje do 23. junija 2000.

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

– cena do 10 točk,
– kvaliteta živil do 5 točk,
– izvor porekla blaga do 5 točk,
– reference do 5 točk,
– lastna proizvodnja do 5 točk,
– dobavni roki do 4 točke,
– rok dobave-interventna naročila do 4

točke,
– druge posebne ugodnosti ponudnika

do 3 točke,
– kompletnost ponudbe 1 točka.
14. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
morebitni manjši obseg dobave od razpisa-
nega, glede na razpoložljiva finančna sred-
stva in dejanske potrebe. Informacije se da-
jejo izključno v pisni obliki.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
29 z dne 31. marca 2000 pod št. 23478,
objava o izidu pa je objavljena v Uradnem
listu RS, št. 37 z dne 5. maja 2000.

Osnovna šola Matija Čopa,
Kranj

Ob-26939
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom dr. Jožeta Potrča Poljane, kon-
taktna oseba Silva Ocvirk, Potrčeva ul. 1,
tel. 062/829-58-22, faks 062/825-675,
2319 Poljčane.

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

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

trebno dobaviti: izdelava in dobava opre-
me za apartmaje, sobe in terapevtske
prostore.

Orientacijska vrednost naročila: ca.
30,000.000 SIT.

(c), (č), (d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 7. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
dr. Jožeta Potrča Poljane, Potrčeva 1, 2319
Poljčane, tajništvo, tel. 062/829-58-20.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: žiro račun 51810-603-32223
Dom dr. Jožeta Potrča, Potrčeva 1, 2319
Poljčane, v višini 5.000 SIT s pripisom za
razpisno dokumentacijo.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom dr. Jožeta Potrča Polj-
čane, Potrčeva 1, 2319 Poljčane, tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 2000 ob 13. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: v višini 10% vrednosti javnega raz-
pisa, z veljavnostjo 30 dni od dneva izdaje
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

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

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

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe po roku, določe-
nem za oddajo ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): nižja
cena, dobavni rok, ugodnejši plačilni pogo-
ji, reference.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potr-
čeva 1, 2319 Poljčane, Silva Ocvirk, tel.
062/829-58-22; v zvezi z razpisno doku-
mentacijo.

16., 17.
Dom dr. Jožeta Potrča, Poljčane

Ob-27031
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Inštitut za kovinske materiale in teh-
nologije, Lepi pot 11, Ljubljana, tel.
17-01-800, faks 17-01-939.

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

3. (a) Kraj dobave: Inštitut za kovinske
materiale in tehnologije, Lepi pot 11, Ljub-
ljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: analizator kislin in duši-
ka za določevanje koncentracij kisika in
dušika v kovinskih in nekovinskih mate-
rialih:

– 16-bitni mikroprocesor za vodenje pro-
grama ter obdelavo signalov z LDC grafič-
nim displayem in priključkom za analitsko
tehtnico,

– IR detektor za določevanje koncetra-
cije kisika,

– toplotno prevodna celica za določeva-
nje koncentracije dušika,

– katalitična peč,
– impulzna peč s pnevmatskim krmilje-

njem,
– tiskalnik,
– izhodi:

– 2 serijska priključka V24/RS 232
– 1 paralelni Centronix izhod

(c), (č), (d).
4. Datum dobave, če je predvideno: 30

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: In-
štitut za kovinske materiale, Lepi pot 11,
Ljubljana, Laboratorij za analizno kemijo,
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mag. Mija Renko, tel. 17-01-990, faks
17-01-939.

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

predložiti ponudbe: do vključno 15. 5.
2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Inštitut za kovinske materiale
in tehnologije, tajništvo, Lepi pot 11, Ljublja-
na, s pripisom: “Ne odpiraj! Prijava na javni
razpis – ON analizator”. Na zaprti kuverti mo-
ra biti napisan polni naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 5. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Inštituta
za kovinske materiale, Lepi pot 11, Ljub-
ljana.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 50% ob naročilu, 50%
pred odpremo.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
reference in izjava o sposobnosti dobave
opreme, ki sta sestavni del ponudbe.

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): kvalite-
ta opreme v razmerju s ceno, ustreznost
tehničnih karakteristik, kompletnost ponud-
be, plačilni, dobavni, garancijski, servisni in
ostali relevantni pogoji ponudbe.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega ali večjega obsega naro-
čila od razpisanega, odvisno od finančnih
sredstev in potreb.

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

čilo je bil objavljen dne 7. 4. 2000 pod št.
Ob-25143, objava o izidu pa v Uradnem
listu RS, št. 37 z dne 5. 5. 2000.

Inštitut za kovinske materiale in
tehnologije

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

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

Preklic
Št. 352-05-3/2000-0801-12 Ob-26955

Mestna občina Maribor, za katero vodi
investicijo Komunalna direkcija, Odsek za
gospodarske javne službe Maribor, Sloven-

ska 40, 2000 Maribor, tel. 2201-412, faks
226-551,  preklicuje  javni  razpis  za  iz-
vedbo gradbenih in montažerskih del pri
izgradnji sekundarnega vodovoda, ki je bil
objavljen  v  Uradnem  listu  RS,  št.  11-12
z dne 11. 2. 2000, Ob-20749, št.
352-05-03/2000-0801-12.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija

Popravek
Ob-26839

V javnem razpisu brez omejitev za grad-
bena dela - izgradnja poslovno stanovanj-
skega objekta do IV. gradbene faze v Kuz-
mi, naročnika Občine Kuzma, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 33 z dne 14. 4.
2000, Ob-25357, se 7. (b), 8. (a), 9. in
14. točka popravijo in pravilno glasijo:

7. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do srede 3. maja 2000 do
14. ure.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 16. maja 2000 do
12. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 16. maja 2000 ob
13. uri, na sedežu Občine Kuzma, Kuzma
24, sejna soba.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po 12. maju 2000.

Občina Kuzma

Popravek
Ob-26944

V javnem razpisu za rekonstrukcijo pla-
valnega bazena velikosti 25 × 50 m, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 34-35 z dne
21. 4. 2000, Ob-26276, se posamezne
točke pravilno glasijo:

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni
pričetek del 1. 6. 2000, predvideno do-
končanje del 1. 8. 2000.

7. (c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek 60.000 SIT (vir-
man) se plača na ŽR 51400-630-90004,
s pripisom “bazen Žusterna”, s tem, da
bodo ponudniki, ki ne bodo izbrani, dobili
povrnjenih 30.000 SIT na svoj žiro račun v
roku 8 dni po vrnitvi razpisne dokumenta-
cije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 5. 2000 do
11. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 5. 2000 ob 11.30, Mestna občina Ko-
per, Verdijeva 10, sejna soba.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti svoje ponudbe: 1. 8.
2000.

Mestna občina Koper

Ob-26514
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Postojna, Ljubljanska 4,
6230 Postojna, faks 067/280-780.

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

3. Kraj izvedbe del: Postojna.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja prizidka k Osnovni šoli Antona Glo-
bočnika v Postojni, ocenjena vrednost
45,000.000 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)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: druga polovi-
ca leta 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postoj-
na, kont. oseba Zora Obreza, tel.
067/280-784.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: petek, 19. 5.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, s položnico na
račun št. 52200-630-61215, Občina Po-
stojna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponedeljek, 5. 6. 2000
do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Postojna, tajništvo,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna, v zapečateni
kuverti s pripisom “Ne odpiraj – ponudba,
prizidek k OŠ A. Globočnika”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda, 7. 6. 2000 ob 12. uri, Postojna, Trg
padlih borcev 5, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti garancijo za re-
snost ponudbe v višini 10% od ocenjene
vrednosti ponudbe.

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 obvezni sestavini razpisne dokumen-
tacije.

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 izteku roka za
oddajo ponudbe.

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

– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena, pri čemer najnižja

cena še ne predstavlja najugodnejše po-
nudbe,

– način plačil in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju podobnih del,
– usposobljenost in sposobnost ponud-

nika,
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– rok izvedbe,
– opcija ponudbe,
– možnost in pogoji kreditiranja,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico naroči-
ti manjši obseg del od razpisanega, ali od-
stopiti od pogodbe, kolikor se izkaže, da
ne more zagotoviti sredstev za pokritje po-
godbenega zneska. V obeh primerih po-
nudniki nimajo pravice do odškodnine iz
tega naslova.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje do 30. 6. 2000.

17., 18.
Občina Postojna

Ob-26515
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Kraj izvedbe del: Savske elektrarne
Ljubljana, d.o.o., HE Moste.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: doba-
va in montaža vozliščne SDH opreme za
objekt HE Moste.

Naročnik bo upošteval ponudbo za celo-
ten obseg razpisanih del in dobav.

Ocenjena vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je maj 2000, dokončanje pa okto-
ber 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Go-
renjska cesta 46, 1215 Medvode, Kristan
Jana, tel. 061/174-9139 oziroma
01/474-9139.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 5. 2000,
dvig pa je možen le ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 17.850 SIT (vklju-
čuje tudi že DDV) je potrebno plačati na
račun št. 50106-601-27492, pri APP, eks-
pozitura Ljubljana-Vič. Na virmanu mora biti
naveden tudi naziv razpisanih del.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 29. 5. 2000 do 11. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 5. 2000 ob 12. uri, v sejni sobi na
naslovu: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahtevana je bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 10% ocenjene vrednosti
javnega naročila, veljavna pa mora biti vsaj

45 dni od dneva odpiranja ponudb, z opcijo
podaljšanja veljavnosti po potrebi.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje z lastnimi sredstvi; avansa ni;
obračun po situacijah; plačilni rok najmanj
30 dni od potrjene 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, v ponudbeni
dokumentaciji mora biti priložen spisek po-
dizvajalcev in navedena pravna oblika odno-
sa med njimi.

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:

– ustrezna registracija in dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, v področje katere
spada izvedba javnega naročila,

– ustrezna finančna sposobnost,
– ni v postopku prisilne poravnave, v ste-

čajnem ali likvidacijskem postopku,
– dokazilo, da mu zakon ne prepovedu-

je skleniti pogodbe,
– ima poravnane obveznosti iz naslova

davkov, taks in drugih dajatev, določenih z
zakonom,

– ustrezno dokazilo pristojnega mini-
strstva, da ponudnikovi vodstveni delavci v
zadnjih 3 letih pred pričetkom naročila niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem,

– ima ustrezne reference,
– podpisana izjava, da sprejema razpi-

sne pogoje, predvidene z razpisno doku-
mentacijo,

– pisna dokazila in informacije, iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s po-
trebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami,

– ustrezne bančne garancije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

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

– ponudbena cena (70 točk),
– plačilni pogoji (5 točk),
– reference ponudnika za dobavo na ob-

jektih SEL in ELES (10 točk),
– reference ponudnika za montažo na

objektih SEL in ELES (10 točk),
– tehnična prednost nad pogoji ustrez-

nosti (5 točk).
Največje število točk je 100. Najugod-

nejši ponudnik je tisti, ki zbere največje šte-
vilo točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Kristan Jana, tel. 061/174-9139.

17., 18.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Št. 352-05-10/2000-0800-01 Ob-26516
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, za katero vodi investicijo Komunalna di-
rekcija, Odsek za gospodarske javne služ-
be Maribor, kontaktna oseba mag. Boris
Škerbinek, univ. dipl. inž. grad., Slovenska
40, 2000 Maribor, tel. 2201-412, faks
226-551, soba št. 108/I.

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

3. Kraj izvedbe del: Maribor: Aškerčeva,
Kersnikova ter Kajuhova ulica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija in sanacija obstoječega vodo-
vodnega cevovoda (gradbena in stroj-
no-montažerska dela) po Aškerčevi in
Kersnikovi ulici (860 m) ter Kajuhovi uli-
ci (430 m); ocenjena vrednost ca. 30 mio
SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del 1.
junij 2000; dokončanje 15. julij 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalna direkcija, Slovenska 40, Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, sreda
in petek od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, z virmanom
ali položnico na ŽR št.
51800-840-070-62233, “Drugi prihodki
za komunalne dejavnosti” in pripisati, za
kateri razpis plačujete!

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: trideseti dan od datuma
te objave do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slo-
venska 40, 2000 Maribor, soba 210/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
prvi delovni dan po poteku roka za predloži-
tev ponudbe, ob 8. uri, v prostorih Komu-
nalne direkcije, Slovenska 40, 2000 Mari-
bor, sejna soba/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od orientacijske vrednosti javnega naro-
čila. Trajanje garancije 40 dni po sprejetju
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravni status ponudni-
ka: d.o.o., d.d., s.p.; finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, bodo navedene v razpisni do-
kumentaciji.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do odpiranja po-
nudb.

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

– reference pri podobnih delih 40 točk,
– ponudbena cena 40 točk,
– kvaliteta predhodno izvedenih del 20

točk.
16., 17., 18.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava
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Št. 352-05-11/2000-0800-01 Ob-26517
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, za katero vodi investicijo Komunalna di-
rekcija, Odsek za gospodarske javne služ-
be Maribor, kontaktna oseba mag. Boris
Škerbinek, univ. dipl. inž. grad., Slovenska
40, 2000 Maribor, tel. 2201-412, faks
226-551, soba št. 108/I.

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

3. Kraj izvedbe del: Maribor: na Titovi
cesti in Knafelčevi ulici.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija in sanacija obstoječega vodo-
vodnega cevovoda (gradbena in stroj-
no-montažerska dela) na Titovi cesti
(120 m) in Knafelčevi ulici (940 m); ca.
30 mio SIT.

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

dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek
del 15. junij 2000; dokončanje 30. julij
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Komunalna direkcija, Slovenska 40, Ma-
ribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, sreda
in petek od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, z virmanom
ali položnico na ŽR št.
51800-840-070-62233, “Drugi prihodki
za komunalne dejavnosti” in pripisati, za
kateri razpis plačujete!

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: trideseti dan od datuma
te objave do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slo-
venska 40, 2000 Maribor, soba 210/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
prvi delovni dan po poteku roka za predloži-
tev ponudbe, ob 8. uri, v prostorih Komu-
nalne direkcije, Slovenska 40, 2000 Mari-
bor, sejna soba/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% od orientacijske vrednosti javne-
ga naročila. Trajanje garancije 40 dni po
sprejetju sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravni status ponudni-
ka: d.o.o., d.d., s.p.; finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, bodo navedene v razpisni do-
kumentaciji.

13.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do odpiranja po-
nudb.

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

– reference pri podobnih delih 40 točk,
– ponudbena cena 40 točk,
– kvaliteta predhodno izvedenih del 20

točk.
16., 17., 18.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Ob-26518
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Škocjan, 8275 Škocjan 67,
068/76-310.

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

3. Kraj izvedbe: lokalna cesta Stara Buč-
ka–Resa–Lavrca.

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 cesti LC 399081 Stara
Bučka–Resa–Lavrca. Orientacijska vred-
nost razpisanih del je 35,000.000 SIT.

b), c)
5. a)
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ponudnik lahko ponudi le razpisa-
no varianto.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka
del je takoj po podpisu pogodbe, rok do-
končanja del pa je najkasneje 31. 10.
2000.

7. a) polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Škocjan, 8275 Škocjan 67.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati v času od objave
razpisa pa do 19. maja 2000 in sicer pri
upravi Občine Škocjan vsak delovni dan od
8. do 13. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 6.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki nakažejo z vir-
manskim nalogom na ŽR Občine Škocjan
št. 52100-630-40136 z namenom nakazila
– javni razpis.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: kot pravočasne bodo
obravnavane ponudbe, ki bodo na upravo
Občine Škocjan prispele do ponedeljka,
5. 6. 2000 do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Škocjan, 8275
Škocjan 67.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čatenih ovojnicah. Na ovitku mora biti na-
slov naročnika z vidno oznako: “Ne odpiraj
– ponudba za javni razpis: obnovitvena dela
na cesti LC 399081 Stara Bučka–Resa–
Lavrca“. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v torek, 6. junija 2000,
ob 12. uri v prostorih Občine Škocjan.

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 10 % ponudbene vrednosti in mora
biti veljavna 60 dni po izteku razpisnega
roka.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: 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:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po izteku roka za
oddajo ponudbe.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi s ponudbo
lahko ponudniki dobijo pri županu Občine
Škocjan, telefon: 068/76-310.

17., 18.
Občina Škocjan

Ob-26519
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Škocjan, 8275 Škocjan 67,
068-76-310.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Občine
Škocjan.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
vzdrževanje, varstvo in obnova lokalnih
makadamskih in asfaltnih cest in javnih
poti na območju Občine Škocjan v letu
2000. Orientacijska vrednost je
18,000.000 SIT.

b), c)
5. a)
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ponudnik lahko ponudi le razpisa-
no varianto.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je
takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja
pa najkasneje do 30. 11. 2000.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Škocjan, 8275 Škocjan 67.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati v času od objave
razpisa do 19. maja 2000, in sicer pri upra-
vi Občine Škocjan vsak delovni dan od 8.
do 13. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki nakažejo z vir-
manskim nalogom na ŽR Občine Škocjan
št. 52100-630-40136 z namenom nakazila
– javni razpis.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: kot pravočasne bodo
obravnavane ponudbe, ki bo na upravo Ob-
čine Škocjan prispele do ponedeljka, 5. 6.
2000 do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Škocjan, 8275
Škocjan 67.
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Ponudbe morajo biti predložene v za-
pečatenih ovojnicah. Na ovitku mora biti
naslov naročnika z vidno oznako: “Ne od-
piraj – ponudba za javni razpis: vzdrževa-
nje, varstvo in obnova lokalnih cest in jav-
nih poti“.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v torek, 6. junija 2000
ob 13. uri v sejni sobi Občine Škocjan.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe,  če  so  v  tem  postopku  zahte-
vana:  bančna  garancija  za  resnost  po-
nudbe v višini 5 % ponudbene vrednosti
mora biti veljavna 60 dni po izteku razpi-
snega roka.

11.Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: 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:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po izteku roka za
oddajo ponudbe.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi s ponudbo
lahko ponudniki dobijo pri županu Občine
Škocjan, telefon: 76-310.

17., 18.
Občina Škocjan

Št. 34404-8/00 Ob-26581
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280
Idrija, faks 065/71-340.

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

3. Kraj izvedbe del: gozdne ceste na ob-
močju Občine Idrija: KE Idrija, KE Cerkno,
KE Črni Vrh.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo dajali posamično: razpisuje
se razpis za izbiro izvajalca za izvajanje
vzdrževalnih del na gozdnih cestah v Ob-
čini Idrija za leto 2000, 2001 in 2002.
Ocenjena vrednost letnega obsega vzdrže-
valnih del znaša 13,000.000 SIT; od tega
za gozdne ceste v državnih gozdovih
7,000.000 SIT ter za gozdne ceste v za-
sebnih gozdovih 6,000.000 SIT. Naročnik
si pridržuje pravico spremembe obsega del
glede na višino pridobljenih sredstev. Izva-
jalec v tem primeru ni upravičen do odškod-
nine.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali vse skupaj: dela se bodo oddajala
bodisi po posameznih sklopih ali v celoti
glede na prispele ponudbe.

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

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

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del v
juniju 2000, dokončanje del do 15. 11.
2000, oziroma v skladu s sklenjeno po-
godbo.

7. (a) Poln naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, OE Tolmin, KE
Idrija, Trg Sv. Ahaca 2, 5280 Idrija, tel, fax:
71 256.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 15. maja 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je brez-
plačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. maj 2000 do 15.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe je potrebno oddati
na naslov Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280
Idirja. Ponudbe morajo biti predložene v za-
pečateni kuverti in označene skladno z na-
vodili iz razpisne dokumentacije. Ostale po-
drobnosti bodo podane v razpisni dokumen-
taciji.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 26. maja 2000 ob 9.
uri na sedežu Občine Idrija, Mestni trg 1,
Idrija, velika sejna soba.

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

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

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

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 k ponudbi ustrez-
na dokazila in izjave, ki jih zahteva razpisna
dokumentacija.

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudb: ponudniki ne morejo
umakniti ponudb do izteka opcije ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročil, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
ponudbena cena.

16.
17. Datum predhodne objave namere o

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

18. Prvi neuspeli javni razpis za to na-
ročilo je bil objavljen: to je prva objava raz-
pisa.

Občina Idrija

Št. 34404-2/2000-01 Ob-26609
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Ribnica na Pohorju, Rib-
nica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Po-

horju, kont. oseba Alenka Klemenc, tel.
0602/780-556, faks 0602/780-558.

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

3. Kraj izvedbe del: Josipdol.
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 lokalni cesti Josipdol.

Ocenjena vrednost: 23,544.920 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 ponudi vse
skupaj.

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

končanja del in čas izvedbe: od 15. 6. do
1. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohor-
ju 1, 2364 Ribnica na Pohorju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 5. 5. do 2. 6.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51860-630-26000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 5.6. 2000 do 8.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: uprava Občine Ribnica na
Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribni-
ca na Pohorju.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čateni kuverti in označene skladno z navo-
dili iz razpisne dokumentacije. Ostale po-
drobnosti bodo razvidne iz razpisne doku-
mentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 6. 2000 ob 10. uri na upravi Občine
Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1,
2364 Ribnica na Pohorju, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje sprejemlji-
vih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe,
če so v tem postopku zahtevana: v skladu z
razpisno dokumentacijo.

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

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:
poslovne, tehnične sposobnosti, ki jih mora
izpolnjevati ponudnik, bodo navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence pri podobnih delih 20%, ponudbena
cena 50%, fiksnost cene 15%, garancijski
rok 5%, dodatne ugodnosti 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico, da
eventualno določi manjši obseg del od raz-
pisanega z ozirom na razpoložljiva sredstva.
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V navedenih primerih ponudniki nimajo pra-
vice do uveljavljanja odškodnine iz tega na-
slova.

17., 18.
Občina Ribnica na Pohorju

Št. 34404-1/2000-01 Ob-26611
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ribnica na Pohorju, Ribnica
na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju,
kont. oseba Alenka Klemenc, tel.
0602/780-556, faks 0602/780-558.

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

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

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
obnovitvena  dela  na  lokalni  cesti
Hudi Kot.

Ocenjena vrednost: 15,995.250 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 ponudi vse
skupaj.

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

končanja del in čas izvedbe: od 15. 6. do
1. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohor-
ju 1, 2364 Ribnica na Pohorju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 5. 5. do 2. 6.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51860-630-26000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 5. 6. 2000 do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: uprava Občine Ribnica na
Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribni-
ca na Pohorju.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čateni kuverti in označene skladno z navo-
dili iz razpisne dokumentacije. Ostale po-
drobnosti bodo razvidne iz razpisne doku-
mentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 6. 2000 ob 10. uri na upravi Občine
Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1,
2364 Ribnica na Pohorju, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje sprejemlji-
vih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe,
če so v tem postopku zahtevana: v skladu z
razpisno dokumentacijo.

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

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:
poslovne, tehnične sposobnosti, ki jih mora
izpolnjevati ponudnik, bodo navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence pri podobnih delih 20%, ponudbena
cena 50%, fiksnost cene 15%, garancijski
rok 5%, dodatne ugodnosti 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico, da
eventualno določi manjši obseg del od raz-
pisanega z ozirom na razpoložljiva sredstva.
V navedenih primerih ponudniki nimajo pra-
vice do uveljavljanja odškodnine iz tega na-
slova.

17., 18.
Občina Ribnica na Pohorju

Ob-26653
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Tolmin, Ulica Padlih borcev
2, 5520 Tolmin.

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

3. Kraj izvedbe del: Tolmin–Kozlov rob.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja in rekonstrukcija grajskih ruševin.

Ocenjena vrednost je 9,000.000 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: oddajanje po delih ni
predvideno.

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

nesprejemljivost variant: izvedba je določe-
na s tehnično dokumentacijo.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: variantna izvedba ni predvidena.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden za-
četek 1. 6. 2000, predviden zaključek pa
27. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Tolmin, Ulica Padlih borcev 2, Tolmin.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je moč dvigniti najkasneje 10. dan po
objavi tega javnega razpisa.

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

predložiti ponudbo: ponudbe je treba pred-
ložiti najkasneje 20. dan po objavi tega jav-
nega razpisa do 12. ure. Če 20. dan ni
delovnik, je treba ponudbe predložiti prvi
delovni dan po preteku desetdnevnega ro-
ka do 12. ure v tajništvu Občine Tolmin.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo Občine Tolmin.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo na dan izteka razpis-
nega roka ob 13. uri v prostorih Občine
Tolmin.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti dokazilo o fi-
nančnem zavarovanju resnosti ponudbe
skladno z zakonom o javnih naročilih.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila bo naročnik izvajal na podlagi me-
sečnih situacij v zakonitem roku.

12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
bodo določena v razpisni dokumentaciji
skladno z 21. členom ZJN.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu daje Ko-
zorog Biro, d.o.o., tel. 065/181-910.

Odpiranje ponudb bo vodila komisija, ki
jo imenuje naročnik. Naročnik si pridržuje
pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.

17., 18.
Občina Tolmin

Ob-26657
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001
Ljubljana.

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

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

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
vzdrževalna in intervencijska gradbena
dela na vročevodnem in parovodnem
omrežju JP Energetika Ljubljana, d.o.o.,
ocenjena vrednost del je 15,000.000 SIT.

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

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

končanja del ali čas izvedbe: 1. 6. 2000 do
31. 5. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 62, Ljubljana, tajništvo Sektorja
daljinskega ogrevanja, soba I 35.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek plačila
vključuje 19% DDV. Znesek se nakaže na
račun Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., št. 50104-601-15437 s sklicem na
št. 19-00. 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: 23. 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, 1001 Ljubljana ali jo predložiti oseb-
no na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana,
v tajništvo Sektorja daljinskega ogrevanja,
soba I 35. Kuverte morajo biti opremljene
tako kot je navedeno v navodilih ponudni-
kom za izdelavo ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 5. 2000 ob 12. uri, v sejni sobi Javne-
ga podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 62, Ljubljana.
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10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila bodo izvršena po kvalitetno opravlje-
nih delih.

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
morejo umakniti ponudbe: ponudnik sme
umakniti ponudbo do 23. 5. 2000 do
10. ure.

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

– izločitvena: finančno stanje, zaposle-
ni, oprema,

– ostala merila: ponudbena cena 60%,
reference 30%, rok plačila 4%, garancijski
rok 6%.

16., 17., 18.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 2.-2122/00 Ob-26663
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Služba za
nepremičnine, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana, faks 061/29-14-819.

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

3. Kraj izvedbe del: upravna zgradba Slo-
venskih železnic, d.d., Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: celot-
na obnova strehe, ocenjena vrednost ce-
lote je 30,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: izvajalec naj ponudi
predmet razpisa v celoti.

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

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: da.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: junij, julij
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Služba za nepre-
mičnine, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
(IV. nadstropje, soba 470), kontaktna ose-
ba: Janja Pfeifer, inž. grad., tel.
061/29-14-614.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 18. 5. 2000
do vključno 22. 5. 2000 med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 20.000
SIT z virmanom na žiro račun št.
50100-601-14744 ali na glavni blagajni,

Ljubljana, Kolodvorska 11, (soba 115 v I.
nadstropju), kjer tudi dobijo potrdilo o vpla-
čilu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 1. 6. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Slovenske železnice,
d.d., Služba za nepremičnine, Kolodvor-
ska 11, 1506 Ljubljana, (IV. nadstropje,
soba 460).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 1. 6. 2000
ob 12. uri v prostorih Slovenskih železnic,
d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana, v stekleni
dvorani (klet).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti
predložena bančna garancija v višini 10%
ponujene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
lastna sredstva, plačilo v 60 dneh po me-
sečnih situacijah.

12. Pravna  oblika,  ki  jo  mora  prevzeti
skupina  ponudnikov  storitev,  ki  ji  bo
dodeljeno javno naročilo: samostojni iz-
vajalec v sodelovanju s podizvajalci, ki jih
navede v ponudbi ali v skupnem nastopu 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:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo in
opremo,

– imajo stalno zaposleno in pogodbeno
angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov,

– imajo pravočasno poravnane svoje ob-
veznosti do dobaviteljev blaga, podizvajal-
cev in kooperantov,

– izpolnjujejo ostale zahteve iz razpisne
dokumentacije.

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

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

– nižja ponudbena cena 70%,
– boljše reference 20%,
– krajši rok dokončanja del 10%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ogled potrebnih del, ki so predmet raz-
pisa bo organiziran dne 24. 5. 2000 ob 9.
uri (zbor pri vratarju), po predhodni najavi
pri Janji Pfeifer na tel. 061/29-14-614.

17., 18.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 7/1-2000 Ob-26666
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Krajevna skupnost Črni Vrh nad Idri-
jo, Črni vrh št. 84, 5274 Črni Vrh, tel.
065/77-004.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Krajevne
skupnosti Črni Vrh, izgradnja vodovoda za
naselji Zadlog–Idrijski Log.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja primarnega cevovoda – IV. gradbe-
na etapa, 3. faza – v dolžini 1.600 m.

Popisi del so priloga k razpisni doku-
mentaciji.

Ocenjena vrednost investicije znaša:
16,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: predviden za-
četek del je 15. 7. 2000, dela pa morajo
biti dokončana do 31. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo z razpisnimi pogoji v pisarni Kra-
jevne skupnosti Črni Vrh nad Idrijo, Črni
Vrh št. 84.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo z razpisnimi pogoji je možno zahtevati
vsak delovni dan od 8. 5. 2000 do 22. 5.
2000 med 8. in 14. uro v pisarni Krajevne
skupnosti Črni Vrh.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 14.000 SIT, z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun št.
52020-645-50412, Krajevna skupnosti Čr-
ni Vrh.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 24. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pred-
ložiti na naslov: Krajevna skupnost Črni Vrh,
5274 Črni Vrh, Črni Vrh št. 84 in mora biti
zapečatena v kuverti z oznako “Ne odpiraj –
Ponudba – primarni cevovod Zadlog – Idrij-
ski Log.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 6. 2000 ob
19. uri v prostorih KS Črni Vrh, Črni Vrh
št. 84.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna ga-
rancija v všini 10% od vrednosti razpisanih
del, trajanje garancije je 60 dni od datuma
oddaje ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila po mesečnih situacijah v roku 90 dni
od prejema situacije.

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

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 svoji ponudbi dokumenta-
cijo in dokazila zahtevana v razpisni doku-
mentaciji.
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14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 45 dni od odpi-
ranja ponudb.

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

– ponudbena cena,
– reference,
– zmogljivost in opremljenost,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe in usklajenost terminske-

ga plana,
– garancijski rok za izvedena dela,
– ostale posebne ugodnosti, ki jih nudi

ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo pisno obveščeni o od-
piranju ponudb in izboru do 24. 6. 2000.

Dodatne informacije o javnem razpisu po
tel. 065/77-004, Vojka Felc.

17., 18.
Krajevna skupnost Črni Vrh nad Idrijo

Ob-26672
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija Ministrstvo za de-
lo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
beno-obrtniška dela; 34,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ne.

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

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
junij 2000, dokončanje del: september
2002.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za delo, družino in socialne zade-
ve, Zemljemerska 12, Ljubljana, kontaktna
oseba Dimitrij Omersa, udia.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 12. 5. 2000
od 9. do 10. ure.

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

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
29. 5. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – ne odpi-
raj” s številko objave tega javnega razpisa
in navedbo predmeta naročila, in sicer:
“Javni razpis – vojaško pokopališče Gor-
jansko”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 5. 2000 ob
12. uri v prostorih Ministrstva za delo, druži-

no in socialne zadeve, Zemljemerska ulica
12, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: glavni pogoji glede financiranja so na-
drobno opredeljeni v razpisni dokumen-
taciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: razvidno iz razpisne
dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do pričetka odpiranja
ponudb (29. 5. 2000 do 10. ure).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponudbena
cena, reference ponudnika, plačilo, IV. fa-
ze, ugodnosti.

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

in socialne zadeve

Ob-26677
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel.
064/28-11-300, faks 064/242-449.

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

3. Kraj izvedbe del: na vodovodnem si-
stemu na območju Mestne občine Kranj in
Občin Šenčur, Cerklje, Preddvor, Naklo in
Medvode.

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

– ročni izkop pri vzdrževalnih delih
na vodovodnem omrežju,

– čiščenje rastja in grmovja okoli vo-
dovodnih objektov,

– pomožna dela pri odpravljanju ok-
var ter intervencijskih delih na vodovod-
nem sistemu.

Okvirna vrednost del znaša 19,000.000
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: za vsa predvidena
dela bo izbran en sam izvajalec.

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

končanja del ali čas izvedbe: 1. junij 2000–
1. junij 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Komunala Kranj, p.o., Koroška
cesta 41, 4000 Kranj, kontaktna oseba za

tehnična vprašanja: Jože Gašperin, tel.
064/38-06-212.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (na blagajni ali z
virmanom).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 5. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Komunala
Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 5. 2000 ob 8. uri v Javnem podjetju
Komunala Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1,
Kranj (sejna soba).

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: rok plačila v 30 dneh po izstavitvi
računa.

12.
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:

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

b) potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije (ne
starejše od 30 dni),

c) potrdilo APP oziroma davčnega orga-
na, da ima ponudnik poravnane vse obvez-
nosti iz naslova davkov, taks in drugih daja-
tev, določenih z zakonom (ne starejše od
30 dni),

d) potrjena obrazca BON 1 in BON 2 ali
potrjen obrazec BON 3 (ne starejša od 30
dni), za samostojne podjetnike pa potrjeno
davčno napoved za leto 1999.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 16. 5. 2000 do
8. ure.

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

a) cena,
b) pogoji izvedbe,
c) reference,
d) plačilni pogoji,
e) garancijska doba,
f) ostale ugodnosti.
Teža in način uporabe meril sta podrob-

neje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16., 17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
dne 7. 4. 2000 pod št. Ob-24718.

Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Kranj

Št. 20/2000 Ob-26681
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zveza športnih društev Krim, 1000
Ljubljana, Ob dolenjski železnici 50, kont-
katna oseba Matjaž Udir, tel. 12-76-208,
faks 12-73-431.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. Kraj izvedbe del: Športna dvorana
Krim, Ljubljana, Ob dolenjski železnici 50.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zame-
njava elastičnega športnega poda v le-
seni izvedbi, 1300 m2, ocenjena vrednost
vseh del znaša 26,000.000 SIT brez DDV.

(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 posa-
meznih sklopih ni možna.

(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: skladno s popisom
del, ostale variante niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek del
26. junija 2000, dokončanje del 31. julij
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zveza  športnih  društev  Krim,  Ljubljana,
Ob  dolenjski  železnici  50,  vsak  delovni
dan od 8. do 10. ure z dokazilom o plačilu
stroškov razpisne dokumentacije ter pred-
ložitvijo  vseh  potrebnih  podatkov  ponud-
nika za izstavitev računa skladno z zakonom
o DDV.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 19. maja 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (8.403,36 SIT
in 1.596,64 SIT DDV), plačljivo za žiro ra-
čun ZŠD Krim, št. 50106-678-47420 s pri-
pisom “razpisna dokumentacija”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. maj 2000 do
12.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe je potrebno oddati
na naslov: Zveza športnih društev Krim, Ob
dolenjski železnici 50, p.p 2401, 1001
Ljubljana. Ponudbe morajo biti predložene
v zapečateni kuverti in označene skladno z
navodili iz razpisne dokumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 29. maja 2000 ob 13.
uri v sejni sobi Zveze športnih društev Krim,
Ljubljana, Ob dolenjski železnici 50.

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

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba z naročnikom,
sklenjena za čas od podpisa pogodbe do
dokončanja del po pogodbi.

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 k ponudbi ustrez-

na dokazila in izjave, ki jih zahteva razpisna
dokumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

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

16., 17., 18.
Zveza športnih društev Krim

Št. 344-04-6/00-34 Ob-26686
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ravne na Koroškem, Gačni-
kova 5, Ravne na Koroškem, faks
0602/870-55-41.

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

3. Kraj izvedbe del: Ravne na Koroškem,
lokalne ceste na območju Občine Ravne na
Koroškem.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sana-
cijska dela na lokalnih cestah in javnih
poteh na območju Občine Ravne na Ko-
roškem – gradbena dela.

Ocenjena vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

Ponudnik pripravi ponudbo na podlagi
predračuna, ki je sestavni del razpisne do-
kumentacije, delo oddajamo v celoti.

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
20. 6. 2000 in dokončanje 1. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ravne na Koroškem, Oddelek za KOG,
(1. nadstropje), 2390 Ravne na Koroškem.

(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno

dokumentacijo: 8.000 SIT na žiro račun št.
51830-630-25601, s pripisom: Javni raz-
pis za sanacijska dela na lokalnih cestah in
javnih poteh na območju Občine Ravne na
Koroškem.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
7. 6. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: pisarna županstva Občine
Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, 2390
Ravne na Koroškem, drugo nadstropje.

Zapečatene kuverte morajo biti javno oz-
načene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj”
in številko objave tega javnega naročila z
navedbo predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 2000 ob 9. uri, sejna soba (pritličje
levo), Občina Ravne na Koroškem, Gačni-
kova 5.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahtevana garancija za resnost ponudbe v
višini 5% ponudbene vrednosti.

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

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: vsebina listin, ki jih mora izpopolnje-
vati ponudnik za dokazovanje navedenih
pogojev, je opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (7. 6. 2000 do 9. ure).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN ta merila natančneje opredeljena,
izhodišča za izbor najugodnejšega ponud-
nika pa bodo: ponudbena cena, usposob-
ljenost, reference, rok, ponujeni plačilni po-
goji in ostali pogoji, določeni v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba mora veljati do 1. 8. 2000.

Predviden rok, v katerem bodo ponudni-
ki obveščeni o izidu javnega razpisa je 15
dni po javnem odpiranju ponudb.

Dodatne informacije se dobijo pri Rajku
Hovniku, inž. grad., tel. 0602/870-55-35.

17., 18.
Občina Ravne na Koroškem

Št. 414-05-44/00-2201 Ob-26689
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Novo mesto, Seidlo-
va cesta 1, 8000 Novo mesto, faks
068/322-731.

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

3. Kraj izvedbe del: Športno rekreacijski
center Loka, Novo mesto.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vzdrže-
valna dela na Športno rekreacijskem
centru Loka v Novem mestu, ocenjena
vrednost del je 19,000.000 SIT.

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

dokončanja  del  ali  čas  izvedbe:  pričetek
del 22. 6. 2000, dokončanje del 15. 8.
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Novo mesto, Služba za inve-
sticije, Seidlova 1, 8000 Novo mesto.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
52100-630-40155 pri APP Novo mesto z
oznako “Razpisna dokumentacija za ŠRC
Loka”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 5. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Služba za investicije, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto.
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Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti z
označbo “Ne odpiraj – Ponudba za vzdrže-
valna dela ŠRC Loka”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 5. 2000 ob 11. uri v sejni sobi Mestne
občine Novo mesto, Seidlova 1.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference (maks. 5 točk),
– ponudbena cena (maks. 80 točk),
– plačilni pogoji (maks. 15 točk).
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: obseg del se bo prilagodil razpoložlji-
vim finančnim sredstvom v proračunu. Do-
datne informacije se dobijo na naslovu Mest-
ne občina Novo mesto, Služba za investici-
je, kontaktna oseba Danica Okleščen, tel.
068/317-206.

17., 18.
Mestna občina Novo mesto

Št. 01327/00 Ob-26692
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2.
3. Kraj izvedbe del: Petrovče.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja objekta pošte Petrovče, v predvideni
vrednosti 18,000.000 SIT.

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

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

končanja del ali čas izvedbe: takoj po pod-
pisu pogodbe, zaključek 20. 8. 2000.

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 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: 5. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 026/449-200, faks
062/449-23-11.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 6. 2000 ob 10. uri.

10., 11., 12.
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:

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

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

– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-

teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

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

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

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

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja v preteklem letu (obrazec BON 1 III/7)
ne presega 5% skupnih prihodkov (obrazec
BON 1 I/7).

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta
ni pravočasno izpolnil pogodbenih obvez-
nosti iz prejšnjih pogodb ali ni dostavil origi-
nalnih dokumentov, ki niso starejši od 30
dni oziroma notarsko overjene fotokopije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 6. 2000.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: sestanek 26. 5. 2000 ob 10. uri, Slom-
škov trg 10, Maribor, Služba za gradbeniš-
tvo in arhitekturo.

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

Ob-26659
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d.,
Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, 065/181-930,
faks 065/81-025 (za investitorja Občino
Kobarid).

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zame-
njava vodovoda Smast. Ocenjena vred-
nost celotnih razpisanih del: 8,500.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumen-
taciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in

dokončanja  del  ali  čas  izvedbe:  predvi-
den pričetek del je 12. junij, čas izvedbe
30 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisna dokumentacija: Komunala
Tolmin, d.d. - tajništvo, Poljubinj 89h, 5220
Tolmin.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 5. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Komu-
nale Tolmin št. 52030-601-11763 s pripi-
som “Razpisna dokumentacija – vodovod
Smast“.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 23. 5. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Tolmin, d.d. –
tajništvo, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 23. 5. 2000 ob
12. uri, na sedežu podjetja Komunala
Tolmin.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva akceptni
nalog v znesku 10% od vrednosti ponudbe,
z veljavnostjo izbire ponudnika.

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

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 dokumente v skla-
du z odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur.l. RS, št.
33/97 in 63/97) in v skladu z razpisno
dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb, to je po 23. 5. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-
rabljena bodo merila, ki so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji: po-
nudbena cena, reference ponudnika, re-
ference odgovornih oseb, plačilni pogoji,
roki.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– Komunala Tolmin, d.d. – Sovdat Davo-
rin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, tel. in faks:
065/181-930 in 065/81-025,

– ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 10 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.
Javno podjetje

Komunala Tolmin, d.d.,
Tolmin

Ob-26661
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d.,
Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, 065/181-930,
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faks 065/81-025 (za investitorja Občino
Kobarid).

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zame-
njava vodovoda Podbela. Ocenjena vred-
nost celotnih razpisanih del: 5,500.000 SIT.

(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 je 12. junij, čas izvedbe 30 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisna dokumentacija: Komunala
Tolmin, d.d. - tajništvo, Poljubinj 89h, 5220
Tolmin.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 5. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Komu-
nale Tolmin št. 52030-601-11763 s pripi-
som “Razpisna dokumentacija – vodovod
Podbela“ .

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 23. 5. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Tolmin, d.d. –
tajništvo, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 23. 5. 2000 ob
12.30 na sedežu podjetja Komunala Tol-
min.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva akceptni
nalog v znesku 10% od vrednosti ponudbe,
z veljavnostjo izbire ponudnika.

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

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 dokumente v skla-
du z odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97) in v skladu z razpisno
dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb, to je po 23. 5. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-
rabljena bodo merila, ki so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji: po-

nudbena cena, reference ponudnika,
reference odgovornih oseb, plačilni pogo-
ji, roki.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– Komunala Tolmin, d.d. – Sovdat Davo-
rin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, tel. in faks:
065/181-930 in 065/81-025,

– ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 10 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.
Javno podjetje

Komunala Tolmin, d.d.,
Tolmin

Št. 400-02-5/00 Ob-26759
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. Kraj izvedbe del: Šentjernej.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: ure-
ditev Kobile skozi Šentjernej od km
2,919 do 3,210 in od km 3,477 do km
3,600.

Ocenjena vrednost: 50,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

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

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

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

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

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

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, Ida Škoda, soba 205,
II. nadstropje, tel. 061/178-44-32 ali vlo-
žišče v pritličju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 6. 2000.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 6. 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.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 6. 2000 ob 10. 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.

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 2,500.000 SIT z veljavnostjo do 5. 8.
2000.

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

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

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

meznik, registriran v RS oziroma vpisan v
vpisnik samostojnih podjetnikov posamez-
nikov pri Republiški upravi za javne pri-
hodke;

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

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
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 pris-
pevke;

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

– da ima reference s področja razpisa-
nih del;

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

pisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 5. 6. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

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

maks. 40 točk,
– usposobljenost ponudnika, maks. 15

točk,
– reference ponudnika, maks. 35 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 10 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

– ponujeno izvajanje del presega razpi-
sano trajanje za več kot 25%,

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,
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– 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,

– ne bo izkazano iz mnenja pooblašče-
nega revizorja pravočasno poravnavanje ob-
veznosti do podizvajalcev.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki na naslovu na-
ročnika; kontaktna oseba naročnika Ada
Štavs-Brus, tel. 061/178-44-38.

17., 18.
Uprava RS za varstvo narave

Ljubljana

Št. 400-02-6/00 Ob-26761
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. Kraj izvedbe del: Vas Grad na Gorič-
kem.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: ka-
naliziranje odseka Gračkega potoka pri
Gradu.

Ocenjena vrednost 24,500.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

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

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

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

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

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

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, Ida Škoda, soba 205,
II. nadstropje, tel. 061/178-44-32 ali vlo-
žišče v pritličju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 5. 2000.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 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.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 5. 2000 ob 10. uri, Uprava RS za var-
stvo 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.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

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

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

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

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
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 pris-
pevke;

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

– da ima reference s področja razpisa-
nih del;

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

pisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 26. 5. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

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

maks. 40 točk,
– usposobljenost ponudnika, maks. 15

točk,
– reference ponudnika, maks. 35 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 10 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

– ponujeno izvajanje del presega razpi-
sano trajanje za več kot 25%,

– 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.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki na naslovu na-
ročnika; kontaktna oseba naročnika Ada
Štravs-Brus, tel. 061/178-44-38.

17., 18.
Uprava RS za varstvo narave

Ljubljana

Št. 400-02-9/00 Ob-26762
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo nara-
ve, 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. Kraj izvedbe del: Gornji grad.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev Drete v Gornjem Gradu pri gasilskem
domu Gorvodno od izliva Šokatnice v
dolžini 160 m.

Ocenjena vrednost 15,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

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

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

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe 4
mesece po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, Ida Škoda, soba 205,
II. nadstropje, tel. 061/178-44-32 ali vlo-
žišče v pritličju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 5. 2000.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 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.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 5. 2000 ob 12. uri, Uprava RS za var-
stvo 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.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik finansira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plači-
lav skladu z zakonom o izvrševanju proraču-
na RS in pogodbo. Ponudbena cena je fik-
sna, avansi niso možni.
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12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi podizvajalci.

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

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

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

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

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
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 reference s področja razpisa-
nih del;

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

pisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 26. 5. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

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

maks. 40 točk,
– usposobljenost ponudnika, maks. 15

točk,
– reference ponudnika, maks. 35 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 10 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

ponujeno izvajanje del presega razpisa-
no trajanje za več kot 25%,

– 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.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki na naslovu na-
ročnika; kontaktna oseba naročnika Ada
Štravs-Brus, tel. 061/178-44-38.

17., 18.
Uprava RS za varstvo narave

Ljubljana

Št. 400-02-10/00 Ob-26763
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. Kraj izvedbe del: Miren.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: ureja-
nje Vipave na območju mesta Miren–
Levi breg od km 2,250 do km 2,400 in
desni breg od km 2,382 do 2,480.

Ocenjena vrednost 42,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

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

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

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

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

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

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, Ida Škoda, soba 205,
II. nadstropje, tel. 061/178-44-32 ali vlo-
žišče v pritličju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 6. 2000.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 6. 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.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 6. 2000 ob 12. 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.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,100.000 SIT z veljavnostjo do 5. 8. 2000.

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

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

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

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

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

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

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
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 pris-
pevke;

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

– da ima reference s področja razpisa-
nih del;

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

pisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 5. 6. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

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

maks. 40 točk,
– usposobljenost ponudnika, maks. 15

točk,
– reference ponudnika, maks. 35 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 10 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

– ponujeno izvajanje del presega razpi-
sano trajanje za več kot 25%,

– 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.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki na naslovu na-
ročnika; kontaktna oseba naročnika Ada
Štravs-Brus, tel. 061/178-44-38.

17., 18.
Uprava RS za varstvo narave

Ljubljana

Št. 19/2000 Ob-26776
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za znanost in tehnolo-
gijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, telefaks
061/178-47-19.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Hajdrihova 19, Ljub-
ljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zame-
njava obstoječih zastekljenih oken
(160-200 enot) na Kemijskem inštitutu
v Ljubljani s kovinskimi zastekljenimi ok-
ni z žaluzijami.

Dela se bodo oddala le skupaj kot celo-
ta. Ocenjena vrednost del je 48,210.000
SIT z vključenim DDV.

(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 po delih/sklo-
pih ni predvidena.

(c) Podatki  o  namenu  gradbenih  del,
kadar  je  vključena  tudi  izdelava  projek-
tov: izdelava posebnih projektov ni pred-
videna.

5. (a) Sprejemljivost ali nesprejemljivost
variant: ponudba mora ustrezati razpisni do-
kumentaciji, ki določa minimalne zahteve za
izvedbo. V okviru zahtevane funkcionalno-
sti, lahko ponudnik ponudi več variant iz-
vedbe, vendar mora biti vsaka med njimi
izkazana s posebnim ponudbenim predra-
čunom.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni za-
četek del v začetku junija 2000, predvide-
no dokončanje del v juniju-juliju 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ke-
mijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljub-
ljana, pomočnik direktorja mag. Janez Topli-
šek (tel. 061/17-60-337, janez.toplisek-
@ki.si).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do treh dni pred
iztekom roka za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija je brezplačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba do-
staviti najkasneje 31. dan po dnevu objave
tega javnega naročila, do 9. ure, v glavno
pisarno Ministrstva za znanost in tehnologi-
jo. Ne glede na način dostave/pošiljanja,
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo pris-
pele do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za znanost in teh-
nologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

(c) Vsak ovitek ponudbe mora imeti vid-
no oznako “Ne odpiraj, ponudba!“ in doda-
no navedbo razpisa: “Zamenjava oken - Ke-
mijski inštitut“. Ovitki morajo biti zaprti; na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
na dan, ko poteče rok za dostavo ponudb,
ob 10. uri, v sejni sobi v III. nadstropju Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, če so v
tem postopku zahtevana:

10.1 Ponudnik mora kot sestavni del po-
nudbene dokumentacije priložiti garancijo
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
Garancija mora trajati 45 dni po datumu, ki
je določen za odpiranje ponudb.

10.2 Ponudnik mora v petih delovnih
dneh od sklenitve pogodbe naročniku izro-
čiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 4,000.000 SIT. Garanci-
ja mora trajati tri tedne po pogodbeno dolo-
čenem roku za izvedbo.

10.3 Ob zapisniškem prevzemu izvede-
nih del izroči ponudnik naročniku garancijo
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 3,000.000 SIT. Garancija mora veljati
en dan dlje kot je pogodbeno dogovorjeni
garancijski/jamčevalni rok. Če ni izročena
ta garancija, se šteje, da prevzem del ni
opravljen.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede
plačevanja: rok plačila izvedenih del je 60
do 90 dni po opravljenem prevzemu del.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: naročnik bo sklenil
pogodbo za izvedbo del samo z enim izva-
jalcem, ki bo prevzel celotno izvedbo naro-
čila.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti dokumen-
tacijo, ki je zahtevana v razpisni dokumen-
taciji.

Do sklenitve pogodbe mora izbrani po-
nudnik dostaviti potrdilo, da ni v postopku
sanacije, likvidacije ali stečaja in potrdilo,
da ima poravnane davke in prispevke, dolo-
čene z zakonom.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skup-
na korist naročnika na podlagi ponujene
cene za primerljivo funkcionalnost in kako-
vost ter plačilnih pogojev. 90% koristi bo
ovrednoteno na podlagi ponujene cene,
10% pa na podlagi ponujenih plačilnih po-
gojev. Kot najugodnejša se bo štela po-
nudba, ki bo na podlagi upoštevanja zgoraj
navedenih meril dosegla najvišji skupni do-
seženi rezultat. Najnižja cena ne pomeni
tudi najugodnejše ponudbe. V skladu z
39. členom zakona o javnih naročilih je na-
ročnik dolžan posebej ovrednotiti neobi-
čajno nizke cene ponudbe.

15. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 8 dneh po sprejeti odloči-
tvi o izbiri.

Ministrstvo
za znanost in tehnologijo

Št. 21/2000 Ob-26777
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, telefaks
061/178-47-19.

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

3. Kraj izvedbe del: Kemijski inštitut, Haj-
drihova 19, Ljubljana.

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

lov, ki se bodo oddajali posamično: preno-
va 5 parov sanitarij na Kemijskem inšti-
tutu v Ljubljani.

Dela se bodo oddala le skupaj kot celo-
ta. Ocenjena vrednost del je do
15,000.000 SIT z vključenim DDV.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: oddaja po delih/sklo-
pih ni predvidena.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava posebnih projektov ni predvidena;
projekti in popis predvidenih del so že izde-
lani.

5. (a) Sprejemljivost ali nesprejemljivost
variant: ponudba mora ustrezati razpisni do-
kumentaciji, ki določa minimalne zahteve za
izvedbo. V okviru zahtevane funkcionalno-
sti, lahko ponudnik ponudi več variant iz-
vedbe, vendar mora biti vsaka med njimi
izkazana s posebnim ponudbenim predra-
čunom.

6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja  del  ali  čas  izvedbe:  pred-
videni  začetek  del  v  začetku  junija
2000, predvideno dokončanje del v juni-
ju-juliju 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ke-
mijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljub-
ljana, pomočnik direktorja mag. Janez To-
plišek.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do treh dni pred
iztekom roka za oddajo ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija je brezplačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba do-
staviti najkasneje 21. dan po dnevu objave
tega javnega naročila, do 9. ure, v glavno
pisarno Ministrstva za znanost in tehnologi-
jo. Ne glede na način dostave/pošiljanja,
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo pris-
pele do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za znanost in teh-
nologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

(c) Vsak ovitek ponudbe mora imeti vid-
no oznako “Ne odpiraj, ponudba!“ in doda-
no navedbo razpisa: “Obnova sanitarij - Ke-
mijski inštitut“. Ovitki morajo biti zaprti; na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
na dan, ko poteče rok za dostavo ponudb,
ob 12. uri, v seni sobi v III. nadstropju Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj: ponud-
nik mora kot sestavni del ponudbene doku-
mentacije priložiti tri bianco akceptne nalo-
ge s ponudnikovo izjavo o dovolitvi vnovče-
nja do višine:

– 1,000.000 SIT za resnost ponudbe in
za dobro izvedbo del,

– 3,000.000 SIT kot garancijo za od-
pravo napak v garancijskem/jamčevalnem
roku.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede
plačevanja: rok plačila izvedenih del je 60
do 90 dni po opravljenem prevzemu del.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: naročnik bo sklenil
pogodbo za izvedbo del samo z enim izva-
jalcem, ki bo prevzel celotno izvedbo naro-
čila.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti dokumen-
tacijo, ki je zahtevana v razpisni dokumen-
taciji.

Do sklenitve pogodbe mora izbrani po-
nudnik dostaviti potrdilo, da ni v postopku
sanacije, likvidacije ali stečaja in potrdilo,
da ima poravnane davke in prispevke, dolo-
čene z zakonom. Potrdilo ne sme biti starej-
še od enega meseca pred datumom izroči-
tve ponudbe. Dopustna je fotokopija potrdi-
la, na kateri so jasno razvidni izvirni podatki,
podpisi in žigi. Fotokopija mora biti overje-
na s ponudnikovo izjavo o verodostojnosti
kopije.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skupna
korist naročnika na podlagi ponujene cene
za primerljivo kakovost del in vgrajenih ma-
terialov ter plačilnih pogojev.

90% koristi bo ovrednoteno na podlagi
ponujene cene, 10% pa na podlagi ponuje-
nih plačilnih pogojev. Kot najugodnejša se
bo štela ponudba, ki bo na podlagi upošte-
vanja zgoraj navedenih meril dosegla najviš-
ji skupni doseženi rezultat. Najnižja cena ne
pomeni tudi najugodnejše ponudbe. V skla-
du z 39. členom zakona o javnih naročilih je
naročnik dolžan posebej ovrednotiti neobi-
čajno nizke cene ponudbe.

16. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 8 dneh po sprejeti odloči-
tvi o izbiri.

Ministrstvo
za znanost in tehnologijo

Ob-26778
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Zavod Tivoli, Celovška 25, 1000 Ljub-
ljana, faks 316-861.

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

3. Kraj izvedbe del: Dvorana Tivoli, Ce-
lovška 25, Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali: rekonstrukcija
ledene plošče velike dvorane Tivoli.
Ocenjena vrednost del v celoti: 57,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, spremenljivost in

nespremenljivost variant: ne.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 20. 6. 2000,
31. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod Tivoli, Celovška 25, 1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 8. 5. 2000 do
26. 5. 2000 med 9. in 12. uro, po pred-
hodni najavi, kontaktna oseba je Drago Ba-
novič, tel. 1315155.

(c) Znesek in način plačila za razpisano
dokumentacijo: razpisano dokumentacijo s
popisom del je možno dvigniti na podlagi
predložitve potrdila o vplačilu nevračljivega
odkupnega zneska 35.000 SIT na račun
Zavod Tivoli, št. žiro računa
50104-603-52326 s pripisom ‘’Zavod Ti-
voli – rekonstrukcija ledene plošče velike
dvorane”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
5. 6. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod Tivoli, Celovška 25,
1000 Ljubljana. Zapečatene koverte mora-
jo biti jasno označene z napisom: ‘’Ponudba
– velika dvorana Tivoli – JR–4T–00– Ne
odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 6. 2000 ob
12. uri v prostorih Zavoda Tivoli, Celovška
25, Ljubljana, sejna soba, I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremenljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti naročniku banč-
no garancijo v višini 10 % ponudbene vred-
nosti, za resnost ponudbe.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: glavni
pogoji financiranja so v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2000, Ur. l. RS, št. 9/00.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do dneva odpiranja po-
nudb (5. 6. 2000 do 9. ure).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena ce-
na 70%, reference 10%, tehnološka oprem-
ljenost 10% in dolžina garancije 10%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico, da skle-
ne pogodbo v zmanjšanem obsegu ali ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.

17., 18.
Zavod Tivoli, Ljubljana

Ob-26779
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Zavod Tivoli, Celovška 25, 1000 Ljub-
ljana, faks 316-861.

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

3. Kraj izvedbe del: Dvorana Tivoli, Ce-
lovška 25, Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali: obnova stropa
velike dvorane Tivoli. Ocenjena vrednost
del v celoti: 28,500.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, spremenljivost in

nespremenljivost variant: da, naročnik je raz-
pisal dve varianti obnove stropa.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 1. 7. 2000,
15. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod Tivoli, Celovška 25, 1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 8. 5. 2000 do
26. 5. 2000 med 9. in 12. uro, po pred-
hodni najavi, kontaktna oseba je Drago Ba-
novič, tel. 131-51-55.

(c) Znesek in način plačila za razpisano
dokumentacijo: razpisano dokumentacijo s
popisom del je možno dvigniti na podlagi
predložitve potrdila o vplačilu nevračljivega
odkupnega zneska 35.000 SIT na račun
Zavod Tivoli, št. žiro računa
50104-603-52326, s pripisom ‘’Zavod Ti-
voli – obnova stropa velike dvorane”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
5. 6. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod Tivoli, Celovška 25,
1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte mora-
jo biti jasno označene z napisom: ‘’Ponudba
– velika dvorana Tivoli – JR–5T–00– Ne
odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 6. 2000 ob
13.30 v prostorih Zavoda Tivoli, Celovška
25, Ljubljana, sejna soba, I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremenljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti naročniku me-
nico v višini 10 % ponujene vrednosti, za
resnost ponudbe.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: glavni
pogoji financiranja so v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2000, Ur. l. RS, št. 9/2000.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: vsebina listin, ki jih mora predložiti
ponudnik za dokazovanje pogojev in spo-
sobnosti je opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do dneva odpiranja po-
nudb (5. 6. 2000 do 9. ure).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
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so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena ce-
na 70%, reference 10%, kadrovska zased-
ba 10% in garancija 10%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico, da skle-
ne pogodbo v zmanjšanem obsegu ali ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.

17., 18.
Zavod Tivoli, Ljubljana

Ob-26781
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Borovnica, Paplerjeva 22,
1353 Borovnica, 75-48-333.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: me-
teorna in fekalna kanalizacija, orientacij-
ska vrednost 20,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: dela se bodo oddala kot
celota.

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

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: julija 2000,
rok izvedbe 2 meseca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisano dokumentacijo: Ob-
čina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Bo-
rovnica. Kontaktna oseba: Sonja Čvorak,
tel., faks 01/75-46-126, 75-48-333.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisano dokumentacijo: 15. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisano
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na
ŽR št. 50110-630-810225, pri APP Vrh-
nika.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 6. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Borovnica, Paplerje-
va 22; 1353 Borovnica. Zapečatene kuver-
te morajo biti jasno označene z napisom
“Ne odpiraj - ponudba za kanalizacijo“, in
številko objave tega javnega razpisa. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov po-
nudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 6. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi občine
Borovnica, Paplerjeva 22, Borovnica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ocenjene vred-
nosti del, ki mora veljati 30 dni od dneva
izteka razpisnega roka.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
račun je plačljiv v roku 60 dni po mesečnih
situacijah.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 6. 6. 2000, od
9. ure naprej.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): način
uporabe kriterijev je v razpisani dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Borovnica, Paplerjeva 22, Bo-
rovnica, tel. 01/75-46-126, 75-48-333.

17., 18.
Občina Borovnica

Ob-26782
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Borovnica, Paplerjeva 22,
1353 Borovnica, 75-48-333.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja strehe na osnovni šoli, orientacijska
vrednost 11,000.000 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: dela se bodo oddala kot
celota.

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

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
so sprejemljive.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: z deli se bo
pričelo julija 2000, rok izvedbe 1 mesec.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisano dokumentacijo: Ob-
čina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Bo-
rovnica. Kontaktna oseba: Sonja Čvorak,
tel., faks 01/75-46-126, 75-48-333 .

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisano dokumentacijo: 15. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisano
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko na
ŽR št. 50110-630-810225, pri APP Vrh-
nika.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 6. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Borovnica, Paplerje-
va 22; 1353 Borovnica. Zapečatene kuver-
te morajo biti jasno označene z napisom
“Ne odpiraj - ponudba za OŠ Borovnica“, in
številko objave tega javnega razpisa. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov po-
nudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 6. 2000 ob 12. uri, v sejni sobi občine
Borovnica, Paplerjeva 22, Borovnica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ocenjene vred-
nosti del, ki mora veljati 30 dni od dneva
izteka razpisnega roka.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 6. 6. 2000, od
11. ure naprej.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): način
uporabe kriterijev je v razpisani dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Borovnica, Paplerjeva 22, Bo-
rovnica, tel. 01/7546-126, 7548-333.

17., 18.
Občina Borovnica

Št. 005-4/00-133 Ob-26786
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 grad-
benih del in ocenjena vrednost: komunalna
ureditev v delu ZN Industrijske cone
Šentjur – južni del v občini Šentjur pri
Celju, v ocenjeni vrednosti 15,000.000
SIT.

Naročnik lahko odda dela kot celoto ali
posamezne sklope v skladu z določili razpi-
sne dokumentacije.

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

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del: pričetek del: 5. 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., tel. št. 063/747-13-25,
telefaks št. 063/743-446.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 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: 26. 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:
26. 5. 2000 ob 12. uri, na Občini Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10, soba št. 48, II.
nadstr.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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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 dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko anga-
žira podizvajalce pod pogoji iz razpisne
dokumentacije ali pa bo dela oddal po-
sameznim izvajalcem po posameznih sklo-
pih 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
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po preteku roka do-
ločenega 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 Ogra-
jenšku, telefon 747-13-24 in Tadeji Zorič,
telefon 747-13-25.

Občina Šentjur pri Celju

Št. 005-5/00-100 Ob-26788
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: Občina Šentjur, Šen-
tvid pri Planini – Podlog pod Bohorjem.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost: modernizaci-
ja lokalne ceste LC 396100 Šentvid –
Zagorje, III. faza, v ocenjeni vrednosti
16,000.000 SIT za celotna razpisana dela.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: naročnik lahko odda dela
kot celoto ali posamezne sklope v skladu z
določili razpisne dokumentacije.

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

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del: pričetek del: julij 2000, za-
ključek del: oktober 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: Anica Jazbinšek, so-
ba št. 57, telefon št. 03/747- 1387, tele-
faks št. 063/743-446.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17.5. 2000.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 5. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10, 3230 Šentjur, ali oddati v
vložišče občine, II. nadstropje soba št. 37.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 5. 2000 ob 10. uri, na Občini Šentjur
pri  Celju,  Mestni  trg  10,  II. nadstr.  soba
št. 48.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: pravilno izpolnjena menica, z menično
izjavo.

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 razpisni-
mi pogoji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko anga-
žira podizvajalce pod pogoji iz razpisne do-
kumentacije ali pa bo dela oddal posamez-
nim 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
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po preteku roka do-
ločenega za oddajo ponudb.

V primeru da ponudnik umakne ponud-
bo po tem roku, naročnik vnovči predlože-
no menico.

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 10. ure, po
predhodnem dogovoru s kontaktno osebo
javnega naročila, Marijo Rataj, telefon št.
03/747- 1326, ali Anico Jazbinšek, telefon
03/747-1387.

Občina Šentjur pri Celju

Št. 005-6/00-100 Ob-26789
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: Občina Šentjur, KS
Dramlje - Jazbine.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovodnega omrežja Dramlje - Jaz-
bine II. faza, etapa “A”, v ocenjeni vredno-
sti 41,000.000 SIT za celotna razpisana
dela.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: naročnik lahko odda dela
kot celoto ali posamezne sklope v skladu z
določili razpisne dokumentacije.

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

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del: pričetek del: julij 2000, za-
ključek del: oktober 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: Anica Jazbinšek, so-
ba št. 57, telefon št. 03/747- 1387, tele-
faks št. 063/743-446.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 5. 2000.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 6. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10, 3230 Šentjur, ali oddati v
vložišče občine, II. nadstropje, soba št. 37.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 2000 ob 12. uri, na Občini Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10, II. nadstr., soba
št. 48.

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

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 razpisni-
mi pogoji.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finanč-
no-poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije.
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14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po preteku roka do-
ločenega 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 10. ure, po
predhodnem dogovoru s kontaktno osebo
javnega naročila, Marijo Rataj, telefon št.
03/747-1326, ali Anico Jazbinšek, telefon
03/747-1387.

Občina Šentjur pri Celju

Št. 005-7/00-100 Ob-26790
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: Občina Šentjur, KS
Slivnica – Javorje-Drobinsko.

4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost: izgradnja vodo-
vodnega omrežja v KS Slivnica, območ-
je Javorje – Drobinsko, v ocenjeni vred-
nosti 35,000.000 SIT za celotna razpisana
dela.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: naročnik lahko odda dela
kot celoto ali posamezne sklope v skladu z
določili razpisne dokumentacije.

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

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del: pričetek del: julij 2000, za-
ključek del: oktober 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: Anica Jazbinšek, so-
ba št. 57, telefon št. 03/747-1387, tele-
faks št. 063/743-446.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 5. 2000.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo 7. 6. 2000, do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10, 3230 Šentjur, ali oddati v
vložišče občine, II. nadstropje, soba št. 37.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 2000 ob 10. uri, na Občini Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10, II. nadstr., soba
št. 48.

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

vrednosti del. Veljavnost 30 dni po pravno-
močnem sklepu o izbiri najugodnejše po-
nudbe.

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 razpisni-
mi pogoji.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finanč-
no-poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po preteku roka do-
ločenega 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 10. ure, po
predhodnem dogovoru s kontaktno osebo
javnega naročila, Marijo Rataj, telefon št.
03/747-1326, ali Anico Jazbinšek, telefon
03/747-1387.

Občina Šentjur pri Celju

Št. 41405-5/00 Ob-26791
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252
Rogatec, tel. 063/827-127, faks
063/827-363.

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

3. Kraj izvedbe del: grad Strmol – Ro-
gatec.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote: izdela-
va manjkajočih monolitnih stropov in ob-
novitev fasade.

Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe:
– pričetek del: junij 2000,
– dokončanje del: avgust 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Rogatec, Ceste 11, Rogatec, tajnik
občine Strajn Pavel, tel. 063/827-127.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 19. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 10.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko ali virmansko
na žiro račun št. 50730-630-10222.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do petka, 26. 5.
2000, do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Rogatec, Ceste 11,
3252 Rogatec – tajništvo.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
za izdelavo manjkajočih monolitnih stropov
in obnovitev fasade na gradu Strmol.“

Na hrbtni strani ovojnice mora biti točen
naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek, 26. 5.
2000 ob 14. uri, na naslovu: Občina Roga-
tec, Ceste 11, 3252 Rogatec, v sejni sobi
občinske uprave.

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 ocenjene vrednosti del, ki mora
veljati do vključno datuma veljavnosti po-
nudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: naročilo se financira iz sredstev prora-
čuna Občine Rogatec in Ministrstva za kul-
turo. Izvedena dela se plačujejo na podlagi
začasnih situacij in končne situacije. Osta-
la določila so definirana v razpisni doku-
mentaciji.

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

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

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

– ponudbena cena – 60 točk,
– reference ponudnika – 10 točk,
– plačilni pogoji – 10 točk,
– garancijski rok – 10 točk,
– rok dokončanja del – 5 točk,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika

– 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba: Pavel Strajn, tajnik
Občine Rogatec, tel. 063/827-127,
063/827-363

17., 18.
Občina Rogatec

Št. 41405-6/00 Ob-26792
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252
Rogatec, tel. 063/827-127, faks
063/827-363.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. Kraj izvedbe del: lokalna cesta LC
358040 na odseku od glavne ceste II. reda
G2-107 do Sv. Roka.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote: rekon-
strukcija lokalne ceste LC 358040 na
odseku od glavne ceste II. reda G2-107
do Sv. Roka.

Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe:
– pričetek del: junij 2000,
– dokončanje del: avgust 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Rogatec, Ceste 11, Rogatec tajnik ob-
čine Strajn Pavel, tel. 063/827-127.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 26. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 15.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko ali virmansko
na žiro račun št. 50730-630-10222.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do petka, 6. 6. 2000
do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Rogatec, Ceste 11,
3252 Rogatec – tajništvo.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 358040
na odseku od glavne ceste II. reda G2-107
do Sv. Roka.“ Na hrbtni strani ovojnice mo-
ra biti točen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 6. 6.
2000 ob 14. uri, na naslovu: Občina Roga-
tec, Ceste 11, 3252 Rogatec, v sejni sobi
občinske uprave.

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 ocenjene vrednosti del, ki mora
veljati do vključno datuma veljavnosti po-
nudbe.

11. Glavni  pogoji  glede  financiranja
in  plačila  in/ali  sklicevanje  na  merodaj-
na  določila  v  drugih  dokumentih  glede
plačevanja:  naročilo  se  financira  iz  sred-
stev proračuna Občine Rogatec in Mini-
strstva za ekonomske odnose in razvoj.
Izvedena dela se plačujejo na podlagi za-
časnih situacij in končne situacije. Ostala
določila so definirana v razpisni doku-
mentaciji.

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

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

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

– ponudbena cena – 60 točk,
– reference ponudnika – 10 točk,
– plačilni pogoji – 10 točk,
– garancijski rok – 10 točk,
– rok dokončanja del – 5 točk,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika

– 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba: Pavel Strajn, tajnik
Občine Rogatec, tel. 063/827-127,
063/827-363.

17., 18.
Občina Rogatec

Št. 41405-7/00 Ob-26793
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252
Rogatec, tel. 063/827-127, faks
063/827-363.

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

3. Kraj izvedbe del: Muzej na prostem
Rogatec – Rogatec.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote: vzdr-
ževalna in druga dela na obstoječem
kompleksu Muzeja na prostem Rogatec.

Orientacijska vrednost naročila:
19,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
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 Rogatec, Ceste 11, Rogatec, tajnik
občine Strajn Pavel, tel. 063/827-127.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 19. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 10.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko ali virmansko
na žiro račun št. 50730-630-10222.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do ponedeljka,
29. 5. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Rogatec, Ceste 11,
3252 Rogatec – tajništvo.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
za vzdrževalna in druga dela na obstoječem
kompleksu Muzeja na prostem Rogatec.“

Na hrbtni strani ovojnice mora biti točen
naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
29. 5. 2000 ob 15. uri, na naslovu: Občina
Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, v sejni
sobi občinske uprave.

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 ocenjene vrednosti del, ki mora
veljati do vključno datuma veljavnosti po-
nudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo se financira iz sredstev Ministrstva
za kulturo.

Izvedena dela se plačujejo na podlagi
začasnih situacij in končne situacije. Osta-
la določila so definirana v razpisni doku-
mentaciji.

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

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

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

– ponudbena cena – 60 točk,
– reference ponudnika – 10 točk,
– plačilni pogoji – 10 točk,
– garancijski rok – 10 točk,
– rok dokončanja del – 5 točk,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika

– 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba: Pavel Strajn, tajnik
Občine Rogatec, tel. 063/827-127,
063/827-363

17., 18.
Občina Rogatec

Št. 961-7/00 Ob-26795
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod RS za zaposlovanje, Glinška
12, Ljubljana, faks 061/125 98 23.

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

3. Kraj izvedbe del: Gregorčičeva 15,
Maribor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: preno-
va prostorov in dobava ter montaža pi-
sarniške in računalniške opreme Zavo-
da RS za zaposlovanje (na lokaciji
Gregorčičeva 15 v Mariboru).

Celotna ocenjena vrednost naročila:
15,600.000 SIT.

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

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

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

končanja del ali čas izvedbe: 15. 6. 2000
do 31. 7. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vlo-
žišče Zavoda RS za zaposlovanje, Glinška
12, Ljubljana (klet - soba št. 4), pri Mileni
Kyrinov.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 8. 5. 2000 do
19. 5. 2000 (vsak delovni dan od 10. do
12. ure).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): po-
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nudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumen-
tacijo, morajo predložiti dokazilo o plačilu
20.000 SIT na ŽR 50106-603-44712, s
pripisom “Razpisna dokumentacija – Pre-
nova poslovnih prostorov CIPS.“

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 26. 5. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: vložišče Zavoda RS za
zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana (soba
št. 4) z oznako “Ponudba – ne odpiraj“ in z
navedbo predmeta naročila in sicer “Javni
razpis – Prenova poslovnih prostorov
CIPS“ s pripisom št. objave v Uradnem
listu.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 5. 2000 ob 12.15 v sejni sobi Zavoda
RS za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudnik mora za finančno zavarova-
nje resnosti ponudbe predložiti bianko me-
nico v višini 10% orientacijske vrednosti
naročila in menično izjavo s klavzulo brez
protesta.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2000.

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:
bonitetni obrazci BON-1, BON-2 ali BON-3,
ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
ponudbe.

14. Datum, do katerega ponudniki lah-
ko umaknejo ponudbe: do pričetka odpira-
nja ponudb (26. 5. 2000 do 12. ure)

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

(1) Ponudbene cene:
– višina
– fiksnost cen.
Najnižja ponudbena cena se točkuje

s 100 točkami, za vsakih 50.000 SIT na
najnižjo ponudbeno ceno se odšteje
1 točka.

(2) Plačilo (vrednosti za vsakih 5 dni
daljši plačilni rok)

– od 30 do 35 dni: 20 točk,
– od 35 do 40 dni: 30 točk,
– od 40 do 45 dni: 40 točk,
– od 45 do 50 dni: 50 točk,
– od 50 do 55 dni: 60 točk,
– od 55 do 60 dni: 70 točk,
– od 60 do 65 dni: 80 točk,
– od 65 do 70 dni: 90 točk,
– nad 70 dni: 100 točk.
(3) Dodatne ugodnosti:
Vrednotijo se druge ugodnosti, ki jih

nudi ponudnik naročniku. Število točk po
tej postavki je maksimalno 30 točk po oceni
strokovne komisije.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: le v pisni obliki na naslovu pod točko 1
(kontaktna oseba Marija Poglajen) ali na na-
slovu Zavod RS za zaposlovanje, OS Mari-
bor, Gregorčičeva 37, Maribor, faks
062/222 257 (kontaktna oseba Matjaž An-
tolinc).

17. Datum predhodne objave namere
o naročilu  ali  navedba  če  je  bila  objav-
ljena: ne.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne: za investicijo je to
prvi javni razpis.

Zavod RS za zaposlovanje

Št. 1344-04/00 Ob-26796
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
3, 9226 Moravske Toplice, tel.
069/48-765, faks 069/38-502.

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

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

nih del in ocenjena vrednost: dovozna ce-
sta do novega bazenskega kompleksa,
ocenjena vrednost 20,000.000 SIT.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: ponudnik lah-
ko ponudi samo varianto po razpisni doku-
mentaciji.

6. Čas izvedbe: 30 koledarskih dni od
podpisa pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Moravske Toplice, kont. oseba mag.
Milan Šadl, Kranjčeva ulica 3, 9226 Morav-
ske Toplice, tel. 069/48-765, faks
069/38-502, I. nadstropje, soba 5.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do petnajstega dne
po objavi razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR
51900-630-76064 virman ali splošna po-
ložnica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. maj 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice.

9. Datum  in  kraj  odpiranja  ponudb:
26.  maj  2000  ob  10. uri  v  sejni  sobi
Urada občine Moravske Toplice, Kranjče-
va ul. 3.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% bančna garancija na prvi poziv od oce-
njene vrednosti z veljavnostjo do 30. 6.
2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačevanja in/ali sklicevanja na merodajna
določila v drugih dokumentih glede plače-
vanj: plačilni rok 60 dni po potrditvi raču-
nov. Način plačevanja in roki bodo določeni
v skladu z navodilom o izvrševanju prora-
čuna.

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

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:

– izpolnitev zakonskih pogojev za izved-
bo javnega naročila,

– dokazilo o solventnosti, o poravnanih
obveznostih in zakonitem poslovanju,

– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah potrebnih za izvedbo jav-
nega naročila,

– in drugi pogoji določeni v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 26. maj 2000
po 10. uri.

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

– ponudbena cena 50%,
– rok izvedbe 10%,
– reference na trgu 40%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudba mora biti predana v zapečate-
ni kuverti s pripisom predmeta javnega raz-
pisa in številko te objave ter naslovom po-
nudnika.

Občina Moravske Toplice

Št. 343-6/95-3 Ob-26802
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Nova Gorica, Trg E.
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, tel.
065/135-01-35, faks 065/21-233.

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

3. Kraj izvedbe del: Renče–obvoznica.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

– idejni projekt – 1. faza od km 0.000
do km 1+400,

– idejni projekt – 2. faza od km
1+400 do km 2+700.

Ocenjena vrednost:
– idejni projekt 1. faza – 7,000.000 SIT,
– idejni projekt 2. faza – 6,000.000 SIT.
b), c)
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: za ponujena dela
obstaja samo ena varianta.

b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 90 koledar-
skih dni.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Nova Gorica, oddelek za
infrastrukturo in gospodarske javne službe,
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba
št. 25/I ali 26/I.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 5. 2000.

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

predložiti ponudbo: 11. 5. 2000 do 13. ure
(prinešeno v glavno pisarno Mestne občine
Nova Gorica, soba št. 38/I. nadstropje ali
poslano priporočeno po pošti in prejeto do
razpisane ure).

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Nova Gori-
ca, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
glavna pisarna, soba št. 38/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2000 ob 13.30, Mestna občina No-
va Gorica, steklena dvorana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zavarovanja ponudbe so razvidna v razpisni
dokumentaciji.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja z roki je določen v razpisni
dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 5. 2000 po
13. uri.

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

Cena ni edino merilo pri izbiri. Naročnik
si pridržuje pravico, da ne izbere nikogar od
ponudnikov.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico naročati
manjši obseg od razpisanega, ali odstopiti
od pogodbe, kolikor se izkaže, da ne more
zagotoviti sredstev za pokritje pogodbene-
ga zneska. V obeh primerih ponudniki nima-
jo pravice do odškodnine iz tega naslova.

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

18.
Mestna občina Nova Gorica

Št. 18/00 Ob-26807
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. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Mestni
trg 1.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: ob-
nova dela strehe na Magistratu;
17,800.000 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
1. 7. 2000, zaključek del 15. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič Lundrovo n. št. 2, Ljubljana, soba
255/II. nadstropje, Alenka Mihelčič, med
10. in 12. uro vsak delavnik.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 11.900 SIT na ŽR št.
50100-630-810108, sklic na št. 121-10325.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 5. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Adamič Lundrovo n. št. 2,
soba 255/II. nadstropje, Alenka Mihelčič –
osebno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 5. 2000, Mestna občina Ljubljana, Ada-
mič Lundrovo n. 2, soba 143/I, ob 9.30.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za solidno izvedbo posla v
višini 10% pogodbenega zneska.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: v razpisni dokumen-
taciji.

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
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 29. 5. 2000 od
9.30.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
40%, reference 30%, garancija 30%.

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

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Št. 403-28/2000-21303 Ob-26808
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Jesenice, Cesta m. Tita 78,
4270 Jesenice, 064/864-573.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote:
1. obnova športnih igrišč (faza A –

zunanja in komunalna ureditev) Osnov-
ne šole Prežihovega Voranca na Jeseni-
cah, Cesta Toneta Tomšiča 5;

2. adaptacija strehe Kulturno-pri-
reditvenega centra (novi del) na Jeseni-
cah, Trg Toneta Čufarja 4;

3. gradnja objekta za fekalno po-
stajo in objekta za dehidracijo blata v
sklopu obstoječe Čistilne naprave Jese-
nice, Javorniško nabrežje 19.

Ocenjena vrednost celotnega naročila:
– pod 1. točko je 20,000.000 SIT,
– pod 2. točko je 25,000.000 SIT,
– pod 3. točko je 43,000.000 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: predvidena je oddaja del za
vsako posamezno točko pod (a) v celoti.

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

nesprejemljivost variant:
– pod 1. točko razpisanih del variante

niso sprejemljive;
– pod 2. točko razpisanih del ponudnik

lahko ponudi poleg obvezne ponudbe tudi
variantno ponudbo, vendar je odločitev na-
ročnika ali jo bo upošteval ali ne;

– pod 3. točko razpisanih del variante
niso sprejemljive.

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

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

– pod 1. točko razpisanih del: pričetek
del 1. 7. 2000, dokončanje 20. 8. 2000;

– pod 2. točko razpisanih del: pričetek
del 1. 7. 2000, dokončanje 15. 9. 2000;

– pod 3. točko razpisanih del: pričetek
del 1. 7. 2000, dokončanje 30. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Jesenice, Cesta maršala Tita 78, Jese-
nice:

– pod 1. točko razpisanih del: Oddelek
za družbene dejavnosti in splošne zadeve,
soba št. 41, telefon 064/831-040, inter-
na 309;

– pod 2. točko razpisanih del: Oddelek
za okolje in prostor, soba št. 42, telefon
064/831-040, interna 272;

– pod 3. točko razpisanih del: Komunal-
na direkcija, soba št. 35, telefon št.
064/832-661.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:

– pod 1. točko razpisanih del: proti pla-
čilu 29.750 SIT (z vključenim DDV), do
25. 5. 2000, do 12. ure;

– pod 2. točko razpisanih del: proti pla-
čilu 11.900 SIT (z vključenim DDV), do 5. 6.
2000, do 12. ure;

– pod 3. točko razpisanih del: proti pla-
čilu 11.900 SIT (z vključenim DDV), do 5. 6.
2000, do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo na žiro
račun Občine Jesenice številka:
51530-630-50155, sklicevanje na števil-
ko 780001.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe za razpisana
dela:

– pod 1. točko je potrebno predložiti do
25. 5. 2000, do 12. ure;

– pod 2. in 3. točko je potrebno predlo-
žiti do 5. 6. 2000, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Jesenice, Cesta
maršala Tita 78, 4270 Jesenice, soba št. 1,
sprejemna pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe na razpisana dela

– pod 1. točko se bodo odpirale dne
25. 5. 2000, ob 12.30,

– pod 2. točko se bodo odpirale dne
5. 6. 2000, ob 12.30,

– pod 3. točko se bodo odpirale dne
5. 6. 2000, ob 13.30,

vse v konferenčni sobi Občine Jeseni-
ce, Cesta maršala Tita 78, I. nadstropje.

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

– za razpisana dela pod 1. točko ni banč-
ne garancije za resnost ponudbe;

– za razpisana dela pod 2. točko , v viši-
ni 1% od ponujene vrednosti javnega razpi-
sa (velja v primeru, če bo ponujena vred-
nost presegla znesek 30,000.000 SIT);

– za razpisana dela pod 3. točko, v višini
1% od ponujene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila: plačilo 60 dni po izstavitvi ustreznega
dokumenta – mesečnih in končne situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
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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, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

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

– razpisana dela pod 1. točko: cena
100%;

– razpisana dela pod 2. točko: cena
60%, rok izvedbe 10%, reference 20%, po-
nujena garancija 10%,

– razpisana dela pod 3. točko: cena
80%, reference 20%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– razpisana dela pod 1. točko – v letoš-
njem proračunskem letu je na voljo
7,000.000 SIT, zato se bo pogodba o iz-
vedbi celotnih razpisanih del (ki se bodo
izvajala v podfazah) sklenila z najugodnej-
šim ponudnikom, vendar samo za razpolož-
ljiv znesek. V naslednjem proračunskem le-
tu se bodo za dela, obsežena v proračunu,
sklepali aneksi;

– razpisana dela pod 2. točko – ni po-
sebnosti;

– razpisana dela pod 3. točko – pogod-
ba o izvedbi del za gradnjo objekta fekalne
postaje in objekta za dehidracijo blata se bo
z izbranim najugodnejšim ponudnikom skle-
nila z odložnim pogojem, to je izdajo pozitiv-
ne odločbe Ministrstva za okolje in prostor
RS o oprostitvi plačila takse za obremenjeva-
nje vode. V primeru izdaje negativne odloč-
be o oprostitvi plačila takse, izbrani ponudnik
nima pravice uveljavljati odškodnine iz naslo-
va odškodninske odgovornosti naročnika.

17., 18.
Občina Jesenice

Ob-26822
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa : Aeroklub Murska Sobota, Letalska
šola, p.p. 132, Murska Sobota, tel.
069/31-405 (po 5. 5. 2000 nova številka
02-523-10-80), faks: 069/32-415 (po
5. 5. 2000 nova številka 02-523-10-75),
e-mail: aeroklub.ms@siol.net; ŽR
51900-678-45452.

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

3. Kraj izvedbe del: Letališče Murska So-
bota.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost: izgradnja han-
garja za letala skupaj s PGD in PZI, ocenje-
na vrednost 28,500.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: ponudnik ponudi
svojo varianto po razpisni dokumentaciji.

(b) Čas izvedbe: 75 koledarskih dni od
podpisa pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ae-

roklub Murska Sobota, Letalska šola, p.p.
132, 9000 Murska Sobota, tel. 069/31
405 (po 5. 5. 2000 nova številka
02-523-10-80), faks: 069 32 415 (po 5. 5.
2000 nova številka 02-523-10-75). Dodat-
ne informacije dobite pri kontaktni osebi:
Jože Šadl, telefon 069/27 180 vsak dan
od 10. do 11. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do petnajstega dne
po objavi razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, ŽR
51900-678-45452, virman ali splošna po-
ložnica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 5. junija 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Aeroklub Murska Sobota,
Letalska šola, Müzge 2, p.p. 132, 9000
Murska Sobota.

9. Datum in kraj odpiranja ponudb: 6. ju-
nij 2000 ob 10. uri v prostorih Aerokluba
Murska Sobota, Müzge 2, Murska Sobota.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% bančna garancija na prvi poziv od oce-
njene vrednosti z veljavnostjo do 30. 8.
2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačevanja in/ali sklicevanja na merodajna
določila v drugih dokumentih glede plače-
vanj: plačilni rok 60 dni po potrditvi raču-
nov.

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

– izpolnitev zakonskih pogojev za izved-
bo javnega naročila,

– dokazilo o solventnosti, o poravnanih
obveznostih in zakonitem poslovanju,

– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah potrebnih za izvedbo jav-
nega naročila,

– in drugi pogoji določeni v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 6. junij 2000.

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

– ponudbena cena 50 %,
– rok izvedbe 10 %,
– reference na trgu 40 %.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Ponudba mora biti predana v zapeča-
teni kuverti s pripisom predmeta javnega
razpisa in številko objave v Uradnem listu
ter naslovom ponudnika.

17., 18.
Aeroklub Murska Sobota

Št. 01-064-2000 Ob-26827
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Jezersko, Zgornje Je-
zersko 57, 4206 Zgornje Jezersko,
04/254-51-11.

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

3. Kraj izvedbe del: Jezersko, Podruž-
nična šola Jezersko, Zgornje Jezersko 62.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
adaptacija Podružnične šole Jezersko,
Zgornje Jezersko 62, ki obsegajo ruši-
tvena dela, sanacijo ostrešja in obnovo
fasade.

Ocenjena vrednost naročila:
13,288.477 SIT.

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

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

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi svo-
je variante.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: julij – avgust
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Jezersko, Zgornje Jezersko 57, 4206
Zgornje Jezersko.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče zahtevati od 9. maja 2000,
do vključno 2. junija 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): po-
nudniki nakažejo znesek za razpisno doku-
mentacijo v višini 25.000 SIT na žiro račun
Občine Jezersko, št. 51500-630-50288,
sklic na št. 420402, po modelu 00. Ponud-
niki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
po predložitvi dokazila o plačilu na Občini
Jezersko, Zgornje Jezersko 57, od 9. maja
2000 do 12. maja 2000, vsak dan od 8. ure
do 12. ure in od 15. maja 2000 do 2. junija
2000 po predhodnem dogovoru (Milan
Kocjan, 041/78-40-54).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo ponud-
niki predložiti najkasneje do 5. junija 2000
do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti v zape-
čateni ovojnici, v desnem spodnjem kotu
mora biti naslov: Občina Jezersko, Zgornje
Jezersko 57, 4206 Zgornje Jezersko, v le-
vem spodnjem kotu mora biti navedeno: “ne
odpiraj – ponudba na javni razpis: adaptaci-
ja Podružnične šole Jezersko“. Na hrbtni
strani mora biti naziv in naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 6. junija 2000, ob 16.
uri v prostorih Občine Jezersko, Zgornje
Jezersko 57.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo izbranemu ponudniku plačal
opravljena dela po izstavljenih obračunskih
situacijah in po končni situaciji.
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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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti svoje ponudbe najkasneje do
7. julija 2000.

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

– cena: 30 točk,
– plačilni pogoji: 20 točk,
– reference: 25 točk,
– garancijski roki: 20 točk,
– rok izvedbe: 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije se dobijo na
naslovu: Občina Jezersko, Zgornje Jezer-
sko 57, 4206 Zgornje Jezersko, tel.
04/254-51-10 in 041/78-40-54, in sicer
od 8. do 12. ure.

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

18.
Občina Jezersko

Št. 34404-8/00 Ob-26841
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280
Idrija, faks 065/71-340.

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

3. Kraj izvedbe del: lokalna cesta št.
130 130 Predgriže – Lome – Oblak, lokal-
na cesta št. 130 020 Idrija – Kočevše –
Vojsko, preplastitve na lokalni cestni mreži.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo dajali posamično: asfaltaci-
je in gradbena dela ter preplastitve na
občinskih cestah v občini Idrija. Ocenje-
na vrednost vseh del znaša 29,000.000
SIT. Vrednost del po posameznih sklopih
znaša: asfaltacije 5,000.000 SIT, gradbena
dela 18,000.000 SIT, preplastitve
6,000.000 SIT. Naročnik si pridržuje pravi-
co spremembe obsega del glede na višino
pridobljenih sredstev. Izvajalec v tem prime-
ru ni upravičen do odškodnine.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali vse skupaj: dela se bodo oddajala
bodisi po posameznih sklopih ali v celoti
glede na prispele ponudbe.

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

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

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del v
juniju 2000 dokončanje del do 15. 9. 2000
oziroma v skladu s sklenjeno pogodbo.

7. (a) Poln naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Idrija, Mestni trg 1, Idrija, tel.
065/17-19-100, Služba za gospodarske
javne službe, soba 17, vsak dan od 7. do
10. ure z dokazilom o plačilu stroškov razpi-
sne dokumentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 15. maja 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT plačljivo na žiro
račun Občine Idrija št. 52020- 630-7085,
s pripisom “razpisna dokumentacija – mo-
dernizacija“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. maj 2000 do 15.
ure. Ponudbe je potrebno oddati na naslov
Občina Idrija, Mestni trg 1, Idirja, 5280.
Ponudbe morajo biti predložene v zapeča-
teni kuverti in označene skladno z navodili
iz razpisne dokumentacije. Ostale podrob-
nosti bodo razvidne iz razpisne dokumen-
tacije.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 26. maja 2000 ob 11.
uri na sedežu Občine Idrija, Mestni trg 1,
Idrija, v sejni sobi.

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

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

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti k ponudbi ustrez-
na dokazila in izjave, ki jih zahteva razpisna
dokumentacija.

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudb: ponudniki ne morejo
umakniti ponudb do izteka opcije ponudbe.

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

16.
17. Datum predhodne objave namere o

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

18. Prva objava razpisa.
Občina Idrija

Ob-26886
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Komunalna di-
rekcija, Prešernova 27/II, Celje, faks
063/441-800 in Vodovod - kanalizacija, JP,
d.o.o., Lava 2a, Celje, faks 063/42 50
310.

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

3. Kraj izvedbe del: podaljšanje glavne-
ga kanalizacijskega zbiralnika GZ 1 do GZ 0
v Celju, gradbena dela.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja kanalizacije v dolžini 155 m iz AB

cevi premera 1.200 mm ter tunela pod
železnico preseka 1,50 × 1,70 metra.

Vrednost del: 75,000.000 SIT z DDV.
(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: možno je kandidi-
rati tudi le za izgradnjo kanalizacije ali le za
izgradnjo tunela. Možna je tudi variantnost
izgradnje pod pogojem, da si za variantno
izgradnjo ponudnik sam pridobi potrebna
soglasja.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
julij 2000, rok izvedbe: december 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vo-
dovod - Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, Celje
- tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisni-
mi pogoji, od 11. 5. 2000 pa do vključno
31. 5. 2000 med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdi-
lom o plačilu stroškov razmnoževanja v vi-
šini 15.000 SIT, v ceni je vključen DDV,
katerega plačajo na ŽR Vodovod - Kanali-
zacija, d.o.o., Lava 2a, Celje št.
50700-601-105256 pri Agenciji RS za pla-
čilni promet enota Celje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
8. 6. 2000 do 12. ure ne glede na način
predložitve.

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

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba Podaljšanje
glavnega kanalizacijskega zbiralnika GZ 1
do GZ 0 – gradbena dela”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ptek, 9. 6.
2000 ob 9. uri na naslovu: Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, Celje v sejni sobi. Predstavniki po-
nudnikov morajo predložiti strokovni komi-
siji, ki bo vodila odpiranje pooblastila za
zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 3,750.000
SIT.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansa ni, račun je plačljiv po roku 60 dni
po mesečnih situacijah.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: joint - venture z naved-
bo vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora imeti veljavno registracijo in
odločbo o opravljanju dejavnosti.
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14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): kriteriji
za ocenjevanje ponudb so naslednji: cena,
usposobljenost ponudnika, referenčni ob-
jekti. Način uporabe kriterijev je pojasnjen v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne dodatne informacije v zvezi
s predmetnim javnim naročilom se dobijo
pri Marku Planinšku, univ. dipl. inž. grad. na
VO-KA Celje, tel. 063/4250315.

17., 18.
Mestna občina Celje in

Vodovod - kanalizacija, JP, d.o.o.

Ob-26888
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa:  Mestna  občina  Celje,  Komu-
nalna direkcija, Prešernova 27/II, Celje,
faks 063/441-800 in Vodovod - kanaliza-
cija, JP, d.o.o., Lava 2a, Celje, faks
063/42 50 310.

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

3. Kraj izvedbe del: priključitev rimske-
ga kanala na GZ 1 v Celju, gradbena dela.

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

– gradnja kanalizacije v dolžini 50 m
iz AB cevi premera 1.000 mm,

– gradnja razbremenilnega objekta,
– gradnja zadrževalnega bazena.
Vrednost del: 65,000.000 SIT z DDV.
(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: kandidirati je mož-
no le za celoto. Variant ni.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
julij 2000, rok izvedbe: december 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vo-
dovod - Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.,
Lava 2a, Celje - tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisni-
mi pogoji od 11. 5. 2000 pa do vključno
31. 5. 2000 med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdi-
lom o plačilu stroškov razmnoževanja v vi-
šini 15.000 SIT, v ceni je vključen DDV,
katerega plačajo na ŽR Vodovod - Kanali-
zacija, d.o.o., Lava 2a, Celje št.
50700-601-105256 pri Agenciji RS za pla-
čilni promet enota Celje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
8. 6. 2000 do 12. ure, ne glede na način
predložitve.

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

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba Priključitev rim-
skega kanala na GZ1 – gradbena dela”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek 9. 6.

2000 ob 11. uri na naslovu:Mestna občina
Celje, Komunalna dirkecija, Prešernova
27/II, Celje v sejni sobi. Predstavniki po-
nudnikov morajo predložiti Strokovni komi-
siji, ki bo vodila odpiranje, pooblastila za
zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 3,250.000
SIT.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansa ni, račun je plačljiv po roku 60 dni
po mesečnih situacijah.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: joint - venture z naved-
bo vodilnega partnerja.

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

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): kriteriji
za ocenjevanje ponudb so naslednji: cena,
usposobljenost ponudnika, referenčni ob-
jekti. Način uporabe kriterijev je pojasnjen v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne dodatne informacije v zvezi
s predmetnim javnim naročilom se dobijo
pri Marku Planinšku, univ. dipl. inž. grad.,
na VO-KA Celje, tel. 063/4250315.

17., 18.
Mestna občina Celje

in Vodovod - kanalizacija, JP, d.o.o.

Ob-26918
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: območje CP Ljub-
ljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: redno vzdrževanje cestne raz-
svetljave in svetlobno signalnih naprav
na državnih cestah na območju CP Ljub-
ljana.

Ocenjena vrednost vseh del:
38.500.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: izbrani ponud-
nik bo razpisana dela izvajal 19 mesecev 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, Ljubljana, Tr-
žaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna ose-

ba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 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: 7. 6. 2000 do 8. ure.

(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
“Redno vzdrževanje cestne razsvetljave in
svetlobno signalnih naprav na državnih ce-
stah na območju CP Ljubljana.” -Z.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 7. 6. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, velika sejna
soba I.nadstropje.

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 mo-
ra 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.

Zahteve glede pravnega statusa ponud-
nika storitev in finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena

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: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
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– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-26919
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

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

nih del: redno vzdrževanje cestne raz-
svetljave in svetlobno signalnih naprav
na državnih cestah na območju CP
Kranj.

Ocenjena vrednost vseh del:
37,500.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: izbrani ponud-
nik bo razpisana dela izvajal 19 mesecev 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, Ljubljana, Tr-
žaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 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: 7. 6. 2000 do 8.00 ure.

(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
“redno vzdrževanje cestne razsvetljave in
svetlobno signalnih naprav na državnih ce-
stah na območju CP Kranj.” -Z.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 7. 6. 2000
ob 9.30 na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, velika sejna
soba I.nadstropje.

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 mo-
ra 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 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:
Republika Slovenija–Ministrstvo za promet
in zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-26921
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

Kraj izvedbe del: Območje CP Novo me-
sto.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: redno vzdrževanje cestne raz-
svetljave in svetlobno signalnih naprav
na državnih cestah na območju CP No-
vo mesto.

Ocenjena vrednost vseh del:
37,500.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: izbrani ponud-
nik bo razpisana dela izvajal 19 mesecev 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, Ljubljana, Tr-
žaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 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: 7. 6. 2000 do 8.00 ure.

(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
označene  z  napisom  Ne  odpiraj!  Ponud-
ba za “Redno vzdrževanje cestne razsvet-
ljave in svetlobno signalnih naprav na
državnih cestah na območju CP Novo
mesto.” - Z.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 6. 2000 ob
10. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, velika sejna
soba I.nadstropje.

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 mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih ak-
tih.

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 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:
Republika Slovenija–Ministrstvo za promet
in zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
Ljubljana,
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– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-26922
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

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

nih del: redno vzdrževanje cestne razsvet-
ljave in svetlobno signalnih naprav na
državnih cestah na območju CP Celje.

Ocenjena vrednost vseh del:
37,500.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: izbrani ponud-
nik bo razpisana dela izvajal 19 mesecev 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 Ljublja-
na, 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 raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumnetacijo: 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: 7. 6. 2000 do 8.00 ure.

(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
“redno vzdrževanje cestne razsvetljave in
svetlobno signalnih naprav na državnih ce-
stah na območju CP Celje.” -Z.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 6. 2000 ob
10.30 na naslovu: Republika Slovenija–Mi-
nistrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, velika sejna
soba I.nadstropje.

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 mo-
ra 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 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: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-26923
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Območje CP Nova
Gorica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: redno vzdrževanje cestne raz-
svetljave in svetlobno signalnih naprav
na državnih cestah na območju CP No-
va Gorica.

Ocenjena vrednost vseh del:
40,000.000 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: izbrani ponud-
nik bo razpisana dela izvajal 19 mesecev 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, Ljubljana, Tr-
žaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumnetacijo: 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: 7. 6. 2000 do 8.00 ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče, so-
ba št. 21/I.

Zapečatene  kuverte  morajo  biti  jasno
označene  z  napisom  Ne  odpiraj!  Ponud-
ba za “redno vzdrževanje cestne razsvet-
ljave in svetlobno signalnih naprav na dr-
žavnih cestah na območju CP Nova Gori-
ca.” -Z.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 7. 6. 2000
ob 11. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, velika sejna
soba I.nadstropje.

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 mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih ak-
tih.

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 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: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
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– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-26925
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: območje CP Koper.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del: redno vzdrževanje cestne raz-
svetljave in svetlobno signalnih naprav
na državnih cestah na območju CP Ko-
per.

Ocenjena vrednost vseh del:
37,500.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: izbrani ponud-
nik bo razpisana dela izvajal 19 mesecev 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 Ljublja-
na, 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 raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumnetacijo: 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: 7. 6. 2000 do 8. ure.

(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
“redno vzdrževanje cestne razsvetljave in
svetlobno signalnih naprav na državnih ce-
stah na območju CP Koper.”- Z.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 7. 6. 2000
ob 11.30 na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I.nadstropje.

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 mo-
ra 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 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:
Republika Slovenija–Ministrstvo za promet
in zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
Ljubljana

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-26926
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: območje CP Mari-
bor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: redno vzdrževanje cestne raz-
svetljave in svetlobno signalnih naprav
na državnih cestah na območju CP Ma-
ribor.

Ocenjena vrednost vseh del:
42,000.000 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: izbrani ponud-
nik bo razpisana dela izvajal 19 mesecev 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, Ljubljana, Tr-
žaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumnetacijo: 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: 7. 6. 2000 do 8. ure.

(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
“redno vzdrževanje cestne razsvetljave in
svetlobno signalnih naprav na državnih ce-
stah na območju CP Maribor.”- Z.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 7. 6. 2000
ob 13. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, velika sejna
soba I.nadstropje.

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 mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih ak-
tih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

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:
Republika Slovenija–Ministrstvo za promet
in zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
Ljubljana,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 36-37 / 5. 5. 2000 / Stran 3493

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-26927
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: območje CP Mur-
ska Sobota.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: redno vzdrževanje cestne raz-
svetljave in svetlobno signalnih naprav
na državnih cestah na območju CP Mur-
ska Sobota.

Ocenjena vrednost vseh del:
37,500.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: Izbrani ponud-
nik bo razpisana dela izvajal 19 mesecev 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, Ljubljana, Tr-
žaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumnetacijo:  stroške  za  raz-
pisno  dokumentacijo  10.000 SIT  po-
nudniki  lahko  poravnajo  z  virmanom  na
račun  št. 50100-630-10014  –  sklic  na
št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 6. 2000 do 8. ure.

(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
“redno vzdrževanje cestne razsvetljave in
svetlobno signalnih naprav na državnih ce-
stah na območju CP Murska Sobota.” -Z.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 6. 2000 ob
13.30 na naslovu: Republika Slovenija–Mi-
nistrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, velika sejna
soba I.nadstropje.

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 mo-
ra 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

15. 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:
Republika Slovenija–Ministrstvo za promet
in zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-26929
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

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

nih del: redno vzdrževanje cestne raz-
svetljave in svetlobno signalnih naprav
na državnih cestah na območju CP Ptuj.

Ocenjena vrednost vseh del:
37,500.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: Izbrani ponud-
nik bo razpisana dela izvajal 19 mesecev 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, Ljubljana, Tr-
žaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumnetacijo: 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: 7. 6. 2000 do 8. ure.

(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
“redno vzdrževanje cestne razsvetljave in
svetlobno signalnih naprav na državnih ce-
stah na območju CP Ptuj.” -Z.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 7. 6. 2000
ob 14. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, velika sejna
soba I.nadstropje.

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 mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo 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 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 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: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
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– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-26930
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika:
javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

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

nih del: izvedba semaforizacije cestnih
ožin na državni cesti pri naselju Reka na
cesti Idrija – Most na Soči (Keltika).

Ocenjena vrednost vseh del:
15,000.000 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 dokon-
čanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno
izvesti v roku 1 meseca 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, Ljubljana, Tr-
žaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumnetacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 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: 25. 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 “
Izvedba semaforizacije cestnih ožin na dr-
žavni cesti pri naselju Reka na cesti Idrija –
Most na Soči (Keltika).” -Z.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 5. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, velika sejna
soba I.nadstropje.

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 mo-
ra 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 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: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-26932
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

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

nih del: obnova ceste G1-3 odsek 317
Radenci – Petanjci na odseku Petanjci.

Ocenjena vrednost vseh del:
112,000.000 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 5 mesecev 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, Ljubljana, Tr-
žaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumnetacijo: 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: 6. 6. 2000 do 10.30.

(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
“Obnova ceste G1-3 odsek 317 Radenci –
Petanjci na odseku Petanjci.” -M.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 6. 2000
ob 11. 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 mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in plači-
la in /ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: Javno naročilo delno finan-
cira naročnik iz proračunskih sredstev Republi-
ke Slovenije in delno Občina Tišina. Naročnik
bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navede-
nih v zakonu o izvrševanju proračuna Republi-
ke 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 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: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-26933
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

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

nih del: modernizacija ceste R3-641 od-
sek 1369 Ljubljanica-Briše.

Ocenjena vrednost vseh del:
320,000.000 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 24 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, Ljubljana, Tr-
žaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba 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
dokumnetacijo: 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: 6. 6. 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 - vlo-
žišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Modernizacija ceste R3-641 odsek 1369
Ljubljanica-Briše.” -M.D.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 6. 2000
ob 10. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, sejna
soba 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 mo-
ra 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 naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponudni-
kom posredoval le na podlagi pisnih zahtev,
ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom
za predložitev ponudb na naslov: Republika
Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste-Služba za javna naroči-
la in letni plan, Tržaška 19, Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 4-5 z dne 21. 1. 2000.

18.
Direkcija RS za ceste

Ob-26936
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

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

nih del: rekonstrukcija križišča Vitanje,
cesta R2-431 odsek 1350 od km
11.668 do km 12.080.

Ocenjena vrednost vseh del:
160,500.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potreb-
no izvesti v roku 9 mesecev 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, Ljubljana, Tr-
žaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumnetacijo: 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: 6. 6. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija–

Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija
RS  za  ceste,  1000  Ljubljana,  Tržaška
19 - vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Rekonstrukcija križišča Vitanje, cesta
R2-431 odsek 1350 od km 11.668 do km
12.080.”- J.M.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 6. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 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 mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
delno financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije in delno Obči-
na Vitanje. Naročnik bo plačal opravljena
dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njegovi 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 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:
Republika Slovenija–Ministrstvo za promet
in zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 4-5 z dne 21. 1. 2000.

18.
Direkcija RS za ceste

Št. 045-05/93-1/22 Ob-27010
1. Naročnik: Republika Slovenija, Držav-

ni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, tele-
faks 061/125-50-77.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: objekt Državnega
zbora Republike Slovenije, Šubičeva 4.

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

I. izvedba gradbenih, obrtniških in in-
stalacijskih del ter opreme po sistemu
“ključ v roke” za preureditev velike dvo-
rane Državnega zbora Republike Slove-
nije, njenega balkona in preddverij v
obeh etažah stavbe državnega zbora na
Šubičevi ulici v Ljubljani,

II. dobava in montaža telekomunika-
cijske opreme.

Ocenjena vrednost del je:
– pod I. 250,000.000 SIT (brez davka

na dodano vrednost)
– pod II. 100,000.000 SIT (brez davka

na dodano vrednost).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnost potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki se lahko
potegujejo za oba sklopa skupaj ali za vsa-
kega posebej.

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

nesprejemljivost variant: variante niso
sprejmljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi svo-
je variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: od 1. 8. 2000
do 30. 11. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se zahteva pri poob-
laščenem inženiringu LIZ-inženiring, d.d.,
Vurnikova 2, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delavnik od 8. 5.
2000 do vključno 19. 5. 2000 med 10. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ob predložitvi pooblastila za dvig
razpisne dokumentacije v dveh izvodih in
potrdila o plačilu stroškov razmnoževanja in
pošiljanja razpisne dokumentacije v višini
50.000 SIT na ŽR št. 50100-637-55237,
sklic 28-12114-714199 (položnica ali vir-
man). Na pooblastilu morata biti navedeni
številka žiro računa in davčna številka po-
nudnika zaradi izstavitve računa za plačilo
razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba pred-
ložiti do vključno 5. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo pris-
peti na naslov: Republika Slovenija, Držav-
ni zbor, Komisija za vodenje postopka jav-
nega razpisa za preureditev velike dvorane
Državnega zbora Republike Slovenije, nje-
nega  balkona  in  preddverij  v  obeh
etažah  stavbe  državnega  zbora  na  Šubi-
čevi  ulici  v  Ljubljani,  Šubičeva  4,  1000
Ljubljana.

Lahko so tudi osebno vročene do istega
roka v recepciji Državnega zbora.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah,
na katerih mora biti oznaka “Ne odpiraj, po-
nudba! Javni razpis za izbiro izvajalca za
preureditev velike dvorane državnega zbo-
ra, objava št. Ob-27010”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 6. 6. 2000 ob 9. uri v
prostorih Državnega zbora Republike Slo-
venije.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če
so v tem postopku zahtevana: bančna ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 10% raz-
pisane vrednosti del, z veljavnostjo po raz-
pisni dokumentaciji in izjava banke o pred-
ložitvi bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od po-
godbene vrednosti z datumom veljavnosti
pogodbe.

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
državnega proračuna.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora predložiti ustrezna do-
kazila in izjave, ki jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka,
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: merila
so prikazana v razpisni dokumentaciji.

16. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom
dobite pri pooblaščenem inženiringu LIZ-inže-
niring, d.d., Ljubljana, Vurnikova 2, tel.
133-62-52, kontaktna oseba Janez Sitar, med
8. in 10. uro. Sestanek s ponudniki za dodat-
na pojasnila bo dne 22. 5. 2000 ob 9. uri, v
prostorih Državnega zbora, Šubičeva 4.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 92/99, št. objave 14576.

18.
Državni zbor Republike Slovenije

Ob-27011
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reš-
ka cesta 14, tel. 066/800-150.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja vodovoda in meteorne kanalizacije
Brezovica I – faza – “Dulanci“.

Ocenjena vrednost del v celoti:
49,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 15. 6. 2000
do 15. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta
14, tel. 066/800-150.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 5. 5. 2000 do
15. 5. 2000 med 9. in 12. uro, po pred-
hodni najavi, kontaktna oseba Aleksander
Batič, tel. 066/800-150.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo s
popisom del je možno dvigniti na podlagi
predložitve potrdila o vplačilu nevračljivega
odkupnega zneska 10.000 SIT na račun
Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška ce-
sta 14, št. žiro računa: 51420-630-90067,
s pripisom “Brezovica“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
5. 6. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Hrpelje-Kozina, Hr-
pelje, Reška cesta 14, tel. 066/800-150,
Aleksander Batič.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – Sanacija
vodovoda in meteorne kanalizacije Brezovi-
ca I – faza – “Dulanci“ “Ne odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranje ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 6. 2000 ob
12. uri v prostorih: Občina Hrpelje-Kozina,
Hrpelje, Reška cesta 14. Predstavniki po-
nudnikov morajo predložiti strokovni komi-
siji, ki bo vodila odpiranje, pooblastila za
zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% vrednosti po-
nudbe z veljavnostjo 90 dni od te objave.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: glavni
pogoji financiranja so detajlno opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba. Naročnik bo
vsa razpisana 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 in sposobnosti
je opredeljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb 5. 6. 2000 (do 12. ure).

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Kraški vodovod Sežana, Hočevar Bog-
dan, tel. 067/370 370. Ponudba mora biti
sestavljena na originalnih popisih. Investitor
si pridržuje pravico do naročila v zmanjša-
nem obsegu od razpisanega. Računske na-
pake gredo v škodo ponudnika.

17., 18.
Občina Hrpelje-Kozina
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ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Popravek

Št. 008-1/98 Ob-26957
V javnem razpisu za izdelavo energetske

zasnove občin Črnomelj, Metlika in Semič,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 33 z
dne 14. 4. 2000, Ob-25473, Št. 353-7/99
se 10.(a) točka pravilno glasi:

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 15. maj 2000, do
12. ure.

Občina Metlika

Popravek

Št. 60-1428/00 Ob-26941
V javnem razpisu za posodobitev komu-

nalnega katastra v Komunalni Novo mesto,
d.o.o., na podlagi GISA objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 34-35 z dne 21. 4. 2000
Ob-26119 se točka 9.(b) pravilno glasi:

9. (b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 5. 2000.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Popravek

Ob-26945
V javnem razpisu za izdelavo projektne

dokumentacije večnamenske dvorane Bled
in za ureditev centra Bled, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000,
Ob-25085 se točke pravilno glasijo:

9. (b) Datum, do kdaj je mogoče zahte-
vati razpisno dokumentacijo: do 17. 5.
2000.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbe: 23. 5. 2000 do
12. ure.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 5. 2000 ob 13. uri, Občina Bled, Ce-
sta Svobode 13, Bled.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 23. 7. 2000.

Občina Bled

Št. 321/1-3/2000 Ob-26520
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Kranjska Gora, Kolodvor-
ska 1a, 4280 Kranjska Gora, tel.
064/881-846, faks 064/881-350.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naložbe: redna vzdrževalna in
sanacijska dela na gozdnih cestah na
področju Občine Kranjska Gora v vred-
nosti 8,800.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Kranj-
ska Gora.

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: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumen-
taciji.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek in obseg del
je po dogovoru in v skladu z razpoložljivimi
sredstvi, zaključek del je 1. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, OE Bled, Ljub-
ljanska c. 19, 4260 Bled, kontaktna oseba
Andrej Klinar, univ. dipl. inž. gozd., Odsek
za gozdne prometnice, tel. 064/748-030,
faks 064/741-069.

(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 z virmanskim
nalogom ali položnico na ŽR Zavoda za
gozdove Slovenije, številka
50106-603-54908, s pripisom: razpisna
dokumentacija za redna vzdrževalna in sa-
nacijska dela na gozdnih cestah na področ-
ju Občine Kranjska Gora v letu 2000.

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 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kranjska Gora, spre-
jemna pisarna, Kolodvorska 1a, 4280 Kranj-
ska Gora.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dvajseti dan po objavi v Uradnem listu RS
(dan izida Uradnega lista RS se ne šteje),
ob 9. uri, v sejni sobi Občine Kranjska Go-
ra, Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva akceptni
nalog v višini 10 % ocenjene vrednosti del,
ki mora veljati do izbire ponudnika.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačila se bodo
vršila po potrjenih situacijah v roku 60 dni.

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 je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati pogo-

je v skladu z razpisno dokumentacijo in
odredbo o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po roku za odpi-
ranje ponudb, to je po 25. 5. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): celovi-
tost ponudbe, reference s področja razpi-
sanega dela, usposobljenost ponudnika za
realizacijo ponudbenih del, cene po enoti
mere, strojne in delovne kapacitete, plačilni
pogoji, fiksnost cen, garancijski rok in dru-
ge ugodnosti ter druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: vsak
delovni dan od 8. do 14. ure, po predhod-
nem dogovoru s kont. osebo javnega naro-
čila, Klinar Andrej, univ. dipl. inž. gozd., tel.
064/748-030, faks 064/741-069.

19., 20.
Občina Kranjska Gora

Zavod za gozdove Slovenije
OE Bled

Št. 90315-2/2000-20 Ob-26566
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
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1. Sanacija zemljiškega katastra
“Bistrica“, 2,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja v pro-
storih izvajalca in 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 oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ponud-
niki morajo navesti imena in strokovne kvali-
fikacije osebja, ki je odgovorno za izvedbo
naloge kot je določeno v razpisni dokumen-
taciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: deli storitve oziroma naloge
so že opredeljeni v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba 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 uveljavitvijo pogodbe ozi-
roma prevzemom podatkov, dokončanje pa
je določeno za 30. 3. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
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oseba: Nives Jurcan, soba P25, tel.
061/178-49-27.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 5. 2000 do
12. ure; za ponudnike, ki so že prevzeli raz-
pisno dokumentacijo za prvi razpis velja že
prevzeta razpisna dokumentacija.

(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 potreb-
no predložiti ponudbo: 18. 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:
18. 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. Z najugodnejšim ponudnikom bo
sklenjena dveletna pogodba.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 18. 5. 2000
do 8. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
18. Druge informacije o naročilu: kon-

taktna oseba iz 9. točke te objave.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 25. 2. 2000 pod št.
21955, objava o izidu pa dne: to je ponov-
ljen razpis.

Geodetska uprava RS

Št. 90315-2/2000-18 Ob-26568
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
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1. Sanacija zemljiškega katastra
“Sevnica“, 2,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja v pro-
storih izvajalca in 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 oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ponud-
niki morajo navesti imena in strokovne kvali-
fikacije osebja, ki je odgovorno za izvedbo
naloge kot je določeno v razpisni dokumen-
taciji.

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 uveljavitvijo pogodbe ozi-
roma prevzemom podatkov, dokončanje pa
je določeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P25, tel.
061/178-49-27.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 5. 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 potreb-
no predložiti ponudbo: 18. 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:
18. 5. 2000 ob 10.30; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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 lahko ima

podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 18. 5. 2000
do 8. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
18. Druge informacije o naročilu: kon-

taktna oseba iz 9. točke te objave.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne: to je prvi razpis.
Geodetska uprava RS

Št. 363-1/00 Ob-26748
1. Naročnik, poštni naslov, št. telefaksa:

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Jesen-
kova 3, 1000 Ljubljana, številka telefaksa
132-41-09.

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

3. Vrsta storitve in opis: najem poslov-
nih prostorov v okvirni skupni površini
ca. 420 m2 za uporabnika Davčni urad
Novo mesto, izpostava Trebnje v območ-
ju ožjega mestnega jedra mesta Treb-
nje.

Ocenjena vrednost naročila znaša
11,000.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: Trebnje.
Posebne zahteve naročnika: v primeru,

da bo ponudnik oziroma posrednik predlo-
žil več ponudb za najem različnih nepremič-
nin, mora biti vsaka ponudba izdelana na
originalni razpisni dokumentaciji, vsaki po-
nudbi morajo biti priložene vse zahtevane
priloge in vsaka ponudba mora biti oddana
v svojem ovitku.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek storitve je ta-
koj po sklenitvi pogodbe o primopredaji pro-
storov, vendar najkasneje s 31. 3. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Je-
senkova 3, Ljubljana, kontaktna oseba Jak-
še Karin, tel. 178-3814 in telefaks
132-41-09.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 5. 2000,
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

Dodatna pojasnila se posredujejo le pi-
sno na osnovi pisnega zahtevka ponudnika
in se v primeru posredovanja posredujejo
vsem ponudnikom. Dodatna pisna pojasnila
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lahko ponudniki zahtevajo najkasneje do
(vključno) 12. 5. 2000.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 18. 5. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije, Glavni urad, Jesenkova 3,
Ljubljana – pritličje, soba P4, Jakše Karin.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 5. 2000 ob 11. uri v pisarni št. 09 na
naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Sloveni-
je, Davčni urad Novo mesto, Izpostava Treb-
nje, Goliev trg 5.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
niso zahtevana.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: 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 s področja, v katero spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost (bonitetni obraz-
ci BON1, BON2 oziroma BON3),

– izpolnjevanje tehničnih pogojev,
ustrezna pooblastila, sposobnost upravlja-
nja, zanesljivost, izkušnje in ugled.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 5. 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 (od 0-70 točk),

3. spreminjanje cen (0-10 točk),
4. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10

dni daljši plačilni rok od zahtevanega, ven-
dar največ za 60 dni),

5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (0-10 točk).

Pri vrednotenju po točkah od 1 do 5
se upošteva vplivnostni faktor 0,7.

6. 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 0,3, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Ni nujno, da je najcenejši ponudnik tudi
najugodnejši. Najugodnejša ponudba je ti-
sta ponudba, ki doseže najvišji rezultat po
vseh vrednotenjih.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki bodo obveščeni o izidu javnega raz-
pisa najkasneje do 2. 6. 2000.

19., 20.
Davčna uprava

Republike Slovenije

Št. 363-1/00 Ob-26749
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Sloveni-
je, Jesenkova 3, 1000 Ljubljana, številka
telefaksa 132-41-09.

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

3. Vrsta storitve in opis: najem poslov-
nih prostorov oziroma najem poslovnih
prostorov s postopnim odkupom v okvir-
ni skupni površini 2300 m2 za uporabni-
ka Davčni urad Nova Gorica, v območju
mestnega jedra mesta Nova Gorica.

Ocenjena vrednost naročila znaša
95,000.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: Nova Gorica.
Posebne zahteve naročnika: v primeru,

da bo ponudnik oziroma posrednik predlo-
žil več ponudb za najem različnih nepremič-
nin, mora biti vsaka ponudba izdelana na
originalni razpisni dokumentaciji, vsaki po-
nudbi morajo biti priložene vse zahtevane
priloge in vsaka ponudba mora biti oddana
v svojem ovitku.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek storitve je ta-
koj po sklenitvi pogodbe o primopredaji pro-
storov, vendar najkasneje z 1. 1. 2002 za
varianto A in B.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Je-
senkova 3, Ljubljana, kontaktna oseba Ja-
kše Karin, tel. 178-3814 in telefaks
132-41-09.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 6. 2000,
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

(c)
Dodatna pojasnila se posredujejo le pis-

no na podlagi pisnega zahtevka ponudnika
in se v primeru posredovanja posredujejo
vsem ponudnikom. Dodatna pisna pojasnila
lahko ponudniki zahtevajo najkasneje do
(vključno) 6. 6. 2000.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 12. 6. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije, Glavni urad, glavna pisarna,
Jesenkova 3, Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 6. 2000 ob 10. uri v sejni sobi na na-
slovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Sloveni-
je, Jesenkova 3, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% skupne ponu-
jene vrednosti za obdobje enega leta z ve-
ljavnostjo do 12. 6. 2000.

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 s področja, v katero spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost (bonitetni obraz-
ci BON1 oziroma BON2 oziroma BON3),

– izpolnjevanje tehničnih pogojev,
ustrezna pooblastila, sposobnost upravlja-
nja, zanesljivost, izkušnje in ugled.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 12. 6. 2000.

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

Za varianto A: najem poslovnih prostorov:
1. lokacijska ustreznost (0-40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po

tehničnih zahtevah za poslovne prostore (od
0-80 točk za delno opremljene poslovne
prostore),

3. spreminjanje cen (0-10 točk),
4. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10

dni daljši plačilni rok od zahtevanega, ven-
dar največ za 60 dni),

5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (0-10 točk).

Pri vrednotenju po točkah od 1 do 5
se upošteva vplivnostni faktor 0,7.

6. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbe-

ne 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.

Za varianto B: najem poslovnih prosto-
rov s postopnim odkupom:

1. lokacijska ustreznost (0-40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po

tehničnih zahtevah za poslovne prostore
(0-80 točk za delno opremljene poslovne
prostore),

3. pogoji postopnega odkupa poslov-
nih prostorov (0-15 točk),

4. spreminjanje cen (0-10 točk),
5. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10

dni daljši plačilni rok od zahtevanega, ven-
dar največ za 60 dni),

6. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (0-10 točk).

Pri vrednotenju po točkah od 1 do 6
se upošteva vplivnostni faktor 0,7.

7. 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 0,3, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Ni nujno, da je najcenejši ponudnik tudi
najugodnejši. Najugodnejša ponudba je ti-
sta ponudba, ki doseže najvišji rezultat po
vseh vrednotenjih po posameznih variantah.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki bodo obveščeni o izidu javnega raz-
pisa najkasneje do 7. 7. 2000.

19., 20.
Davčna uprava Republike Slovenije
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Št. 032-3/00-30 Ob-26750
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za zdravstvo, Urad za ke-
mikalije RS, Breg 14, 1000 Ljubljana, faks
178-62-66.

2. Način izbire najugodnejša ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava računalniških
programskih aplikacij za potrebe Infor-
macijskega sistema za kemikalije, Pro-
gramske aplikacije ISK - 1. del; ocenjena
vrednost naročila je 7,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: kraj izvedbe je Ljublja-
na.

5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ponudniki bodo morali predložiti doka-
zila o registraciji in izpolnjevanju pogojev za
opravljanje navedene dejavnosti.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zahtevajo naročilo: 58. člen
zakona o kemikalijah.

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
imena osebja in strokovne klasifikacije mo-
rajo biti navedene v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

6.
7. a)
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ponudba mora biti izdelana na na-
čin, kot je zahtevano v razpisni dokumen-
taciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok za izdelavo in za-
gon dela programske opreme Informacij-
skega sistema za kemikalije je 120 dni po
podpisu pogodbe.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za zdravstvo, Urad za kemikalije
RS, Breg 14, 1000 Ljubljana, vsak delovni
dan od 9. do 12. ure, tajništvo, I. nad-
stropje.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do srede, 17. 5.
2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT in se nakaže na žiro
račun Ministrstva za zdravstvo, št.
50100-630-10014 sklic 2715, kar se mo-
ra izkazati s potrjenim izvodom naloga za
prenos.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 22. 5. 2000, do
10. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za zdravstvo,
Urad za kemikalije RS, Breg 14, 1000
Ljubljana, tajništvo, I. nadstropje.

11. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
23. 5. 2000, ob 9. uri, Ministrstvo za
zdravstvo, Urad za kemikalije RS, Breg 14,
1000 Ljubljana, sejna soba.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačevanje se bo

vršilo po terminskem planu določenem v
pogodbi.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve glede pravnega statusa ponudnika
storitev ter njegove finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti so opredeljene v splo-
šnih in posebnih razpisnih pogojih naroč-
nika.

16. Datum, po katerem ponudnik ne mo-
re odstopiti od ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe po 22. 5. 2000.

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

a) funkcionalnost (do 10 točk),
b) cena ponujene rešitve (do 20 točk),
c) ponudnikov sistem kakovosti (do 10

točk),
d) odprtost in povezljivost (do 10 točk),
e) opremljenost podjetja in kadrovska za-

sedba (do 15 točk),
f) reference ponudnika (do 15 točk),
g) razpoložljivost (do 10 točk),
h) dokumentacija (do 5 točk),
i) rok izdelave in zagona programske

opreme (do 5 točk).
18. Druge informacije o naročilu: poja-

snila bo naročnik posredoval samo na pisno
zahtevo ponudnikov.

19., 20.
Urad za kemikalije RS

Št. 40002-8/00 Ob-26755
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava strokovnih
podlag za: vodnogospodarske vsebine
v prostorskem planu Slovenije:

A) predlog vodnogospodarskih vse-
bin za Prostorski plan Slovenije,

B) kriteriji za določitev vododeficitar-
nih območij,

C) hidrogeološka karta z atributi ran-
ljivosti.

Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-
dežu izbranega ponudnika.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vodila so sestavni del razpisne dokumenta-
cije.

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: 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 16 me-
secev 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. Ple-
melj, II.nadstropje, tel. (061) 178-44-33 ali
vložišče – pritličje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 5. 2000.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 29. 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:
29. 5. 2000 ob 13. uri, Uprava RS za var-
stvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
soba št. 201, II. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 22 dni od dneva od-
piranja ponudb.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročnik finan-
cira razpisana dela v celoti iz sredstev pro-
računa RS in poravnava plačila v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna RS in po-
godbo. Ponudbena 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 oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
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 prispev-
ke;

– 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.
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16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 29. 5. 2000.

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

– reference ponudnika in projektne sku-
pine ponudnika, max. 30 točk,

– kadrovska zasedba projektne skupine,
max. 15 točk,

– sposobnost ponudnika, da opravi delo
brez zun. sodelavcev oziroma podizvajal-
cev, max. 5 točk,

– ponudbena cena, max. 40 točk,
– trajanje razpisanih del, max. 6 točk,
– podatki, opremljenost, max. 4 točke,
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih :

– ponujeno izvajanje del presega razpi-
sano trajanje za več kot 25%,

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

– je število dni blokad ŽR iz obrazca Bon
2 večje od 3 (tri) dni v preteklih 6 (šestih)
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 naročnika;
kontaktna oseba naročnika Ada Štravs Brus,
univ.dipl. inž. grad., tel. (061) 178-44-38.

19., 20.
Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana

Št. 40002-7/00 Ob-26758
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega izde-
lavo naslednjih strokovnih podlag, ki se
bodo oddale posamično:

1. hidrološka študija povodja Dra-
vinje – novelacija: 12,800.000 SIT.

2. hidrološka študija povodja Idrij-
ce – novelacija: 5,500.000 SIT.

3. visokovodni obrambni sistem
Brežice – Sotla – strokovne podlage za
zaključek nasipa Čatež – Podgračeno in
odvod zalednih voda: 2,000.000 SIT.

4. visokovodni obrambni sistem
Brežice – Sotla – strokovne podlage za
zavarovanje pred poplavami levega bre-
ga zaobalja Save na odseku Mihalovec
– Loče (od km 4,906 do začasnega izli-
va Gabernice): 3,500.000 SIT.

5. ukrepi za izboljšanje poplavne
varnosti naselij ob Ložnici od Zg. Grušo-
velj do Levca – idejna zasnova:
4,800.000 SIT.

6. ukrepi za izboljšanje poplavne
varnosti naselij ob dreti od Gornjega
Grada do Nazarij – idejna zasnova:
8,000.000 SIT.

7. ukrepi za izboljšanje poplavne
varnosti v Škofji Loki – skupna Sora od

sotočja Poljanske in Selške Sore do Su-
he – idejna zasnova: 6,000.000 SIT.

8. ocena in prikaz trenutnega sta-
nja izvedenih ureditev za stabilizacijo
Povirja na Nadiži in njenih pritokih ter
na hudourniku Šijak: 4,000.000 SIT.

9. dosegljivost, izkoristljivost in iz-
koriščenost podzemnih vodonosnikov:
4,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-
dežu izbranega ponudnika.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: navodi-
la so sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudnik lahko kandidi-
ra za posamezno razpisano delo ali za več,
vendar mora za vsako razpisano delo po-
dati samostojno ponudbo v ločenih ovojni-
cah.

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:

1. 9 mesecev po sklenitvi pogodbe,
2. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe,
3. 4 mesece po sklenitvi pogodbe,
4. 4 mesece po sklenitvi pogodbe,
5. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe,
6. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe,
7. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe,
8. 4 mesece po sklenitvi pogodbe,
9. 10 mesecev 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. nad-
stropje, soba 205, tel. (061) 178-44-33 ali
vložišče – pritličje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo 29. 5. 2000.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 29. 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:
30. 5. 2000 s pričetkom ob 8. uri po vrst-
nem redu na vsake pol ure, Uprava RS za
varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
soba št. 201, II. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 22 dni od dneva od-
piranja ponudb.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročnik finan-
cira razpisana dela v celoti iz sredstev pro-
računa RS in poravnava plačila v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna RS in po-
godbo. Ponudbena 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 oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
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 prispev-
ke;

– 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 29. 5. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne sku-

pine ponudnika, max. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine,

max. 15 točk,
– sposobnost ponudnika, da opravi delo

brez zun. sodelavcev oziroma podizvajal-
cev, max. 5 točk,

– ponudbena cena, max. 40 točk,
– trajanje razpisanih del, max. 6 točk,
– podatki, opremljenost, max. 4 točke.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

– ponujeno izvajanje del presega razpi-
sano trajanje za več kot 25%,

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

– je število dni blokad ŽR iz obrazca Bon
2 večje od 3 (tri) dni v preteklih 6 (šestih)
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 naročnika;
kontaktna oseba naročnika Ada Štravs Brus,
univ.dipl.inž.grad., tel. (061) 178-44-38.

19., 20.
Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana
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Št. 03701-01/00-16 Ob-26785
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, 064/373-114.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: elektroinštalacijska de-
la, obrtniška dela, izgradnja lokalnega
računalniškega omrežja.

Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj.

5. a), b), c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitve: naročnik bo upošteval samo
ponudbe, ki zajemajo celotni razpis.

7. a), b)
8. Datum začetka in zaključka del: zače-

tek del takoj po podpisu pogodbe, zaklju-
ček del do 30. 9. 2000.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, tajništvo Oddelka za splošne in teh-
nične službe, tel. 064/373-110.

b) Datum, od kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 8. 5. 2000,
vsak delovni dan od 8. do 13. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT za razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko plačajo na bla-
gajni Mestne občine Kranj ali z virmanom na
žiro račun Mestne občine Kranj, št.
51500-630-50113.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 6. 2000 do 9.30.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna obeina Kranj, Slo-
venski trg 1, 4000 Kranj, sprejemna pi-
sarna.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: ”Ponudba za elektroin-
štalacijska dela, obrtniška dela in izgradnjo
lokalnega računalniškega omrežja - ne od-
piraj!”. Na hrbtni strani ponudbe mora biti
naveden točen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 6. 2000 ob 12. uri na naslovu: Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
soba št. 9.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% od ocenjene
vrednosti. Trajanje bančne garancije za re-
snost ponudbe ne more biti krajše od traja-
nja veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila:
način plačila je po potrjenih mesečnih situa-
cijah v roku 60 dni od datuma potrditve.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni
dokumentaciji mora biti priložen spisek po-
dizvajalcev in navedena pravna oblika odno-
sa 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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 45 dni po odpi-
ranju ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa so: cena, garancij-
ski rok, reference, rok izvedbe.

18. Druge informacije o naročilu: Sašo
Govekar, tel. št. 064/373-111.

Mestna občina Kranj

Št. 640-03/11-03 Ob-26784
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko, tel. 03/703-2800, faks
03/703-28-16.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
šolskih otrok v Občini Vransko v šolskem
letu 2000/20001. Ocenjena vrednost na-
ročila: 14,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe del: območje Občine
Vransko.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da, po razpisni dokumentaciji.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja, odgovornega za izvedbo storitve: potreb-
na nakazila so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitve: da, po razpisni dokumenta-
ciji.

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

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
varianto, ki bo skladna s pogoji iz razpisne
dokumentacije.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 1. 9. 2000,
zaključek 30. 6. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko,
kont. oseba Fanika Pikel, tel.
03/703-2800.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 24. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 10.000
SIT na ŽR št. 50750-630-10334 z name-
nom nakazila “Pristojbina za javni razpis –
prevoz šolskih otrok v Občini Vransko v šol-
skem letu 2000/2001“.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: petek, 2. 6. 2000
do 10. ure, ne glede na to, ali bodo oddane
po pošti ali osebno.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Vransko, Vransko

59, 3305 Vransko, v zapečateni kuverti s
pripisom “Ne odpiraj – ponudba, prevoz šol-
skih otrok v Občini Vransko v šolskem letu
2000/2001“.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek, 2. 6.
2000 ob 11. uri na naslovu naročnika v sej-
ni sobi.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora v okviru ponudbene doku-
mentacije predložiti za zavarovanje resnosti
ponudbe veljavno bančno garancijo v višini
10% od ocenjene vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po določilu vzorč-
ne pogodbe in razpisne dokumentacije, ozi-
roma v skladu z navodili o izvrševanju prora-
čuna.

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

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
predložiti k ponudbi dokumentacijo in doka-
zila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena 60%, reference s področja raz-
pisnih storitev 40%.

18. Druge informacije v naročilu: naroč-
nik si pridržuje pravico naročiti manjši ob-
seg del od razpisanega, ali odstopiti od po-
godbe, kolikor se izkaže, da ne more zago-
toviti sredstev za pokritje pogodbenega zne-
ska. V obeh primerih ponudniki nimajo
pravice do odškodnine iz tega naslova. Do-
datne informacije na Osnovni šoli Vransko,
Vransko 23, 3305 Vransko, kontaktna ose-
ba Marija Završnik.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje do 16. 6. 2000.

19., 20.
Občina Vransko

Ob-26811
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

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

3. Vrsta storitve in opis: tisk plakatov,
jumbo plakatov in katalogov projekta
“Rekreacija 2000 – Živimo zdravo za
zabavo“:

– naklada katalogov 650.000 izvodov,
predvidoma v petnajstih inačicah,

– naklada plakatov 10.000 izvodov,
predvidoma v štirih inačicah,

– naklada jumbo plakatov 240 izvodov,
predvidoma v dveh inačicah.

Ocenjena vrednost naročila je
12,450.000 SIT.

4.
5. (a), (b), (c)
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6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: rok pričetka opravlja-
nja storitve je 24. 7. 2000, rok dokončanja
18. 8. 2000.

9. (a) Naslov, na katerem ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo: Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Sektor za šport,
Celovška 25, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo do 26. 5.
2000 do 14. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: ponudniki so dolžni
predložiti ponudbo do 12. 6. 2000 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Sektor za šport, Celovška 25, Ljub-
ljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 6. 2000 ob
12. uri v prostorih Ministrstva za šolstvo in
šport, Sektor za šport, Celovška 25, Ljub-
ljana. Predstavniki ponudnikov morajo ko-
misiji za izvedbo javnega razpisa predložiti
pisna pooblastila za zastopanje pri odpira-
nju ponudb.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančne garancije za resnost ponudbe ter
ustrezni izjavi za dobro izvedbo storitve.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: 100% plačilo v
roku 60 dni po opravljeni storitvi.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi predložiti ustrezna
dokazila in izjave kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po odpiranju
ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril):

– cena 40%,
– reference s področja tiskarstva 40%,
– ugodnosti 20%.
18. Druge informacije o naročilu: vse na-

daljnje informacije o naročilu lahko dobite
na Ministrstvu za šolstvo in šport, Sektor za
šport, Celovška 25, Ljubljana ali na
tel.061/131-82-93, 132-61-49 (Marko Sa-
vić). Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni pisno do 29. 6. 2000.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 403-481/98 Ob-26813
1. Naročnik poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocena vred-
nosti naročila: investitorski inženiring pri
izvedbi investicije Srednje zdravstvene

šole s telovadnico v skupni izmeri ca.
2.296 m2 novogradnje in 1.961 m2

adaptacije.
Ocenjena vrednost naročila:

16,000.000 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: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ne.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitev: po raz-
pisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko ponudijo
storitev za: samo celotno storitev

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

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: lastne variante niso možne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanje : maj 2000 - marec 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo v tajništvu Službe za in-
vesticije Ministrstva za šolstvo in šport na
Trubarjevi 3 v Ljubljani, tel.: 061/212-838,
13 12 249; faks: 061/13 12 327; kontakt-
na oseba Marina Cankar, univ.d.i.a.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 5. 2000.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 25. 5. 2000 do
10. ure (datum in čas prispetja).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
ložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport - vložišče, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba - Ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila in številko
objave. Na kuverti mora biti popoln naslov
ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 5. 2000 ob 12. uri na naslovu: RS Mi-
nistrstvo za šolstvo za šport, Trubarjeva 3/V,
Ljubljana, v sejni sobi.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe in ustrezno izja-
vo banke za dobro izvedbo del v pogodbe-
nem roku, kot jih zahteva razpisna doku-
mentacija.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v 60 dneh po
uradnem prejemu mesečnih računov v skla-
du z obsegom izvedenih del.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni možno.

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

kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 25. 7. 2000.

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

– reference podjetja in kadrov: 45%,
– ponujena cena: 40%,
– finančna sposobnost: 15%.
18. Druge informacije o naročilu: ni
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo: ni bil izveden.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-26823
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
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem delno opremlje-
nih poslovnih prostorov v okvirni površi-
ni 460 m2 za potrebe Območne geodet-
ske uprave in izpostave Sevnica, ocenje-
na vrednost naročila znaša: 12,200.000
SIT/letno.

4. Kraj izvedbe: Sevnica.
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 svo-
jo varianto: ponudnik mora obvezno predlo-
žiti tudi ponudbo v celoti po razpisnih pogo-
jih.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve
15. 10. 2000, dokončanje storitve: nedo-
ločen 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. 01/47-85-496, telefaks
01/47-85-579.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 5. 2000, vsak
delovni dan od 9. do 11. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 26. 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:
26. 5. 2000 ob 10. uri v sejni sobi na na-
slovu: Republika Slovenija, Vlada Republi-
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ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

12.
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 izvedba
javnega naročila (velja za posrednika),

– finančna sposobnost.
16. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 15. 11. 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. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (0–5 točk).

Pri vrednotenju po točkah od 1. do 3. se
upošteva vplivnostni faktor 0,7.

4. ponudbena cena.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo
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 naju-
godnejši.

18. Druge informacije o naročilu: Duša
Škulj, udia, tel. 01/478-52-39.

Datum, do katerega bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: 5. 6. 2000.

19., 20.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Ob-26824
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija za radioaktivne odpadke,
Parmova 53, 1000 Ljubljana, faks
136-33-78.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava “Študije vpli-
vov odlagališča NSRAO na regionalni in
lokalni razvoj“. Ocenjena vrednost naroči-
la 2,500.000 SIT.

4.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
zahteve so natančno podane v razpisni do-
kumentaciji.

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantnih ponudb
naročnik ne bo upošteval.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: približno 6 mesecev
po podpisu pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija za radioaktivne odpadke, Parmova
53, 1000 Ljubljana, Sabina Hajrič, univ.dipl.
jur., soba 537/V, tel. 136-33-52.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 5. 2000 do
15. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 25. 5. 2000 do
15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Agencija za radioaktivne od-
padke, Parmova 53, 1000 Ljubljana, soba
537/V.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 5. 2000, ob 11. uri, Agencija za radi-
oaktivne odpadke, Parmova 53, 1000 Ljub-
ljana.

12., 13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 25. 5. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference izvajanja tovrstnih del – vred-

nost merila 30 točk (30/100),
– vsebinska predstavitev ponudbe –

vrednost merila 25 točk (25/100),
– celovitost ponudbe – vrednost merila

20 točk (20/100),
– ponudbena cena – vrednost merila 15

točk (15/100),
– rok izvedbe – vrednost merila 10 točk

(10/100),
– dodatno merilo – vrednost merila – 10

točk (minus 10/1000).
Merila in navodilo za njihovo upošteva-

nje so podrobneje opisana v projektni do-
kumentaciji.

18., 19., 20.
Agencija za radioaktivne odpadke,

Ljubljana

Št. 1048/00 Ob-26826
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Trebnje, Goliev trg 9,
8210 Trebnje, tel. 068/44-150, faks
068/44-159, kontaktna oseba Tone Gri-
čar.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava investicijske-
ga programa, PGD in PZI za rekonstruk-
cijo in razširitev delovanja ČN Trebnje.

Vrednost naročila je: 2,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: KS Trebnje.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

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

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 150 dni po podpisu
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, Treb-
nje – kontaktna oseba Tone Gričar, inž. gr.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 5. 2000, vsak
delovnik med 7. in 9. uro. Pred obiskom
telefonska najava.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila APP
RS o plačilu materialnih stroškov, na račun
št. 52120-601-12414 – Komunala Treb-
nje, s pripisom “Razpis – ČN Trebnje“ ali na
blagajni podjetja v višini 30.000 SIT za po-
samezen razpis.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
30. 5. 2000 do 7.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Trebnje, d.o.o.,
Goliev trg 9, 8210 Trebnje, tel.
068/44-062, faks 068/44-159, soba št.
13.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba ČN Trebnje –
ne odpiraj“ in številko te objave ter oznako
ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 30. 5. 2000
ob 8. uri na naslovu Komunala Trebnje,
d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje, sejna
soba.

12.
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 sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, bonitete, kadrov-
sko sestavo in opremljenost.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb 30. 5. 2000 do 8. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: izjava o dose-
ganju zahtevanih rezultatov čiščenja po re-
konstrukciji (Ur. l. RS, št. 35/96), ponujena
cena, predvidena tehnologija čiščenja, re-
ference, usposobljenost ponudnika, rok iz-
delave in ostale ugodnosti.
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Najnižja ponudbena cena še ne pred-
stavlja najugodnejše ponudbe.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki lahko dajo ponudbo za rekonstrukcijo
obstoječe ČN glede na sedanje število EE
in za razširitev na 6000 EE.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisane-
ga ali odstopiti od podpisa pogodbe. V no-
benem primeru ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

Naročnik si pridržuje pravico naknadnih
dogovorov z najugodnejšimi ponudniki po-
sameznega sklopa ali celote.

19., 20.
Komunala Trebnje, d.o.o., Trebnje

Št. 015-04/2000 Ob-26830
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106,
Sp. Duplek, tel. 681-934, faks 681-947.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozi šolskih otrok
za Osnovno šolo Duplek in Osnovno šo-
lo Korena, vrednost naročila 8,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Duplek.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: storitev lahko izvajajo le poklicni
šoferji.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudnik naj navede imena in strokovne kvali-
fikacije osebja, odgovornega za izvedbo sto-
ritev.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik se lahko poteguje
tudi za izvedbo prevozov na posamezni re-
laciji.

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

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek storitve 1. 9.
2000, dokončanje storitve 30. 6. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Sp.
Duplek.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče zahtevati do 16. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 2.000 SIT, znesek je
potrebno nakazati na žiro račun Občine Du-
plek, št. 51800-630-25510.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti do 19. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pred-
ložiti na naslov: Občina Duplek, Cesta 4. ju-
lija 106, 2241 Sp. Duplek. Ponudba mora
biti označena z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba prevozi“.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 5. 2000 ob 10. uri v prostorih Občin-
skega urada občine Duplek, Cesta 4. julija
106, Sp. Duplek.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahtevana je bančna garancija za resnost
ponudbe v znesku 10% vrednosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: opravljene stori-
tve se plačujejo mesečno, v roku 30 dni po
izstavitvi računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 22. 5. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.

18., 19., 20.
Občina Duplek

Št. 240-1/00-5 Ob-26832
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Urad RS za standardizacijo in meroslovje,
Kotnikova 6, 1000 Ljubljana, telefaks
178-31-96.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: računalniška podpora
3 strežnikom (Alpha server EV5, Com-
paq Proliant 1600, Compaq Proliant
800) z operacijskim sistemom MS NT
server 4.0, elektronski pošti MS Exchan-
ge 5.5., računalniškemu omrežju in po-
sameznim uporabnikom USM (ca. 100
osebnih računalnikov), ki delujejo v oko-
lju MS Windows 95;16,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe:
– Centralna lokacija USM, Kotnikvoa 6,

Ljubljana,
– Sektor akreditacije, Tivolska 50, Ljub-

ljana,
– Območna enota Ljubljana, Grudnovo

nabrežje 17, Ljubljana,
– Območna enota Celje, Tkalska 15, Ce-

lje.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1. 7. 2000 do 30. 6.
2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za znanost in tehnologijo, Urad RS
za standardizacijo in meroslovje, Kotnikova
6, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Valenti-
na Marc, tel. 178-30-32, soba 1.02, med
9. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago brezplačno.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 24. 5. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za znanost in teh-
nologijo, Urad RS za standardizacijo in me-
roslovje, vložišče, Kotnikova 6, 1000 Ljub-
ljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 5. 2000 ob 11. uri.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilni rok naj-
manj 30 dni od datuma prejema računa.

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:
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): dolo-
čena so v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba Dušan Zužič, tel. 178-31-13.

19., 20.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Urad RS za standardizacijo in
meroslovje

Ob-26834
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel.
01/58-97-300, faks 01/58-97-347.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbira izvajalca za izva-
janje prevzema, skladiščenja in odpre-
me rži in pšenice letine 2000 iz naslova
intervencijskega odkupa po uredbi o trž-
nem redu za žita letine 2000 (Uradni list
RS, št. 94/99).

Ocenjena vrednost naročila 82 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija. Na-

ročnik bo izbral intervencijska odkupna me-
sta na naslednjih območjih:

– Ljubljansko območje: najmanj 1 inter-
vencijsko odkupno mesto,

– Dolenjsko območje: najmanj 1 inter-
vencijsko odkupno mesto,

– Štajersko območje: najmanj 6 inter-
vencijskih odkupnih mest,

– Primorsko območje: najmanj 1 inter-
vencijsko odkupno mesto,

– Prekmursko območje: najmanj 3 inter-
vencijska odkupna mesta.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ured-
ba o določitvi tržnega reda za žita letine
2000 (Ur. l. RS, št. 94/99).

(c)
6.
7. (a), (b)
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8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predvidena od 1. 9.
2000 do 31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod Republike Slovenije za blagovne rezer-
ve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana, v tajništvu,
soba št. 1.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 8. 5. 2000 do
2. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdi-
lom o plačilu stroškov razpisne dokumenta-
cije v višini 20.000 SIT, katerega plačajo z
virmanom na žiro račun Zavoda Republike
Slovenije za blagovne rezerve št.
50101-603-402300 pri APP Ljubljana s pri-
pisom “Javni razpis za izbiro intervencijskih
odkupnih mest“. Znesek plačila razpisne do-
kumentacije vključuje 19% DDV.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 6. 6. 2000 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII,
Ljubljana, tajništvo, soba št. 1.

Ponudba mora biti dostavljena v zaprti
kuverti “Javni razpis – Intervencijsko odkup-
no mesto – Ne odpiraj“ z navedbo številke
objave javnega razpisa. Na hrbtni strani mo-
ra biti označen naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 7. 6. 2000 ob 10. uri
v prostorih Poslovne stavbe, Dunajska
106/I, sejna soba VII. nadstropje v Ljublja-
ni.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 820.000 SIT.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 6. 6. 2000.
17.
18. Druge informacije o naročilu: Lojzka

Sever (tel. 01/58-97-361), Dušan Šelih (tel.
01/58-97-327).

19., 20.
Zavod RS za blagovne rezerve

Ob-26836
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
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: storitve varovanja, oce-
njena vrednost je 8,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Linhartova 51.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba javnega naročila je ve-
zana na izvajalca, ki ima licenco za varova-
nje o zakonu o zasebnem varovanju in ob-
veznem organiziranju službe varovanja.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:

1. zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97),

2. odredba o obvezni vsebini razpi-
sne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS,
št. 33/97, 63/97 in 84/99),

3. navodilo o vrstah finančnih zavaro-
vanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpol-
njevanje svojih obveznosti v postopkih jav-
nega naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97),

4. zakon o zasebnem varovanju in o
obveznem organiziranju službe varovanja
(Ur. l. RS, št. 32/94, 23/97 in 9/98).

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko ponudijo
samo storitev v celotnem obsegu.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so nespre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 7. 2000 do
30. 6. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: In-
štitut za rehabilitacijo, Služba za splošne
zadeve, Linhartova 51, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 5. 2000 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na ŽR št.
50102-603-48428 pri APP Ljubljana.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: dne 29. 5. 2000 do
12. 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:
dne 29. 5. 2000 ob 13. uri, Inštitut za reha-
bilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoje ponudi
ponudnik v svoji ponudbi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik mora pogod-
bene obveznosti izvrševati sam, brez podi-
zvajalcev.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: dne 29. 5.
2000 ob 12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena –
48 točk, reference – 21 točk, ugodni plačil-
ni pogoji – 21 točk, faktor fluktacije – 10
točk.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki lahko dobijo dodatne informacije o na-
ročilu na tel. 061/17-58-107 pri Danici
Snoj, od 8. do 14. ure, vsak delovnik do
22. 5. 2000, Inštitut za rehabilitacijo, Lin-
hartova 51, Ljubljana.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: predhodno ni bilo neuspelih javnih raz-
pisov.

Inštitut Republike Slovenije za
rehabilitacijo

Ob-26837
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100, faks 64-582.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za dobavo in izgrad-
njo nadzornega sistema za geotehnično
opazovanje (monitoring) nestabilnih podro-
čij in nadzor objektov ter naprav na področ-
ju Rudnika Zagorje v zapiranju.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dobava in izgradnja
nadzornega sistema za geotehnično
opazovanje (monitoring) nestabilnih
področij in nadzor objektov ter naprav
na področju Rudnika Zagorje v zapira-
nju – vrsta in količina blaga ter potrebne
storitve so razvidne iz tehnične dokumenta-
cije, ki je priloga k razpisni dokumentaciji,
obsega pa rudarska dela in elektrotehnična
dela v vrednosti 103,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Rudnik Zagorje v zapi-
ranju, d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob
Savi.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: javno
naročilo mora biti izvedeno v skladu z zako-
nom o varstvu pri delu, odredbi o tehničnih
zahtevah za naprave, ki se uporabljajo v
potencialno eksplozivnih atmosferah.

(c)
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto v skladu z zahtevami iz
razpisne dokumentacije.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 31. 12. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
nik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2,
1410 Zagorje ob Savi, Jasna Marinšek (taj-
ništvo), tel. 0601/64-100, telefaks
0601/64-582.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 5. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki dvignejo proti plačilu 35.000
SIT na žiro račun št. 52720-601-18631,
sklic na številko 10.1.39. V znesku je vra-
čunan 19% davek na dodano vrednost.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 22. 5. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 5. 2000 ob 12. uri, Rudnik Zagorje v
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zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Sa-
vi, 1410 Zagorje ob Savi.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 30 dni
po datumu izdaje sklepa o izbiri, to je 6. 7.
2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačila se izvajajo
v skladu z določili zakona o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije in navodili k iz-
vrševanju proračuna v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

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:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be in zasebniki, ki:

– so registrirani za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet javnega razpisa,

– imajo usposobljene lastne kadre za de-
la na protieksplozijsko zaščitenih napravah
in instalacijah,

– imajo spričevalo o usposobljenosti za
proizvodnjo, servisiranje in popravila elek-
tričnih naprav v protieksplozijski zaščiti, iz-
dano s strani Urada za standardizacijo in
meroslovje RS pri Ministrstvu za znanost in
tehnologijo,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo za
uspešno izvedbo javnega razpisa.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 5. 2000.

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

1. cena blaga in storitev – 12 točk
(25%),

2. reference zaposlenih kadrov, ki bo-
do sodelovali pri izvedbi javnega naročila –
10 točk (21%),

3. reference ponudnika s področja
avtomatizacije industrijskih sistemov – 6
točk (12%),

4. reference s področja avtomatizaci-
je sistemov z uporabo GSM omrežja – 6
točk (12%),

5. servisne storitve in odzvini čas – 6
točk (12%),

6. rok plačila – 4 točke (8%),
7. kvaliteta – 3 točke (6%),
8. celovitost in skladnost ponudbe –

2 točki (4%).
18., 19., 20.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Št. 111/2000 Ob-26838
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, Ljubljana, 061/1752-180.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: merjenje dnevne gle-
danosti TV programov po metodi CATI, v
orentiacijski vrednosti 9 mio SIT.

4. Kraj izvedbe: Slovenija.
5. (a), (b)

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: po raz-
pisni dokumentaciji.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 6 do 8 mesecev od
datuma podpisa pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTV
Slovenija, Kolodvorska 2 Ljubljana, Ela Ži-
lič, tel. 061/1754-335, faks
061/1754-313.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. ure dne
12. maja 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančenga računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 4.500
SIT, na račun št. 50101-603-45036, sklic
00-789100-51 pri APP, z oznako predme-
ta naročila in navedbo davčne številke ter
sedeža naročnika dokumentacije.

10.(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. maj 2000 do
15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RTV Slovenija, Kolodvorska
2, Ljubljana, s pripisom “Ne odpiraj – po-
nudba za razpis št. 111/2000 – CATI“.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. maj 2000 ob 13. uri, V. nadstropje, Ko-
lodvorska 2.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremenljivih finančnih resnosti ponudbe,
če so v tem postopku zahtevana: bančne
garancije po razpisni dokumentaciji.

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: podpis pogodbe.

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: pravnomoč-
nost sklepa o izbiri najugodnejšega ponud-
nika.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena
40%, kakovost podatkov 20%, funkcional-
ne lastnosti in značilnosti 20%, dostava po-
datkov in zanesljivost oskrbe 10%, poseb-
ne obveznosti ponudnika 10%.

18. Druge informacije o naročilu: po raz-
pisni dokumentaciji.

19., 20.
Javni zavod RTV Slovenija

Ob-26899
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje projektne-
ga informacijskega sistema.

Ocenjena vrednost naročila je
17,000.000 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)
(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: ob 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 26. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 12.000 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
26. 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
za Vzdrževanje projektnega informacijske-
ga sistema“ Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 26. 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 510.000 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-
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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): merila
navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Anton Žagar,
univ. dipl. inž. geod. DARS d.d., izpostava
Ljubljana, Einspilerjeva 6, tel. 30-94-371,
faks 13-62-473.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-26900
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektov
PGD, PZI, PZR za glavno cesto G1-2,
odsek 1290 Slovenska Bistrica – Hajdi-
na; obvoznica Pragersko od km 0+002
do km 6+050.

Ocenjena vrednost naročila je
79,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: obvoznica Pragersko.
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: projekti PGD, PZI mo-
rajo biti izdelani v 4 mesecih po podpisu
pogodbe, PZR pa 14 dni po naročilu s stra-
ni investitorja.

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 7. 6. 2000. (c) Znesek
in način plačila za razpisno dokumentacijo:

stroške 7.000 SIT za razpisno dokumenta-
cijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni
DDC (soba 104) oziroma z virmanom na
račun št. 50106-601-291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
7. 6. 2000 do 8.30.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Izdelavo projektov PGD, PZI, PZR za
glavno cesto G1-2, odsek 1290 Slovenska
Bistrica – Hajdina; obvoznica Pragersko od
km 0+002 do km 6+050“ Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 7. 6. 2000
ob 9. uri na naslovu: Družba za državne ce-
ste d.o.o., 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 2,370.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celo-
ti financira naročnik iz lastnih sredstev. Na-
čin plačevanja z roki je določen v pogodbi
kot obvezni sestavini razpisne dokumenta-
cije.

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

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

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Bogdan Vrez-
ner, univ. dipl. inž. grad. – Družba za držav-
ne ceste d.o.o., Maribor, Ulica talcev 24,
tel. 062/224-559, faks 062/224-549.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-56902
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje storitev pri-
dobivanja objektov in razreševanje prob-
lematike rušencev za potrebe dogradi-
tve drugega voznega pasu na AC Naklo
– Kranj (vzhod).

Ocenjena vrednost naročila je
6,690.638 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Naklo – Kranj
(vzhod).

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
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: rok dokončanja del je
najkasneje 6 mesecev po prejemu ustrezne
dokumentacije.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel 17-88-439, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 26. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št.
50106-601-291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
26. 5. 2000 do 8.30.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Opravljanje storitev pridobivanja objek-
tov in razreševanje problematike rušencev
za potrebe dograditve drugega voznega pa-
su na AC Naklo – Kranj (vzhod)“ Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 26. 5. 2000
ob 9. uri na naslovu: Družba za državne ce-
ste d.o.o., 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 200.719 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.
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13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz lastnih sredstev. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

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

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

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Andreja Pol-
zelnik, univ. dipl. prav. - Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
30-94-209, faks 30-94-213.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 3. 3. 2000, pod št.
Ob-22381, objava o izidu pa dne 14. 4.
2000.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-26931
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Vrsta storitve in opis: izdelava PGD,
PZI za modernizacijo ceste
R2-425/1265 Črna-Šentvid.

Ocenjena vrednost: 9,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Črna-Šentvid.
5. (a), (b).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (po-
glavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: javno naročilo je po-
trebno izvesti v roku  120 dni po sklenitvi
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, Ljubljana, Tr-
žaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna ose-

ba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336, faks
178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumnetacijo: 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 potreb-
no predložiti ponudbo: 23. 5. 2000 do
12.30.

(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 -vložiš-
če, soba št. 21/I. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom Ne odpi-
raj! Ponudba za “Izdelava PGD, PZI za mo-
dernizacijo ceste R2-425/1265 Črna-Šen-
tvid.“- M.M.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 5. 2000
ob 13. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 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 mo-
ra 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 celo-
ti financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije. Naročnik bo pla-
čal opravljena dela v rokih plačil, navede-
nih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

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

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(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 jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, Ljublja-
na,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 260-1/2000-8 Ob-26880
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica “Dr. Franca Der-
ganca“, Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici, tel.
065/31-811, faks 065/136-300.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dezinfekcija in odvoz
infektivnih odpadkov.

3. Kraj izvedbe: Šempeter pri Gorici.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: suk-

cesivno po sklenitvi pogodbe.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca“
Nova Gorica, Padlih borcev 13a, 5290
Šempeter pri Gorici, tajništvo upravnih
služb.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 950 SIT (DDV)
na žiro račun 52000-603-32020 ali pri bla-
gajni zavoda.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. maj 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca“ Nova Gorica, Padlih bor-
cev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici, tajni-
štvo upravnih služb.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. maj 2000 ob 9.30, Splošna bolnišnica
“Dr. Franca Derganca“ Nova Gorica, Padlih
borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici, sej-
na soba upravnih služb.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba o izvajanju storitev.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): navedeni v razpisni dokumenta-
ciji.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: navedeno v razpisni dokumentaciji.

11.
Splošna bolnišnica

Dr. Franca Derganca Nova Gorica

Ob-26950
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ravne na Koroškem, Gačni-
kova 5, 2390 Ravne na Koroškem, tel.
0602/870-55-10, faks 0602/870-55-41.

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

3. (a) Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje gozdnih
cest na območju občine Ravne na Ko-
roškem.

Ocenjena letna vrednost vseh del je
11,500.000 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 del: gozdne ceste na ob-
močju Občine Ravne na Koroškem.
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5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fični poklic: dejavnost gradbeništva.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93), pra-
vilnik o gradnji, vzdrževanju in načinu upora-
be gozdnih prometnic (Ur. l. RS, št.
7/2000).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posameznih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: navedena dela se bodo od-
dala skupaj.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela so vezana na
program del in tekoča operativna navodila,
ki jih pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.

8. Trajenje naročila in datum predvide-
nega pričetka in dokončanja storitve: priče-
tek del takoj po podpisu pogodbe, dokon-
čanje v skladu s sklenjeno pogodbo in ope-
rativnimi plani do 30. 5. 2001.

9. (a) Polni naslov družbe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gra-
dec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec,
tel. 0602/502-390, faks 0602/502-390,
kontaktna oseba: Hinko Andrejc, dipl. inž.
gozd. ali Metka Pohovnikar, vsak dan od 7.
do 9. ure.

(b) Datum in ura, do kdaj je možno zah-
tevati razpisno dokumentacijo: razpisno do-
kumentacijo je možno zahtevati od 4. 5. do
18. 5. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 8.000 SIT nakazati na Zavod
za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec
na osnovi računa.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 31. 5. 2000 do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ravne na Koroškem
Gačnikova 5, 2390 Ravne na Koroškem.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čateni kuverti in označene skladno z navo-
dili iz razpisne dokumentacije. Ostale po-
drobnosti bodo razvidne iz razpisne doku-
mentacije.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 31. 5. 2000 ob 8.30,
na sedežu občine Ravne na Koroškem,
Gačnikova 5, 2390 Ravne na Koroškem.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni zahtevano.

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

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo oddal vsa
dela skupaj enemu ponudniku skladno s
pogoji razpisne dokumentacije.

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

a) registracija podjetja oziroma potrdilo
o vpisu v sodni register samostojnih podjet-
nikov.

b) potrdilo pristojnih organov, da ima po-
ravnene obveznosti iz davkov, taks in drugih
dajatev (potrdilo DURS, oziroma obrazec
BON1 in BON2 ali BON3),

c) ustrezna dokazila in izjave, ki jih zah-
teva razpisna dokumentacija.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
bodo skladno z 21. členom ZJN natančneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji. Iz-
hodišče za izbor najugodnejšega ponudni-
ka bo ponudbena vrednost popisa vzdrže-
valnih del.

18. Druge informacije o naročilu: do-
datne informacije se dobijo na naslovu pod
št. 9.

19., 20.
Občina Ravne na Koroškem

Ob-26951
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ribnica na Pohorju, Ribnica
na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju, tel.
0602/68-015, faks 0602/68-015.

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

3. (a) Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje gozdnih
cest na območju občine Ribnica na Po-
horju.

Ocenjena letna vrednost vseh del je
11,500.000 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 del: gozdne ceste na ob-
močju Občine Ribnica na Pohorju.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fični poklic: dejavnost gradbeništva.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93), pra-
vilnik o gradnji, vzdrževanju in načinu upora-
be gozdnih prometnic (Ur. l. RS, št.
7/2000).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posameznih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: navedena dela se bodo od-
dala ločeno za zimsko in letno vzdrževanje
in ločeno za gozdne ceste na območju ZGS
OE Maribor in OE Slovenj Gradec.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela so vezana na
program del in tekoča operativna navodila,
ki jih pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.

8. Trajenje naročila in datum predvide-
nega pričetka in dokončanja storitve: priče-
tek del takoj po podpisu pogodbe, dokon-
čanje v skladu s sklenjeno pogodbo in ope-
rativnimi plani do 30. 5. 2001.

9. (a) Polni naslov družbe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gra-
dec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec,
tel. 0602/502-390, faks 0602/502-390,
kontaktna oseba: Hinko Andrejc, dipl. inž.
gozd. ali Metka Pohovnikar, vsak dan od 7.
do 9. ure.

(b) Datum in ura, do kdaj je možno zah-
tevati razpisno dokumentacijo: razpisno do-
kumentacijo je možno zahtevati od 4. 5. do
18. 5. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 8.000 SIT nakazati na Zavod
za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec
na osnovi računa.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 30. 5. 2000 do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ribnica na Pohorju,
Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Po-
horju.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čateni kuverti in označene skladno z navo-
dili iz razpisne dokumentacije. Ostale po-
drobnosti bodo razvidne iz razpisne doku-
mentacije.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 30. 5. 2000 ob 8.30,
na sedežu Občine Ribnica na Pohorju, Rib-
nica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohor-
ju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni zahtevano.

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

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo oddal vsa
dela po sklopih zimsko, letno vzdrževanje,
območje ZGS OE Maribor in OE Slovenj
Gradec enemu ponudniku skladno s pogoji
razpisne dokumentacije.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

a) registracija podjetja oziroma potrdilo
o vpisu v sodni register samostojnih podjet-
nikov.

b) potrdilo pristojnih organov, da ima po-
ravnane obveznosti iz davkov, taks in drugih
dajatev (potrdilo DURS, oziroma obrazec
BON1 in BON2 ali BON3),

c) ustrezna dokazila in izjave, ki jih zah-
teva razpisna dokumentacija.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.
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17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
bodo skladno z 21. členom ZJN natančneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji. Izho-
dišče za izbor najugodnejšega ponudnika
bo ponudbena vrednost popisa vzdrževal-
nih del.

18. Druge informacije o naročilu: do-
datne informacije se dobijo na naslovu pod
št. 9.

19., 20.
Občina Ribnica na Pohorju

Št. 178/00 Ob-27007
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faxa: Občina Hodoš, Hodoš 52, 9205 Ho-
doš, tel. 02/559-80-21, tel./faks
02/559-80-20.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvedba komasacije:

– elaborat obstoječega stanja zem-
ljišč na komasacijskem območju,

– elaborat vrednotenja zemljišč na
komasacijskem območju,

– idejna zasnova ureditve komasacij-
skega območja,

– elaborat nove razdelitve zemljišča
na komasacijskem območju.

Ocenjena vrednost naročila je
46,000.000 SIT.

4, Kraj izvedbe: k.o. Hodoš.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
razpisni dokumentaciji.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek, dokončanje
kakor sama izvedba komasacijskih del je v
odvisnosti od Republike Slovenije, Ministrs-
tva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano –
Javni razpis za zbiranje zahtevkov za dodeli-
tev nepovratnih sredstev iz naslova inter-
vencij za celostno urejanje podeželja in ob-
novo vasi za leto 2000 (Uradni list RS, št.
31/00). Kolikor Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano vlogi ne bo ugodilo,
se dela v predmetu javnega naročila ne bo-
do izvajala in v tem primeru objavljeni razpis
v ničemer ne zavezuje Občine Hodoš proti
ponudnikom.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš, urad
župana.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanskim
nalogom, na žiro račun št.
51900-630-76267 s pripisom “javni razpis
za storitve“.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 25. 5.
2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Hodoš, Hodoš 52,
9205 Hodoš, z napisom “Ponudba – ne
odpiraj“.

11. Datum in čas odpiranja ponudb:
26. 5. 2000 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Hodoš.

12. 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 naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo po obra-
čunskih situacijah opravljenih del.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodbe in bančne
garancije.

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

– dokaz o registraciji podjetja ter plačil-
na sposobnost,

– reference za podobna dela,
– cena,
– opcija ponudbe in plačilni pogoji,
– zavarovanje kvalitete izvedenih del.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 23. 5. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN), dodatni
pogoji oziroma merila bodo zahtevani v raz-
pisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Ludvik Orban,
župan, tel. 02/559-80-21.

19., 20.
Občina Hodoš

Ob-27008
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Tabor, Tabor 25, Tabor, tel.
063/727-236.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Žalec, za
območje Občine Tabor - dopolnitev
2000.

Ocenjena vrednost storitve z DDV znaša
7,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Tabor 25, Tabor.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: določbe zakona o graditvi ob-
jektov.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objekov in zakon o urejanju
prostora.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: storitev se oddaja v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nespremenljivost
variant.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: za čas pogodbene iz-
vedbe del.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Tabor, tajništvo Občine, Tabor 25, Ta-
bor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati v ponedeljek 8. 5.
od 8. do 12. ure v sredo 10. 5. od 8. do
12. ure, v petek 12. 5. od 8. do 12. ure ter
v ponedeljek 15. 5. med 8. in 12. uro, v
sredo 17. 5. med 8. in 12. uro in v petek
19. 5. od 8. do 12. ure, do vključno petka
10. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije s projektno dokumentacijo znaša 4.760
SIT z upoštevanim 19% DDV.

Znesek se nakaže virmansko na ŽR št.
50750-695-5171-630-10329, sklicna št.
00; za razpisno dokumentacijo: izdelava
prostorske dokumentacije.

Ponudnik mora obvezno navesti svojo
davčno številko.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 26. 5. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo Občine Tabor, Ta-
bor 25, 3304 Tabor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj, javni razpis
ponudba – Spremembe in dopolnitve pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednje-
ročnega plana Občine Žalec, za območje
Občine Tabor – dopolnitev 2000.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 5. 2000 v sejni sobi Občine Tabor, Ta-
bor 25, Tabor, ob 13.30.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: financiranje in pla-
čila v skladu z navodili o izvrševanju prora-
čuna RS, ostalo v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni.

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

– ponudbena cena – 60 točk,
– reference – 20 točk,
– rok izdelave – 10 točk,
– plačilni pogoji – 10 točk.
Najustreznejša ponudba posameznega

merila ima najugodnejši rang. Ostale po-
nudbe se procentualno razvrstijo in točkuje-
jo.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne informacije posreduje županja Občine
Tabor.

19., 20.
Občina Tabor
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Ob-27009
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Tabor, Tabor 25, Tabor, tel.
063/727-236.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije PGD, PZR in PZI za nado-
mestno gradnjo poslovnega objekta –
občinska stavba Tabor.

Ocenjena vrednost storitve z DDV znaša
2,800.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Tabor 25, Tabor.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: določbe zakona o graditvi ob-
jektov.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objekov in veljavni predpisi s
področja storitev.

(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: storitev se oddaja v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variante: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: variante se oblikujejo glede na
navodila v razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: en mesec.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Tabor, tajništvo Občine, Tabor 25, Ta-
bor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati v ponedeljek 8. 5.
od 8. do 12. ure, v sredo 10. 5. od 8. do
12. ure, v petek 12. 5. od 8. do 12. ure ter
v ponedeljek 15. 5. med 8. in 12. uro, v
sredo 17. 5. med 8. in 12. uro in v petek
19. 5. od 8. do 12. ure, do vključno petka
10. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije s projektno dokumentacijo znaša 4.760
SIT z upoštevanim 19% DDV.

Znesek se nakaže virmansko na ŽR št.
50750-695-5171-630-10329, sklicna št.
01; za razpisno dokumentacijo: izdelava
prostorske dokumentacije.

Ponudnik mora obvezno navesti svojo
davčno številko.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 26. 5. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo Občine Tabor, Ta-
bor 25, 3304 Tabor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj, javni razpis
ponudba – Projektiranje nadomestna ob-
činska poslovna stavba Tabor“.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 5. 2000 v sejni sobi Občine Tabor, Ta-
bor 25, Tabor, ob 13. uri.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: financiranje in pla-
čila v skladu z navodili o izvrševanju prora-
čuna RS, ostalo v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 60 dni.

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

– idejno projektna zasnova – 40 točk,
– ponudbena cena– 40 točk,
– rok izdelave – 10 točk,
– reference – 10 točk.
Najustreznejša ponudba posameznega

merila ima najugodnejši rang. Ostale po-
nudbe se procentualno razvrstijo in točku-
jejo.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne informacije posreduje županja Občine
Tabor.

19., 20.
Občina Tabor

Ob-27006
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Urad Vlade RS za informiranje (za
potrebe Koordinacijskega odbora Vlade za
izvedbo protokolarnih pravil), Ljubljana, te-
lefaks št. 21 23 12.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: tehnična priprava in iz-
vedba državne počastitve ob Dnevu dr-
žavnosti. Ocenjena vrednost naročila: ce-
lotna izvedba počastitve (vsi stroški nasto-
pov izvajalcev, stroški usposobitve prizoriš-
ča in, kot so gradnje, scena, ozvočenje,
osvetlitev, stroški objektov za gostinsko po-
nudbo in podobno; in stroški pridobitev do-
voljenj, odškodnina za uporabo prizorišča,
stroški varovanja, stroški terminov za vaje,
generalko in nastop, stroški demontaže ob-
jektov in čiščenja) do 20,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Trg Republike v Ljublja-
ni, 25. junij 2000 ob 20. uri.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: predla-
gatelj mora navesti vodjo tehnične izvedbe
in dosedanje reference pravne ali fizične
osebe pri opravljanju tovrstnih storitev.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: predlagatelji se lahko prijavi-
jo le za izvedbo celotne naloge.

7. (a)
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: do 27. junija 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Urad
RS za informiranje, Ljubljana, Slovenska 29,
vsak dan od 9. do 11. ure na recepciji.

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

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: ponudbe bo koordi-
nacijski odbor sprejemal v zaprti kuverti z
pripisom “Dan Državnosti – javni razpis, Ne
odpiraj.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Urad Vlade za informiranje,
Slovenska 29, Ljubljana, do vključno
19. maja 2000 do 13. ure.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje prispelih ponudb bo 22. maja
2000 ob 12. uri v prostorih Urada. Sklep o
izboru bo na podlagi mnenja tričlanske ko-
misije sprejel Koordinacijski odbor Vlade RS
za izvedbo protokolarnih pravil.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe (Ur. l.
RS, št. 73/97 in 84/99 - obrazec 1) v višini
3% od ponudbene vrednosti, veljavna od
15. maja do 30. junija 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo storitve bo
naročnik izvedel 30 dni po njeni izvršitvi in
predložitvi računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
storitve bo sklenjena pogodba.

15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lah-
ko umaknejo ponudbo do 23. maja 2000.

17.
18. Druge informacije o naročilu: od

predlagatelja se pričakuje okvirni načrt iz-
vedbe prireditve po sistemu “na ključ“ z oce-
no finančnih stroškov posameznih elemen-
tov storitev. Ponudniki bodo o odločitvi ob-
veščeni do 25. maja 2000.

19., 20.
Urad Vlade RS za informiranje

Št. 404-08-4/2000 Ob-26821
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 24-26, Ljubljana, št. telefak-
sa: 061/131-81-64.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: nezgodno zavarovanje
oseb MORS.

Zavarovane osebe so:
Skupina I.
1.1. Poklicni pripadniki SV in vojaki na

služenju vojaškega roka v SV za ves čas
trajanja zavarovanja (od 1. 7. 2000 do
30. 6. 2001 - 12 mesecev - 24 ur na dan);
v vojaško službo vpoklicani pripadniki re-
zervne sestave SV v poveljstvih, enotah in
zavodih v RS, vključno s pripadniki rezervne
sestave vojaške policije tako, da rezervni
sestavi zavarovanje teče le v času, ko odi-
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dejo od doma na obveznost (neposredno
opravljanje vojaške službe; vojaške vaje,
druga usposabljanja ipd.), med obveznostjo
in do vrnitve domov (skupaj 6000 oseb),

1.2. Potniki na zračnih plovilih v času
vožnje s plovili, pri vstopu in izstopu iz plovi-
la in pri reševanju ob nesreči s plovilom
(130 oseb),

1.3. Potniki na vodnih plovilih v času
vožnje s plovili, pri vstopu in izstopu iz plovi-
la in pri reševanju ob nesreči s plovilom
(7oseb),

1.4. Pripadniki SV na stalnih dolžnostih
v tujini ves čas trajanja zavarovanja (od 1. 7.
2000 do 30. 6. 2001 - 12 mesecev - 24 ur
na dan) (15 oseb),

1.5. Državljani, ki sodelujejo na uspo-
sabljanjih in vajah civilne obrambe v organi-
zaciji zavarovalca v času, ko odidejo od do-
ma na obveznost, med obveznostjo in do
vrnitve domov (10 oseb),

1.6. Inšpektorji Inšpektorata RS za var-
stvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
ves čas trajanja zavarovanja (od 1. 7. 2000
do 30. 6. 2001 - 12 mesecev - 24 ur na
dan) (53 oseb),

1.7. Vpoklicani pripadniki enot Civilne
zaščite in sil za zaščito, reševanje in po-
moč; delavci Uprave RS za zaščito in reše-
vanje in uprav za obrambo v času izvajanja
delovne dolžnosti, sodelovanja na vajah in
drugih oblikah usposabljajna; udeleženci us-
posabljanj za pridobitev poklica gasilec; zu-
nanji predavatelji in inštruktorji v izobraže-
valnem centru za zaščito in reševanje RS;
vsi do tu navedeni pod to točko - 1.7. - v
času, ko odidejo od doma na obveznost,
med obveznostjo in do vrnitve domov; člani
Štaba Civilne zaščite RS in člani regijskih
štabov Civilne zaščite ves čas trajanja zava-
rovanja (od 1. 7. 2000 do 30. 6. 2001 - 12
mesecev - 24 ur na dan) (skupaj 200 oseb),

1.8. Pripadniki enotne kurirske službe v
času opravljanja nalog, ko odidejo od doma
na obveznost, med obveznostjo in do vrni-
tve domov (30 oseb).

Skupina II.
2.1. Posadke na zračnih plovilih, kandi-

dati za pilote štipendite med selektivnim le-
tenjem in štipendisti piloti v času priprav na
vožnjo, med vožnjo s plovilom, pri vstopu in
izstopu iz plovila, pri nesreči s plovilom in
pri postopkih, povezanih z uporabo plovila
(skupaj 90 oseb),

2.2. Posadke na vodnih plovilih v času
med vožnjo s plovilom, pri vstopu in izstopu
iz plovila, pri reševanju ob nesreči s plovi-
lom in pri postopkih, povezanih z uporabo
plovila (25 oseb),

2.3. Demonterji min, pirotehniki in piro-
mehaniki; delavci, ki opravljajo delo kot skla-
diščniki in vzdrževalci streliva MES in raket,
izvajalci testiranja streliva in orožja ter po-
veljniki pionirskih oddelkov, vodov in čet ter
potapljači v času, ko odidejo od doma na
obveznost, med obveznostjo in do vrnitve
domov (skupaj 70 oseb),

2.4. Pripadniki SV, ki so registrirani člani
športnih organizacij v športnih panogah, v
razredu povečane nevarnosti, inštruktorji
gorske šole in pripadniki SV, ki sodelujejo v
reševalnih akcijah s helikopterjem v času,
ko odidejo od doma na obveznost, med

obveznostjo in do vrnitve domov (skupaj 40
oseb),

2.5. Vojaški diplomatski predstavniki ves
čas trajanja zavarovanja (od 1. 7. 2000 do
30. 6. 2001 - 12 mesecev - 24 ur na dan)
(11 oseb),

2.6. Sodelavci za materialno tehnične
zadeve v Sektorju za civilno obrambo v ča-
su, ko odidejo od doma na obveznost, med
obveznostjo in do vrnitve domov (2 osebi).

Skupina III.
3.1. Pripadniki SV v mirovnih operaci-

jah, nameščeni na območju, kjer so poteka-
li oboroženi spopadi in zaradi tega obstaja
povečana nevarnost poškodb zaradi skritih,
nepoznavnih ali zapuščenih bojnih sredstev,
oziroma kjer so prisotni občasni incidenti -
po seznamu zavarovatelja; za ves čas traja-
nja zavarovanja (od 1. 7. 2000 do 30. 6.
2001 - 12 mesecev - 24 ur na dan) (30
oseb).

Skupina IV.
4.1. Pripadniki SV v mirovnih operaci-

jah, ki so nameščeni na kriznem območju z
nepretrganimi ali ponavljajočimi spopadi,
oziroma pogostimi incidenti - po seznamu
zavarovatelja; za ves čas trajanja zavarova-
nja (od 1. 7. 2000 do 30. 6. 2001 - 12
mesecev - 24 ur na dan) (95 oseb).

Nezgodno zavarovanje oseb vključuje:
smrt zaradi nezgode, invalidnost, dnevno
odškodnino, smrt zaradi bolezni in stroške
zdravljenja.

Ocenjena vrednost naročila: ca.
80,000.000 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: ponudnik predloži dokazila o
registraciji in izpolnjevanju pogojev za oprav-
ljanje navedene dejavnosti.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo:

1. Zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97),

2. Zakon o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99),

3. Zakon o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, spre-
membe in dopolnitve),

4. Zakon o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2000 (Ur. l. RS, št.
9/2000),

5. Zakon o obrambi (Ur. l. RS, št.
82/94, 44/97),

6. Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 78/99),

7. Pravilnik o postopkih za izplačila iz
proračuna (Ur. l. RS, št. 43/98),

8. Pravilnik o postopkih za izplačila iz
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 91/98),

9. Pravilnik o postopkih za izvrševa-
nje proračuna (Ur. l. RS, št. 13/2000),

10. Navodilo o vsebini objav za javna
naročila v Uradnem listu Republike Sloveni-
je (Ur. l. RS, št. 60/98),

11. Odredba o obvezni vsebini razpi-
sne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS,
št. 33/97, 63/97, 84/99),

12. Navodilo o vrstah finančnih zava-
rovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo iz-
polnjevanje svojih obveznosti v postopkih
javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97,
84/99),

13. Uredba o višini zaščite domačih
ponudnikov v postopku oddaje javnih naro-
čil in o merilih, kdaj se šteje, da so blago,
gradbena dela ali storitev domačega pore-
kla (Ur. l. RS, št. 47/97),

14. Zakon o zavarovalnicah (Ur. l. RS,
št. 64/94),

15. Odredba o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov. (Ur. l. RS, št.
71/99),

16. Zakon o pokojninskem in invalid-
skem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 106/99).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ni
potrebno.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponuditi
vse vrste zavarovanj iz javnega razpisa.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante ne bodo
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: variantne in pogojene ponudbe
ne bodo upoštevane. Ponudnik izdela po-
nudbo na način naveden v razpisni doku-
mentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 7. 2000 do
30. 6. 2001 (12 mesecev).

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, pisarna za jav-
ne razpise, tel. 171-25-86, soba št. 365,
vsak del. dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 31. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5000 SIT z virmanom (z na-
vedbo polnega naslova in št. javnega razpi-
sa MORS BO 39/99), na žiro račun št.
50100-637-55216. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pri tem je potrebno predložiti:

– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora na-
slednje podatke: navedba polnega naslova
ponudnika, davčno številko, št. javnega raz-
pisa, sklic na št. ) ter

– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 5. 6. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Ministrstvo za obram-
bo RS, prevzemnik sprejemna pisarna -
vložišče, Kardeljeva ploščad 24-26, 1000
Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj –
javni razpis MORS-BO 39/99 – nezgodno
zavarovanje oseb MORS”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 6. 6.
2000 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo
za obrambo RS, Urad za logistiko, Karde-
ljeva pl. 24, Ljubljana, soba št. 564 v III.
nadstropju.
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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 višini 5% razpisane vrednosti javnega na-
ročila, veljavna 120 dni od dneva odpiranja
ponudb,

– izjava banke, da bo dala bančno ga-
rancijo za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti, ki bo veljavna 13 me-
secev od dneva izdaje.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačnik storitev je
v celoti naročnik. Rok plačila je 30 dni od
uradnega prejema računa.

Javno naročilo se financira v skladu z
navodilom o izvrševanju proračuna RS.

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 o svojem pravnem statusu
in svoji finančno-poslovni in tehnični spo-
sobnosti predložiti naslednja potrdila/doka-
zila:

– izpolnjeno povabilo k oddaji ponudbe,
– izjavo ponudnika, da se strinja z vsebi-

no razpisnih pogojev oziroma razpisne do-
kumentacije in da bo ponudbo pripravil
skladno z navodilom za izdelavo ponudbe,

– overjeno dokazilo pristojnega organa
o registraciji ponudnika za dejavnost, v ka-
tero sodi izvajanje javnega naročila in ki na
dan odpiranja ponudb ni starejše od 30 dni,

– odločbo pristojnega organa o izpolnje-
vanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvaja-
nje javnega naročila,

– izjavo ponudnika o stanju na dan od-
daje ponudbe, ki mora obsegati:

1. izjavo, da mu zakon ali kateri koli
drug predpis ne prepoveduje skleniti po-
godbe, katere predmet je javno naročilo po
tem javnem razpisu.

2. izjavo, da ni plačilno nezmožen, da
ni pod prisilno upravo, v stečaju, v likvidaci-
ji, da njegovo poslovanje ni predmet obrav-
nave pred sodiščem ali predmet sodne prei-
skave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali
drugo odločbo ustavljeno.

3. izjavo, da v preteklih treh letih, šte-
to od dneva objave javnega razpisa, njegovi
vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi z njegovim poslova-
njem.

4. izjavo, da ni prenehal opravljati de-
javnosti, v katero sodi izvajanje javnega na-
ročila.

5. izjavo, da proti njemu ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost iz dejavnosti, v kate-
ro sodi izvajanje javnega naročila.

– bilanco stanja in uspeha ponudnika,
izračun solventne meje in garancijskega
sklada ter primerjalni pregled virov sredstev
solventne meje in garancijskega sklada na
dan 31. 12. 1999.

– BON 2, izdan s strani agencije za pla-
čilni promet, ki na dan odpiranja ponudb ne
sme biti starejši od 30 dni.

– dokazila pristojnih organov, da ima po-
nudnik na dan priprave ponudbe poravnane
davke in prispevke, določene z zakonom,
ne starejše od 30 dni.

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% razpisane vrednosti javnega na-
ročila, veljavna 120 dni od datuma odpira-
nja ponudb.

– izjavo banke, da bo v primeru sklenitve
pogodbe podala bančno garancijo za do-
bro izvedbo posla v višini 10% pogodbene
vrednosti, plačljivo na prvi poziv, brez ugo-
vorov naročnika, ki bo veljala 13 mesecev
od dneva izdaje.

– v celoti izpolnjeni predračun oziroma
preglednica 1 po navodilih, brez pogojevanj
ponudnika.

– izjavo o pozavarovanju.
– potrditev veljavnosti cen in plačilnega

roka.
– reference ponudnika s priloženimi po-

trdili petih pogodbenih partnerjev s katerimi
največ sodeluje in vrednostjo poslov.

– priložene pogoje ponudnika, ki se na-
našajo na zahtevano vrsto zavarovanja in
obrazce za prijavo nezgode z navodili za
njihovo izpolnjevanje-priloga E.

– vzorec pogodbe-podpisan s strani po-
nudnika.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 5. 6. 2000.

Ponudniki lahko umaknejo ponudbe do
datuma in ure, ki je določen za odpiranje
ponudb.

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

– cena - utež: 0,7
Cenovno najugodnejši ponudnik prejme

10 točk, ostali pa prejmejo procentualno
ustrezno manjše število točk, in sicer glede
na procentualno vrednost odstopanja nje-
gove ponudbene cene od cene najugod-
nejšega ponudnika

– finančno stanje - utež: 0,2
Količnik pokrivanja garancijskega sklada

v primerjavi z zahtevanim zakonskim mini-
mumom.

Ponudba z najvišjim količnikom prejme
10 točk, ostali pa prejmejo procentualno
ustrezno manjše število točk in sicer glede
na procentualno vrednost odstopanja količ-
nika ocenjevane ponudbe od najvišjega ko-
ličnika.

– reference ponudnika - utež: 0,1
Ponudnik, ki ima največjo skupno vred-

nost poslovanja s petimi partnerji s katerimi
sodeluje prejme 10 točk, ostali pa prejmejo
procentualno ustrezno manjše število točk
in sicer glede na procentualno vrednost od-
stopanja njegovih pogodbenih vrednosti s
partnerji-zavarovalci, od zavarovlnice, ki ima
največjo skupno pogodbeno vrednost zava-
rovanja.

Točkovale se bodo samo reference v
vrednosti poslovanja, ki se nanašajo na nez-
godno zavarovanje oseb.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se dobijo na naslovu: Mini-
strstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Služba za javna naročila, Kardeljeva ploščad
24, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Mar-
ko Grubar (VII/I), tel. 061/171-2454.

Ministrstvo za obrambo

Zbiranje predlogov

Št. 22/2000 Ob-26803
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Snaga javno podjetje d.o.o., Mari-
bor, Nasipna 64, 2000 Maribor, faks
062/307-661.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis z zbiranjem
predlogov.

3. Vsebina razpisa
(a) Kraj izvršitve: Maribor z bližnjo okoli-

co.
(b) Predmet razpisa: zbiranje predlo-

gov s končnim ciljem racionalne rabe
prostora odlagališča Pobrežje s poudar-
kom na faznem pristopu in sicer za ko-
munalne odpadke (gospodinjski odpad-
ki, kosovni odpadki, odpadki iz obrti in
industrije ter storitvenih dejavnosti).

Natančnejša specifikacija je podana v
razpisni dokumentaciji.

(c) Možnost delnih izvršitev: pogodba po
tem razpisu se lahko sklene za začetne faze
racionalne rabe prostora odlagališča.

(d) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
se ocenjuje na osnovi cene po pripeljani
utežni enoti odpadkov na sprejemnico v re-
ciklažni center (SIT/t).

Ocenjena vrednost naročila je do: 140
mio SIT na leto.

4. Predviden datum (prve) dobave: pred-
viden datum dobave: pričetek izvajanja ta-
koj ali čim prej.

5. Predviden datum končne dobave:
predviden datum končne dobave: zaključek
in testni zagon: do 150 dni.

6. Priprava ponudbe na razpis
(a) Razpisno dokumentacijo je možno

dobiti na naslovu: Snaga javno podjetje
d.o.o., Maribor, Nasipna c. 64, 2000 Mari-
bor – v tajništvu podjetja.

(b) Razpisno dokumentacijo je mogoče
zahtevati do: 3 dni pred iztekom roka za
oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT v gotovini na
blagajni podjetja ali z nakazilom na žiro ra-
čun 51800 –601-18972 z oznako “RD-re-
ciklaža”.

7. Oddaja ponudb
(a) Rok za oddajo ponudb: ponudbe je

potrebno oddati do 22. 5. 2000 do 15. ure.
(b) Naslov za oddajo ponudb: Snaga jav-

no podjetje d.o.o., Maribor, Nasipna c. 64,
2000 Maribor – v tajništvu podjetja.

8. Odpiranje ponudb: 23. 5. 2000, ob
12. uri na sedežu naročnika.

9. Finančna zavarovanja:
Za resnost ponudbe:
– znesek finančnega zavarovanja: 5%

razpisane vrednosti;
– vrsta finančnega zavarovanja: garanci-

ja slovenske banke;
– trajanje finančnega zavarovanja: ena-

ko veljavnosti ponudbe;
Za dobro izvedbo posla:
– znesek finančnega zavarovanja: 10%

pogodbene vrednosti;
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– vrsta finančnega zavarovanja: garanci-
ja slovenske banke;

– trajanje finančnega zavarovanja: za čas
trajanja garancije;

Ponudnik mora pridobiti izjavo banke,
da bo ob sklenitvi pogodbe to garancijo
izdala.

10. Glavni pogoji financiranja: rok plači-
la je 30 dni od prevzema odpadkov v spre-
jemnici.

Za prodajo opreme je rok plačila mini-
malno 60 dni po podpisu prevzemnega za-
pisnika.

11. Zahtevana pravna oblika ob dodeli-
tvi javnega naročila: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena pogodba za daljše obdobje v
skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Zahteve do ponudnikov za priznanje
sposobnosti:

– za pravne osebe izpisek registra z opi-
som dejavnosti, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev, za samostojne podjetnike pa
priglasitev pri davčnem uradu,

– bonitetne obrazce (BON1 in BON2),
ki niso starejši od 30 dni, za samostojne
podjetnike potrjena davčna napoved za zad-
nje davčno obdobje,

– revizijsko poročilo, da ponudnik redno
poravnava obveznosti do svojih podizvajal-
cev.

Ostale zahteve so podane v razpisni do-
kumentaciji.

13. Datum možnega odmika ponudbe:
ponudbo je možno umakniti 2 dni pred izte-
kom roka za oddajo ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila:

Element ocenjevanja: Utež:

stopnja redukcije odpadkov, potreb-
nih za odlaganje na odlagališču
Pobrežje napram obratovalnim
stroškom oziroma ceni 25
možnost takojšnjega pričetka 15
garancija na vsebino izvedbe 15
način financiranja 15
reference ponudbene tehnologije 10
predlog organizacijske povezave 10
zagotavljanje končne dispozicije
produktov recikliranja 5
drugi elementi, ki so sestavni del
projektne naloge 5

Vsako merilo bo na podlagi ugodnosti za
naročnika in primerjavi med ponudbami oce-
njeno z oceno od 0 do 10, pri čemer se
lahko ocene tudi ponavljajo, v kolikor je po-
nujeni element med različnimi ponudniki po
mnenju naročnika enakovreden. Kot konč-
na ocena velja zmnožek uteži z oceno ter
seštevek vseh zmnožkov posameznega po-
nudnika.

15. Druge informacije
Podrobnejše informacije lahko ponudni-

ki dobijo na naslovu naročnika ali po tel.
062/305-615 med 8. in 10. uro pri Branku
Kosiju.

16. Datum objave namere o naročilu: ni
bilo objave o nameri.

17. Neuspeli razpis: prvi razpis je bil ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 26 z dne
24. 3. 2000, Ob-24005.

Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor

Št. 037-1/99 Ob-26833
Na podlagi 57. člena zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) ter zakona o
izvrševanju proračuna RS za leto 2000 (Ur.
l. RS, št. 9/00) Ministrstvo za šolstvo in
šport objavlja

javni razpis št. Po1/00
za zbiranje predlogov za opremljanje

javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
z računalniško programsko opremo
1. Ime in naslov naročnika: Republika

Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: zbiranje predlogov
za opremljanje javnih vzgojo izobraževalnih
zavodov z računalniško programsko opre-
mo. Predlog mora biti pripravljen v skladu z
zahtevami iz navodil ponudnikom za izdela-
vo predlogov.

Ministrstvo za šolstvo in šport potrebuje
za potrebe slovenskih vzgojno-izobraževal-
nih zavodov (v nadaljevanju: šola) licenčno
programsko opremo za osebne računalnike
Intel arhitekture. V ta namen želi v letu 2000
opremiti šole (ca. 700 šol) z naslednjo pro-
gramsko opremo:

a) operacijski sistem (okolje), ki omogo-
ča delo v tekstovnem in grafičnem načinu
(zahtevana podpora za kodne tabele 437,
852 in 1250, Unicode) - predvidoma do
500 nadgradenj,

b) mrežni operacijski sistem za vzposta-
vitev lokalnega računalniškega omrežja na
posamezni šoli. Na posamezni šoli je veči-
noma 10-30 računalnikov, v mrežo bo po-
vezana učilnica (ca. 9-18 računalnikov), do-
datno računalniki v splošnih učilnicah, knjiž-
nici, zbornici, kabinetih, pri ravnatelju, tajni-
ci, svetovalnem delavcu, računovodji,... -
predvidoma do 120 omrežij,

c) programsko opremo za oblikovanje
besedil, delo s preglednicami, grafične
predstavitve in z zbirkami podatkov (grafič-
no okolje) - predvidoma do 2300 računalni-
kov (polne licence) in do 500 nadgradenj,

d) programsko opremo za računalniško
grafiko in risanje (grafično okolje) - predvi-
doma do 500 računalnikov (polne licence
ali nadgradnje),

e) programsko opremo za računalniško
programiranje (grafično okolje) - predvido-
ma do 400 računalnikov (polne licence ali
nadgradnje),

f) protivirusno programsko opremo (gra-
fično okolje) - predvidoma do 700 šol,

g) izobraževalno programsko opremo za
delo pri pouku, interesnih dejavnostih, krož-
kih - predvidoma do 700 šol,

h) drugo programsko opremo primerno
za delo v šolah - predvidoma do 700 šol.

3. Orientacijska vrednost javnega naro-
čila: 145,000.000 SIT. Naročnik bo skup-
na razpisana sredstva predvidoma namenil
85,000.000 SIT za prvo odpiranje maja
2000 in 60,000.000 SIT za drugo odpira-
nje junija 2000.

4. Predviden čas izvedbe naročila: pred-
viden rok za izvedbo javnega naročila je do
konca avgusta 2000, izjemoma do konca
decembra 2000.

5. Morebitni drugi pogoji: na javni razpis
za opremljanje javnih vzgojno izobraževal-
nih zavodov z računalniško programsko
opremo se lahko prijavijo pravne osebe in

samostojni podjetniki, ki izpolnjujejo nasled-
nje pogoje:

– so registrirane za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno informacijsko
tehnologijo za opravljanje dejavnosti s po-
dročja javnega razpisa (računalniška in ko-
munikacijska oprema, dostop do omrežja
Internet),

– imajo stalno zaposlene strokovne so-
delavce s področja javnega razpisa,

– vsaj dve leti opravljajo dejavnosti na
področju računalniške programske opreme.

6. Lokacija izvedbe: šole v Republiki Slo-
veniji.

7. Merila
Merila za oceno predlogov pod točkami

VII.a-f in VII.h razpisne dokumentacije:
– mnenja in ocene strokovnih institucij

ali strokovnjakov v okviru le-teh (Zavod RS
za šolstvo, Center RS za šolstvo, fakultete,
šole in drugi) o uporabnosti programske
opreme v vzgojno-izobraževalnih zavodih;
izločitveni kriterij,

– ocena potreb in možnosti za uvajanje
in uporabo programske opreme v šolah
pridobljene s strani strokovnih institucij ali
strokovnjakov v okviru le-teh (npr. zagotov-
ljena potrebna strojna in programska opre-
ma, razpoložljivi viri za uvajanje in uporabo);
izločitveni kriterij,

– višina ocenjenih dodatnih stroškov
(npr. morebitna potrebna dodatna strojna in
programska oprema, izobraževanje), ki so
povezani z uvajanjem in uporabo ponujene
programske opreme v šolah; izločitveni kri-
terij,

– prilagojenost programske opreme zah-
tevam uporabe v slovenskemu prostoru
(npr. program v slovenskem jeziku, podpo-
ra šumnikom); prednostni kriterij,

– dostopnost uporabniške literature v
slovenskem in drugih jezikih (literatura na
trgu in literatura, ki jo ponuja ponudnik);
prednostni kriterij,

– dosedanje pozitivne izkušnje pri upo-
rabi ponujene programske opreme v šolah
v Sloveniji in tujini (po presoji strokovnih
institucij ali strokovnjakov v okviru le-teh);
prednostni kriterij,

– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-
mi in željami naročnika; prednostni kriterij,

– nivo zagotavljanja tehnične pomoči pri
uporabi programske opreme (npr. pomoč
preko telefona, e-mail, delovni čas, odzivni
časi); prednostni kriterij,

– razmerje cena/kvaliteta ponujene pro-
gramske opreme; prednostni kriterij,

– aktivno sodelovanje ponudnika pri uva-
janju programske opreme v šole (npr. pri-
pravljenost za promocijske in izobraževalne
aktivnosti, opis in pogoji za le-te); prednost-
ni kriterij.

Merila za oceno predlogov pod točko
VIIg javnega razpisa:

– mnenja in ocene strokovnih institucij
ali strokovnjakov v okviru le-teh (Zavod RS
za šolstvo, Center RS za šolstvo, fakultete,
šole in drugi) o uporabnosti programske
opreme v vzgojno-izobraževalnih zavodih;
izločitveni kriterij,

– mnenja in ocene strokovnih institucij
ali strokovnjakov v okviru le-teh o uporabno-
sti ponujenih didaktično-metodičnih navodil
v vzgojno-izobraževalnih zavodih za področ-
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je dela za katero je programska oprema
namenjena; izločitveni kriterij,

– ocena potreb in možnosti za uvajanje
in uporabo programske opreme v šolah
pridobljene s strani strokovnih institucij ali
strokovnjakov v okviru le-teh (npr. zagotov-
ljena potrebna strojna in programska opre-
ma, razpoložljivi viri za uvajanje in uporabo);
izločitveni kriterij,

– višina ocenjenih dodatnih stroškov (mo-
rebitna potrebna dodatna strojna in
programska oprema, izobraževanje), ki so po-
vezani z uvajanjem in uporabo ponujene pro-
gramske opreme v šolah; izločitveni kriterij,

– prilagojenost programske opreme zah-
tevam uporabe v slovenskemu prostoru
(npr. program v slovenskem jeziku, podpo-
ra šumnikom); prednostni kriterij,

– dostopnost uporabniške literature v
slovenskem in drugih jezikih (literatura na
trgu in literatura, ki jo ponuja ponudnik);
prednostni kriterij,

– dosedanje pozitivne izkušnje pri upo-
rabi ponujene programske opreme v šolah
v Sloveniji in tujini (po presoji strokovnih
institucij ali strokovnjakov v okviru le-teh);
prednostni kriterij,

– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-
mi in željami naročnika; prednostni kriterij,

– nivo zagotavljanja tehnične pomoči pri
uporabi programske opreme (npr. pomoč
preko telefona, e-mail, delovni čas, odzivni
časi); prednostni kriterij,

– razmerje cena/kvaliteta ponujene pro-
gramske opreme; prednostni kriterij,

– aktivno sodelovanje ponudnika pri uva-
janju programske opreme v šole (npr. pri-
pravljenost za promocijske in izobraževalne
aktivnosti, opis in pogoji za le-te); prednost-
ni kriterij.

Po oceni predlogov glede na izločitvena
merila bo komisija predloge, ki bodo zado-
stili izločitvenim merilom ocenila glede na
prioritetne kriterije in po posameznih toč-
kah razpisa izbrala tiste predloge, ki v večji
meri zadoščajo prioritetnim kriterijem. Pri
morebitnem preseganju razpisane vsote bo-
do ob pokritju minimalnih razpisanih potreb
po posameznih točkah razpisa imeli pred-
nost pri izboru predlogi pod točko VII.g raz-
pisne dokumentacije.

8. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu Zavod RS za šolstvo, Po-
ljanska 28, 1000 Ljubljana - v sobi št. 4
vložišče pri Katarini Porenta vsak delovni
dan od 9.30 do 14. ure.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: skrajni rok, do ka-
terega lahko ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo za posamezno odpiranje
predlogov je:

– ponedeljek, 22. 5. 2000 do 14. ure
(za odpiranje predlogov - maj 2000),

– petek, 16. 6. 2000 do 14. ure (za od-
piranje predlogov - junij 2000).

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo proti plačilu 15.000
SIT (v ceno je vključen 19% DDV) na žiro
račun Zavoda RS za šolstvo št.
50100-603-401756.

9. Kraj, datum, ura predložitve ponudb:
ponudniki morajo predloge oddati v zape-

čatenih kuvertah z jasno oznako in napisom
“predlog - ne odpiraj“ z oznako javnega raz-
pisa “Javni razpis Po1/00“. Komisija bo
upoštevala predloge, ki bodo za posamez-
no odpiranje predlogov prispeli na naslov
Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000
Ljubljana, vložišče - soba št. 4, in sicer do

– srede, 24. 5. 2000 do 9.30 (za odpi-
ranje predlogov - maj 2000),

– ponedeljka, 19. 6. 2000 do 9.30 (za
odpiranje predlogov - junij 2000).

10. Kraj, datum, ura javnega odpiranja:
javno odpiranje predlogov bo v sejni sobi
Zavoda RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000
Ljubljana in sicer v:

– sredo, 24. 5. 2000 ob 10. uri (za maj
2000),

– ponedeljek, 19. 6. 2000 ob 10. uri
(za junij 2000).

11. Oblike predlogov: oblika predloga
je opisana in razvidna iz razpisne dokumen-
tacije.

12. Predloge bo proučila in strokovno
uskladila strokovna komisija Ministrstva za
šolstvo in šport.

13. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
zakonitem roku.

14. Ponudniki lahko dobijo vse informa-
cije v zvezi z izdelavo predloga in pojasnila k
razpisni dokumentaciji za posamezno odpi-
ranje ponudb:

– na pisno posredovana vprašanja, ki jih
pošljejo vsaj 7 dni pred posameznim odpi-
ranjem predlogov na telefaks št.
01/3005-199 oziroma e-mail: po.ro-
@guest.arnes.si, za Janeza Čača in

– na informativnih dnevih, ki bodo na Za-
vodu RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000
Ljubljana, soba št. 215 v:

– ponedeljek, 15. 5. 2000 ob 10. uri
(za odpiranje predlogov maj 2000)

– petek, 9. 6. 2000 ob 10. uri (za odpi-
ranje predlogov junij 2000).

Ministrstvo za šolstvo in šport

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. 114/2000 Ob-26548
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta,
Razlagova 14, 2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 3. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejša cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: za pisarniški material – pa-
pir: Založba Obzorja, d.d., Partizanska c.
3-5, Maribor; za pisarniški material – razno:
Mladinska knjiga Birooprema, Dunajska
121, 1113 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški material papir
in pisarniški material razno po meseč-
nih naročilnicah.

7. Pogodbena vrednost: za pisarniški
material – papir: ca. 5,000.000 SIT, za pi-
sarniški material – razno: ca. 7,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: za pisarniški material – papir:
25.628,34 SIT in 19.419,89 SIT; za pisar-
niški material – razno: 90.518,63 SIT in
38.426,66 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 3. 3.
2000; št. 1/00.

14.
Univerza v Mariboru

Št. 8114/229/2000 Ob-26555
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, tele-
faks 061/174 27 02.

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

3. Datum izbire: 5. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena cena (77 točk),
– plačilni pogoji (3 točke),
– reference proizvajalca (20 točk),
– stroškovna učinkovitost (10 točk),
– ekološka kakovost (5 točk),
– tehnične prednosti (5 točk).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– za dobavo kombiniranih napetost-

nih tokovnih merilnih transformatorjev
Um= 245  in kombiniranih napetostnih
tokovnih merilnih transformatorjev Um
= 123 kV  ponudnik C & G, d.o.o. (oprema
Končar),

– za dobavo napetostnih merilnih
transformatorjev Um = 123 kV, tokovnih
merilnih transformatorjev Um = 123 kV
ponudnik Elektronabava, d.d. (oprema
RITZ).

6. (a) Kraj dobave: dobava na lokacije
enot ELES-a.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: po specifikaciji iz ponudbe-
ne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost:
– za dobavo kombiniranih napetostnih

tokovnih merilnih transformatorjev Um =
245 kV in kombiniranih napetostnih tokov-
nih merilnih transformatorjev Um = 123 kV
62,817.720 SIT,

– za dobavo napetostnih merilnih trans-
formatorejv Um = 123 kV, tokovnih merilnih
transformatorjev Um = 123 kV
51,777.253,67 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 147,609.504 SIT (nudi razpisano opre-
mo v celoti), 60,413.325 SIT (nudi le del
razpisane opreme).
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11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4-5 z dne 21. 1. 2000.

Elektro - Slovenija, d.o.o.

Ob-26558
1. Naročnik, poštni naslov: Ortopedska

bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, An-
karan.

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

3. Datum izbire: sklep o izbiri najugod-
nejšega ponudnika z dne 10. 4. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): ustreznost glede na kvalitetne
kriterije, ponudbena cena, plačilni pogoji,
reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Telmont, d.o.o., Koper.

6. (a) Kraj dobave: Ortopedska bolnišni-
ca Valdoltra, Ankaran, Jadranska c. 31.

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

7. Pogodbena vrednost: 15,384.528
SIT z vključenim DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,351.119,87 SIT, 15,289.596 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,
Ob-21565.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 335/00 Ob-26560
1. Naročnik, poštni naslov: Nacionalni in-

štitut za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 13. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):izvajalec izbran po kriterijih iz jav-
nega razpisa, prevladal kriterij kompatibil-
nosti z obstoječo opremo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Labena, d.o.o., Šmartinska
c. 130, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: NIB, Večna pot 111,
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: tekočinski kromatograf
visoke točljivosti (HPLC).

7. Pogodbena vrednost: 6,896.050 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,604.815 SIT, 5,765.723,74 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000.

Nacionalni inštitut za biologijo,
Ljubljana

Ob-26561
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24-26
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 21. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižji ponujeni predračun za
posamezno skupino po pozivu.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

I. skupina: perutninsko meso: Perutnina
Ptuj, d.d., Potrčeva 10, Ptuj,

II. skupina: perutninski izdelki: Jata, d.d.,
Hladilniška 34, Zalog pri Ljubljani.

6. (a) Kraj dobave: vojašnice v Republiki
Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:  perutninsko meso in iz-
delki.

7. Pogodbena vrednost:
– Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10,

2250 Ptuj: 29,332.200 SIT,
– Jata, d.d., Hladilniška 34, 1129 Zalog

pri Ljubljani: 2,854.750 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
I. skupina: perutninsko meso:
– najvišja ponudba: 35,228.625 SIT,

posredovana s strani Jate, d.d., Hladilniška
34, Zalog pri Ljubljani,

– najnižja ponudba: 29,332.200 SIT,
posredovana s strani Perutnine Ptuj, d.d.,
Potrčeva 10, Ptuj,

II. skupina: perutninski izdelki:
– najvišja ponudba: 2,922.700 SIT, po-

sredovana s strani Perutnine Ptuj, d.d., Po-
trčeva 10, Ptuj,

– najnižja ponudba: 2,854.750 SIT, po-
sredovana s strani Jate, d.d., Hladilniška
34, Zalog pri Ljubljani.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. Ob-16528 z dne 3. 12. 1999.

Ministrstvo za obrambo RS

Ob-26562
1. Naročnik, poštni naslov: Kemijski in-

štitut, Hajdrihova 19, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja blaga – brez omejitev.

3. Datum izbire: 19. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena za primerljivo najz-
mogljivejše računalnike.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mlacom, d.o.o., Opekarska
51a, Ljubljana.

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

trebno dobaviti:  66 osebnih računalni-
kov z dodatno opremo.

7. Pogodbena vrednost: 14,997.000
SIT (z vključenim DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,760.000 SIT, 12,026.000 SIT (z
vključenim DDV).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000, str. 2812.

Kemijski inštitut Ljubljana

Št. 1187/00 Ob-26586
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljub-

ljana, javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., 1516 Ljubljana, Sloven-
ska c. 58.

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

3. Datum izbire: 14. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– skladnost z že instalirano računalniško

opremo naročnika,
– potrjene reference ponudnika za do-

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

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

I. Delovne postaje: Askpro d.o.o., Glo-
narjeva 1, 1000 Ljubljana,

II. Prenosni računalniki: Zelinka & Sinovi
d.o.o., Linhartova 17, 1000 Ljubljana,

III. Monitorji: Ita Plus d.o.o., Trubarjeva
14, 1000 Ljubljana,

IV. Printerji: Simt d.o.o., Industrijska c.
5, 1290 Grosuplje.

6. a) Kraj dobave: dostava računalniške
opreme je poslovno informacijski sistem
Javnega podjetja Elektro Ljubljana d.d., Slo-
venska 56/I, 1516 Ljubljana.

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

I. Delovne postaje:
TIP: IBM PC 300GL 6574-D7G (130

kom),
IBM Intel. St. M Pro 2D 6868-10G (5

kom);
II. Prenosni računalniki:
TIP: IBM TP 390X 2626-LOG (10 kom);
III. Monitorji:
TIP: SAMSUNG 750P (130 kom),
SAMSUNG 1100P+ (2 kom),
SAMSUNG 570B (6 kom);
IV. Printerji:
TIP: EPSON Stylus Color 1520 (13

kom),
HP LJ 4000 (3 kom),
KYOCERA FS-1750 (10 kom).
7. Pogodbena vrednost:
I. delovne postaje v skupni vrednosti

29,098.600 SIT (brez DDV),
II. Prenosni računalniki: v skupni vredno-

sti 4,850.000 SIT (brez DDV),
III. Monitorji: v skupni vrednosti

8,982.800 SIT (brez DDV),
IV. Printerji: v skupni vrednosti

4,894.639 SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb:
I. Delovne postaje: 6 + 4, ki se jih ne

vrednoti,
II. Prenosni računalniki: 8 + 4, ki se jih

ne vrednoti,
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III. Monitorji: 5 + 13, ki se jih ne vred-
noti,

IV. Printerji: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe
I. Delovne postaje: 34,559.000 SIT,

29,098.600 SIT,
II. Prenosni računalniki: 6,969.134 SIT,

4,798.440 SIT,
III. Monitorji: 12,845.700 SIT,

8,982.800 SIT,
IV. Printerji: 5,406.190 SIT, 4,894.639

SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 16-17 z dne 25. 2. 2000.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.

Št. 945/2-2000 Ob-26595
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ul.
12, 4000 Kranj.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za ugotavlja-
nje sposobnosti.

3. Datum izbire: 11. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po razpisni dokumentaciji, naj-
višje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoško-
va 4,

– Golias Hinko, s.p., Ljubljana, Cesta na
Mesarico 2,

– Remas, d.o.o., Ljubljana, Vurnikova 3,
– Alpos Meding, d.o.o., Šentjur, Leona

Dobrotinška 2,
– Maritin, d.o.o., Ljubljana, Na Rojah 25,
– Mediline, d.o.o., Kamnik, Ljubljanska

25,
– Iris, Mednarodna trgovina, d.o.o.,

Ljubljana, Rimska 8,
– Medias International, d.o.o., Ljubljana,

Resljeva 30,
– Labormed, d.o.o., Medvode, Zgornje

Pirniče 96/c,
– Medis, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 1,
– Žikplast, s.p., Škofja Loka, Hosta 10,
– Mikro+Polo, d.o.o., Maribor, Lackova

78,
– A-Ž Consulting, d.o.o., Ljubljana, Mi-

klošičeva 38,
– Labena, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska

cesta 130.
6. (a) Kraj dobave: Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: material za mikrobiološ-
ko diagnostiko, laboratorijski pribor.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 3. 3. 2000, Št.
456/1-2000, Ob-22347.

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Št. 945/1-2000 Ob-26598
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ul.
12, 4000 Kranj.

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

3. Datum izbire: 5. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po razpisni dokumentaciji, naj-
višje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: DZS, založništvo in trgovina,
d.d., Mali trg 6, 1538 Ljubljana.

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

trebno dobaviti: nakup pisarniškega ma-
teriala.

7. Pogodbena vrednost: 4,524.396,35
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,939.773,35 SIT, 4,524.396,35 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 3. 3. 2000, Št.
459/1-2000.

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Ob-26639
1. Naročnik, poštni naslov: RTH, d.o.o.,

Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

3. Datum izbire: 19. april 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, rok in tehnični podatki us-
trezajo pogojem naročnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Avtohiša Malgaj, d.o.o., Ga-
brsko 30b, 1420 Trbovlje.

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

trebno dobaviti: osebni avtomobil (zame-
njava) – Safrane RXT V6A.

7. Pogodbena vrednost: 6,786.259,41
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na
podlagi predhodno objavljenega ponovlje-
nega javnega razpisa je prispela samo ena
ponudba, zato razpis ni uspel.

Naročilo se zato v skladu s 3. točko 34.
člena ZJN odda edinemu ponudniku, kate-
rega ponudba je bila pregledana in ocenje-
na kot popolna.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000,
Ob-24225.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Ob-26753
1. Naročnik, poštni naslov: Biotehniška

fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamni-
karjeva 101, 1000 Ljubljana, faks
061/123-10-88.

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

3. Datum izbire: 21. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: posto-

pek se je zaključil brez dodelitve naročila,
ker je naročniku po odpiranju ponudb osta-
la samo ena popolna ponudba.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,717.965 SIT, 8,340.710 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000,
Ob-24408.

Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta

Ob-26780
1. Naročnik, poštni naslov: UL Fakulteta

za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 10. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Fotona, d.d., Stegne 7,
Ljubljana-Šentvid, Expo Comm Inženiring,
d.o.o., C. na Brdo 49, Ljubljana, Elsinco,
d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana, Dewetron,
d.o.o., Bežigrajska c. 7, Celje.

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

(b) Vrsta in količina blaga: laserski izvo-
ri z optično opremo.

Pogodbena vrednost:
– Laserski izvor ND-Yag: 7,721.910

SIT,
– He-Ne izvor 10 mW, linearno polarizi-

ran: 387.345,10 SIT,
– digitalni osciloskop: 2,299.881,47

SIT,
– optična miza s pozicionirnim sistemom:

1,470.840 SIT,
– digitalna kamera s sistemom za zajem

slike: 1,656.508 SIT.
7.
8. Število prejetih ponudb: 8.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– Laserski izvor ND-Yag: 17,493.000

SIT, 7,721.910 SIT,
– He-Ne izvor 10 mW, linearno polarizi-

ran: 387.345,10 SIT,
– digitalni oseiloskop: 6,526.000 SIT,

2,299.881,47 SIT,
– optična miza s pozicionirnim sistemom:

2,511.245 SIT, 1,470.840 SIT,
– digitalna kamera s sistemom za zajem

slike: 1,656.508 SIT.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS , št. 16-17 z dne 25. 2. 2000,
Ob-21957.

UL, Fakulteta za strojništvo
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Št. 40305-0113/99 Ob-26825
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2,
1290 Grosuplje, faks 061/762-533.

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

3. Datum izbire: 31. december 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena 50%,
– reference pri izvajanju tovrstnih del

40%,
– rok izvedbe 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

delo dodeljeno: PCX Computers d.o.o.,
Stegne 15, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: nova Osnovna šola
Brinje v Grosupljem ob Ljubljanski cesti.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: računalniška oprema v
novi Osnovni šoli Brinje v Grosupljem.

7. Pogodbena vrednost:
21,248.674,15 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,132.176 SIT in 18,587.770 SIT.
11. Morebitne druge podrobnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: 2 izmed
pridobljenih ponudb nista bili popolni.

12.
13. Datum in številka objave v Uradnem

listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št. 96 z
dne 26. 11. 1999, št. 40305-0113/99,
Ob-6471.

Občina Grosuplje

Št. 31/1-2000 Ob-26843
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno varstvo Murska Sobota, Arh.
Novaka 2b, 9000 Murska Sobota.

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

3. Datum izbire: 7. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbira je bila razveljavljena.
5.
6. (a) Kraj dobave: Murska Sobota.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: oprema za predavalnico
in poslovne prostore.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,448.395 SIT, 6,997.676 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 12 z dne 11. 2. 2000,
Ob-20746.

Zavod za zdravstveno varstvo
Murska Sobota

Ob-26844
1. Naročnik, poštni naslov: RTH, d.o.o.,

Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

3. Datum izbire: 21. 4. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): cena ponujene opreme.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Merkur, d.d., Cesta na Okro-
glo 7, 4202 Naklo.

6. (a) Kraj dobave: RTH, d.o.o., Obrat
Trbovlje, Obrat Hrastnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pnevmatsko orodje za vr-
tanje – udarno rotacijsko pnevmatsko
kladivo s podporno nogo – 4 kosi.

7. Pogodbena vrednost: 3,445.680 SIT
brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,767.486,63 SIT brez DDV,
3,445.680 SIT brez DDV.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000,
Ob-24231.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 303/2000 Ob-26845
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska ce-
sta 37, Vojnik.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 5. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je sklenil pogodbo s
ponudnikom, ki je izpolnjeval vse izločitve-
ne kriterije in je na podlagi točkovanja po-
stavljenih meril dosegel najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Alpos Meding operma – in-
ženiringi, d.o.o., Leona Dobrotinška 2,
Šentjur.

6. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišni-
ca Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik in Delov-
na enota Ravne pri Šoštanju, Ravne 18,
Šoštanj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema prostorov v Psi-
hiatrični bolnišnici Vojnik in Delovni eno-
ti Ravne pri Šoštanju – 2. del II. faze.

Količine blaga so razvidne iz predračuna
oziroma popisa opreme.

7. Pogodbena vrednost: 21,683.973
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2, 1 ponud-

nik s priznano sposobnostjo za dobave bla-
ga ponudbe ni predložil.

10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 32-33 z dne 7. 5. 1999,
Ob-3502.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 3-235,08 Ob-26846
1. Naročnik, poštni naslov: Institut »Jo-

žef Stefan«, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
061/123-22-05.

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

3. Datum izbire: 7. 4. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

Merilo utež v %
– ponudbena cena 15
– tehnične karakteristike ponuje-

ne opreme, ocenjene na podlagi pri-
ložene tehnične dokumentacije in
opisa opreme – prednost bodo imele
ponudbe, ki bodo ponujale najnovej-
ši program (tehnične in tehnološke
rešitve) in obenem dokazovale pred-
nosti njihove ponudbe pred konku-
renčnimi 20

– plačilni pogoji – prednost bodo
imele ponudbe, ki bodo nudile naj-
boljše plačilne pogoje 10

– dobavni rok – prednost bodo
imele ponudbe, ki bodo nudile krajši
 dobavni rok 5

– garancjie, ki jih nudi ponudnik –
prednost bodo imeli ponudniki, ki nu-
dijo daljšo garancijo 10

– servis in vzdrževanje – prednost
bodo imeli ponudniki, ki:

– imajo lastno servisno mrežo,
– imajo nižje cene servisa in vzdr-

ževanja,
– vzdržujejo zalogo rezervnih de-

lov,
– imajo krajši odzivni čas 20
– reference in izkušnje ponudnika – po-

nudniki brez referenc bodo izločeni iz po-
stopka oddaje javnega naročila, prednost
bodo imeli ponudniki, ki so bili že kdaj iz-
brani po zakonu o javnih naročilih – obvez-
no navesti naročnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. točka: Select technology, d.o.o.,
Dunajska 5, Ljubljana,

2. točka: Jerovšek Computers,
d.o.o., Breznikova 17, Domžale,

3. točka: Select tecnology, d.o.o.,
Dunajska 5, Ljubljana,

4. točka: Select technology, d.o.o.,
Dunajska 5, Ljubljana,

5. točka: Comtron, d.o.o., Gregorči-
čeva 39, Maribor,

6. točka: Jerovšek Computers,
d.o.o., Breznikova 17, Domžale,

7. točka: Jerovšek Computers,
d.o.o., Breznikova 17, Domžale.

6. (a) Kraj dobave: Institut »Jožef Ste-
fan«, Jamova 39, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: računalniška in strojna opre-
ma, subvencionirana s strani MZT – paket X,
zap. št. 235,08 – delovna postaja, namizni
osebni računalnik, prenosni računalnik, av-
dio snemalni sistem, ostala oprema.

7. Pogodbena vrednost:
1. točka: 1,570.621,50 SIT,
2. točka: 3,902.817,37 SIT,
3. točka: 1,994.202 SIT,
4. točka: 2,987.554,50 SIT,
5. točka: 1,486.537,80 SIT,
6. točka: 470.003,01 SIT,
7. točka: 1,402.491,19 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

1. točka: od 1,570.621,50 SIT do
5,837.909,24 SIT,

2. točka: od 2,984.139,97 SIT do
11,133.734,82 SIT,
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3. točka: od 1,760.220,63 SIT do
3,182.480,09 SIT,

4. točka: od 2,113.625,64 SIT do
4,523.963,64 SIT,

5. točka: od 774.114,04 SIT do
2,106.331,94 SIT,

6. točka: od 184.271,50 SIT do
470.003,01 SIT,

7. točka: od 356.643 SIT do
1,847.774,88 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,
Ob-21567.

Institut »Jožef Stefan«

Št. 01327/00 Ob-26848
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: 20. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, strokovna ocena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Matevž Fortuna, s.p., Stri-
tarjeva ul. 4, Kranj.

6. (a) Kraj dobave: dobaviti Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: kolesa 125 kosov s torba-
mi.

7. Pogodbena vrednost: 15,916.250
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,999.150 SIT, 15,916.250 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,
Ob-21456.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 80/00 Ob-26849
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Zagorje, Cesta zmage 1, 1410 Zagor-
je.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
ponudnika s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 10. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ustreznost ponudb razpisanim
pogojem.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljub-
ljana,

– Iris, Mednarodna trgovina, Rimska 8,
Ljubljana,

– Alpos Meding, d.o.o., Leona Dobro-
tinška 2, 3230 Šentjur.

6. (a) Kraj dobave: ZD Zagorje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: laboratorijski material.
7. Pogodbena vrednost: do 7,000.000

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.

10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 24 z dne 17. 3.
2000, Ob- 23067.

13.
ZD Zagorje

Št. 41405/30/20 1000/01 Ob-26850
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna obči-

na Maribor, Mestna uprava, Zavod za šport,
Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 19. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec je izpolnjeval vse razpi-
sne pogoje, dodatno k zahtevanim razpi-
snim pogojem bo servisiral obstoječi hladil-
ni stolp.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Trgohlad, izvedba energet-
skih sistemov, d.o.o., Leona Dobrotinška
21, 3230 Šentjur.

6. (a) Kraj dobave: Javni zavod dvorana
Tabor, Koresova 7, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: batni kompresor komplet-
no agregatiran z elektro motorjem, olj-
nim separatorjem, z avtomatskim delo-
vanjem in naslednjimi karakteristikami:

– hladilni medij NHR, RZ 17,
– hladilna kapaciteta Q = 345 KW na

režimu –15 °/+35 °C,
– elektromotor N = 110 Kw, Ns = 1200

obr./min,
– tip kompresorja N8WB, firma MY-

COM.
7. Pogodbena vrednost: 15,699.789

SIT z DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,964.640 SIT z DDV, 15,699.789
SIT z DDV.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 26 z dne 24. 3. 2000,
Ob-23908.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Zavod za šport

Št. 199/2000 Ob-26907
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Lendava, Kidričeva 34, 9220 Lenda-
va.

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

3. Datum izbire: 14. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila določena za razpisno do-
kumentacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Za skupino 1 – zdravila, ampule in injek-
cije:

– Sanolabor, d.d., Leskovška 4, 1000
Ljubljana,

– Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana.

Za skupino 2 – zobozdravstveni mate-
rial:

– Sanolabor, d.d., Leskovška 4, 1000
Ljubljana,

– Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana,

– Studio 33 – marketing, d.o.o., Brileje-
va 2, 1000 Ljubljana,

– Viva dental, d.o.o., Ljutomerska 17,
2270 Ormož,

– Interdent, d.o.o., Trnoveljska cesta 9,
3000 Celje,

– Dentalia, d.o.o., Celovška cesta 98,
1000 Ljubljana,

– Prodent dental medical, d.o.o., Ce-
lovška cesta 36, 1000 Ljubljana,

– KT Prezent, d.o.o., Celovška cesta 36,
1000 Ljubljana.

Za skupino 3 – laboratorijski material:
– Sanolabor, d.d., Leskovškova 4, 1000

Ljubljana,
– Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo

100, 1001 Ljubljana,
– Dr. Gorkič, d.o.o., Stara cesta 6,

1370 Logatec,
– Interexport, d.o.o., Gorenjska cesta

54/6, 1000 Ljubljana,
– Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.,

Skaručna 16, 1217 Vodice,
– Mikro + Polo, d.o.o., Lackova 78,

2000 Maribor,
– Alpos Meding, d.o.o., Leona Dobrot-

niška 2, 3230 Šentjur,
– Iris mednarodna trgovina, d.o.o., Rim-

ska 8, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: ZD Lendava.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: ampule, zdravila, injekci-
je, zobozdravstveni material in laborato-
rijski material.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,493.470 SIT, 2,500.094 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 10. 3. 2000,
Ob-22580.

Zdravstveni dom Lendava

Št. 091-5-8/00 Ob-27016
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg
2, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 17. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– tehnične zmožnosti ponujene opreme,

ocenjene na podlagi priložene tehnične do-
kumentacije in opisa opreme (40%);

– ponudbena cena (20%);
– servis in vzdrževanje (20%) – prednost

bodo imeli ponudniki, ki:
– imajo lasten servis ali pooblaščen

servis od proizvajalca,
– imajo nižjo ceno servisa in vzdrže-

vanja,
– vzdržujejo zalogo rezervnih delov,
– imajo krajši odzivni čas;
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– plačilni pogoji (10%) – prednost bodo
imele ponudbe, ki bodo nudile najboljše pla-
čilne pogoje;

– garancije, ki jih nudi ponudnik (10%) –
prednost bodo imele ponudbe, ki nudijo
daljšo garancijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Labormed, d.o.o., Zg. Pirni-
če 96/c, 1215 Medvode.

6. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiolo-
gijo in imunologijo, Zaloška 4, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: avtoklav za pripravo go-
jišč ter avtomatske linije za polnjenje
pripravljenega gojišča v petrijevke.

7. Pogodbena vrednost: 8,651.636,53
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,651.636,53 SIT, 7,947.938,60 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 10. 3. 2000.

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta

Ob-27030
1. Naročnik, poštni naslov: Inštitut za ko-

vinske materiale in tehnologije, Lepi pot 11,
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 21. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik ni izbral izvajalca, ker je
na objavljeni razpis prišla samo ena ponud-
ba, zato bomo razpis ponovili.

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 61.432,78 DEM.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, z dne 31. 7. 2000 št. Ob-25143.

Inštitut za kovinske materiale in
tehnologije

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

Ob-26531
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Ce-
lje, kontaktna oseba Marko Planinšek, univ.
dipl. inž. grad., VO-KA Celje, tel.
063/425-030.

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

3. Datum izbire: 30. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 80%, usposobljenost po-
nudnika 10% in reference 10%. Po objavlje-
nih merilih in kriterijih je izbrani ponudnik
dosegel najvišje število točk, to je 105,8377
točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradnje Žveplan, d.o.o., Uli-
ca heroja Lacka 8, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovodnih
hišnih priključkov na Otoku in v Liscah;
Celje.

7. Pogodbena vrednost:
48,818.327,95 SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: Monter,
d.o.o., Medlog 7c, 3000 Celje.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 62,434.607,83 SIT, 48,037.990,60
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4-5 z dne 21. 1. 2000.

Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija

Št. 2862/00 Ob-26533
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Go-

renjska, d.d., Bleiweisova c. 6, 4000 Kranj,
faks 064/211-362.

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):
– skupna ponudbena cena ključ v roke

– 75%,
– potrjene reference ponudnika in podi-

zvajalcev na podobnih objektih – 10%,
– ponujeni rok izvedbe v tednih od pod-

pisa pogodbe – 15%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Energogroup, d.o.o., pod-
jetje za inženiring, gradnjo in vodenje inve-
sticijskih poslov, Dimičeva 9, 1000 Ljublja-
na.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja podzemnih
garaž pri Upravni stavbi z DCV Elektro
Gorenjske, d.d., Kranj; gradbena, obrt-
niška in instalacijska dela.

7. Pogodbena vrednost:
125,962.897,67 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 158,961.127 SIT, 125,962.897,67
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 17 z dne 25. 2. 2000,
Ob-21959.

Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Št. 1/00 Ob-26536
1. Naročnik, poštni naslov: Zveza dru-

štev upokojencev Slovenije.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalcev brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, garancijski rok,
podizvajalci in že sklenjena pogodba za ru-
šitvena dela. Ponudnik je pri ocenjevanju
ponudb upošteval kriterije, navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IPI, d.d., Izvajalsko projek-
tantski inženiring Rogaška Slatina, Zdraviliš-
ki trg 13, 3250 Rogaška Slatina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija počit-
niškega doma upokojencev v Rogaški
Slatini.

7. Pogodbena vrednost: 76,509.966 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 89,406.789,35 SIT, 74,679.776 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 3. 3. 2000, Ob-22268.

Zveza društev upokojencev Slovenije

Št. 344-04-1/2000-1 Ob-26537

1. Naročnik, poštni naslov: Občina Za-
vrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč.

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): izbrani izvajalec nudi najkrajši
rok izvedbe del, plačilne pogoje 90 dni,
garancijski rok ter možnost kreditiranja. Na
podlagi meril je izbrani izvajalec zbral točke
kot sledi:

– ponudbena cena – 39 točk,
– reference – 20 točk,
– rok dokončanja – 10 točk,
– garancijski rok – 5 točk,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih

obveznosti – 10 točk,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev

– 5 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Asfalti Ptuj, d.o.o., Svržnja-
kova ul. 13, Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnovitvena dela od-
sekov cest na območju Občine Zavrč.

7. Pogodbena vrednost:
94,747.060,60 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 128,556.231,31 SIT, 98,783.375,60
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 10. 3. 2000,
Ob-22765.

Občina Zavrč
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Št. 311/7/00 - 35204-03/00 Ob-26544
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Slovenj Gradec, Colatio plin, d.o.o.,
Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec.

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

3. Datum izbire: 12. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, konkurenčnost, sol-
ventnost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: IMP Promont - Monta-
ža, Pot k sejmišču 30, p.p. 4957, 1000
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja plinovoda
ob kolektorju od potoka Barbara do RP
Pameče.

7. Pogodbena vrednost:
11,195.981,69 SIT.

8.
9. Število ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,938.946 SIT; 9,958.755,98 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000, Ob - 23497.

14.
Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 41405-0009/99 Ob-26564
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ro-

gaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Ro-
gaška Slatina.

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: ponud-

bena cena, garancijski rok, rok izvedbe in
reference za izvajanje del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Projekt MR inženiring, d.d.,
Svetozarevska 10, Maribor.

6.Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dokončanje objekta
C, objekta B – klet in izgradnja kotlovni-
ce v Kulturnem centru v Rogaški Slatini.

7. Pogodbena vrednost:
59,937.410,30 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 71,322.245 SIT, 59,937.410,30 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 11. 2.
2000, št. 666-11-12/2000, Ob-20618.

14.
Občina Rogaška Slatina

Št. 1189/00 Ob-26594
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro

Ljubljana, javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije d.d., 1516 Ljubljana, Slo-
venska c. 58.

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

3. Datum izbire: 11. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za izvedbo grad-

benih in obrtniških del, ki so predmet raz-
pisa.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Andro d.o.o., Dolenjska c,
43, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kabelske
kanalizacije ob Saveljski ulici v Ljubljani.

7. Pogodbena vrednost:
16,268.116,52 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4 + 1, ki je

neveljavna.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,610.982,25 SIT, 16,268.116,52
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 19 z dne 3. 3. 2000.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.

Št. 1188/00 Ob-26596
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro

Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije d.d., 1516 Ljubljana, Slo-
venska c. 58.

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

3. Datum izbire: 11. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za izvedbo grad-

benih in obrtniških del, ki so predmet raz-
pisa.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Andro d.o.o., Dolenjska c,
43, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kabelske
kanalizacije po Beethovnovi ulici v Ljub-
ljani.

7. Pogodbena vrednost:
24,262.363,92 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 5 + 1, ki je

neveljavna.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,083.066,01 SIT, 24,262.363,92
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 16-17 z dne 25. 2. 2000.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.

Št. 81/00 Ob-26600
1. Naročnik, poštni naslov: Javno komu-

nalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7,
1290 Grosuplje.

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

3. Datum izbire: 7. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference, us-
posobljenost in sposobnost za izvajanje del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidmetal-eko, d.o.o., Slo-
venska c.14, Cerklje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del: sanacija peskolova in posnemala
maščob na ČN.

Kraj izvedbe: ČN Ivančna Gorica.
7. Pogodbena vrednost:

10,669.841,30 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,419.306 SIT, 10,669.841,30 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 19/00, Ob-22402.

14.
Javno komunalno podjetje

Grosuplje, d.o.o.

Št. 1046/00 Ob-26602
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Trebnje, Goliev trg 9, 8210 Trebnje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): druga merila, navedena v razpi-
sni dokumentaciji: ponudbena cena, rok iz-
delave, reference, najugodnejši finančni po-
goji in ostale ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročilo je dodeljeno Be-
grad, d.d., Kočevarjeva 2, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

a) pripravljalna, zemeljska, gradbena
in montažna dela ter objekt (kanalizaci-
ja, ČN, elektrodovod),

b) dela se bodo izvajala v KS Čatež
pri Veliki Loki.

7. Pogodbena vrednost: 53,742.415
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani po-
nudnik bo izvršil celotno naročilo.

9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 65,636.290,86 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 96/99 z dne 26. 11. 1999,
Ob-15859 in Uradni list RS, št. 102/99 z
dne 17. 12. 1999, Ob-17231.

Komunala Trebnje, d.o.o., Trebnje

Št. 633-4/2000-8 Ob-26604
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Voj-

nik, Keršova 1, 3212 Vojnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 19. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): določena v razpisni dokumenta-
ciji.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbeništvo Jože Škrab-
lin, Arclinska cesta 3, 3212 Vojnik.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prizidek k vrtcu Voj-
nik.

7. Pogodbena vrednost: 35,573.021
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 11,018.621
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 45,002.889 SIT, 35,573.021 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000.

Občina Vojnik

Št. 350-04-152/00 Ob-26835
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola.
2. Način za izbire najugodnejšega izva-

jalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 17. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: pri oce-

njevanju ponudb je naročnik upošteval ana-
litično – sumarni način ekonomskih, tehnič-
no tehnoloških, poslovnih in drugih meril,
zlasti pa je na izbiro vplivala ponudbena ce-
na, raven celovitosti ponudbe, konkretna
sposobnost ponudnika ter dosedanje pozi-
tivne izkušnje.

5. Ime in naslov izvajalca: Gramar,
d.o.o., Ul. B. Jakca št. 7, Portorož.

6. Vrsta in obseg del: predmet javnega
naročila so gradbena dela za gradnjo vo-
dovodnega omrežja (naprav in objektov)
na območju Postena južno od obalne
ceste v Izoli.

7. Pogodbena vrednost: 22,667.619
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 8,930.221 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,667.619 SIT; 29,266.608 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike: Uradni list RS, št.
97-98 z dne 3. 12. 1999, Ob-16369.

14.
Občina Izola

Ob-26851
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
brez javnega razpisa po 7. alinei 1. točke
55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 20. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): vrednost ponujenih del, garancij-
ski rok za izvedena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: RGD – Rudarska gradbena
družba, d.d., Trg revolucije 4/B, 1420 Tr-
bovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava povezave
med AB bunkerjem in izvoznim vpadni-
kom jame Ojstro.

7. Pogodbena vrednost:
15,250.287,30 SIT brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,971.144 SIT brez DDV,
15,250.287,30 SIT brez DDV.

11., 12., 13.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 35101-2/2000 Ob-26852
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: 6. 4. 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: SGP Pomgrad Gradnje,
d.o.o., Bakovska c. 33, 9000 Murska So-
bota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja kanalizacije
v Bakovcih, IV. faza: I. del gradnje kana-
lizacije v dolžini 1049 m; II. del gradnje
kanalizacije v dolžini 1341 m.

7. Pogodbena vrednost: skupaj
104,054.295,40 SIT (po sistemu »ključ v
roke«).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 114,000.000 SIT, 104,054.295,40
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 Murska Sobota

Št. 01327/00 Ob-26853
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: 20. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, oddaljenost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Sortima, d.o.o., Koroška
118, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja 8 stano-
vanj.

7. Pogodbena vrednost:
88,121.779,20 SIT z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 100,835,280 SIT, 88,121.779,20 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-23483.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 01327/00 Ob-26854
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: 20. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: GP Gradišče, d.d., Cerkni-
ca, Cesta 4. maja 80, Cerknica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja pošte Stoži-
ca.

7. Pogodbena vrednost:
25,738.040,21 SIT z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,991.891,58 SIT, 24,762.751 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-23484.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-26855
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovš-
kova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 18. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MAP Trade, d.o.o., Špind-
lerjeva 20, 2310 Slovenska Bistrica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena sanacija
fasade Črpališča TOŠ.

7. Pogodbena vrednost:
32,200.142,89 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 53,265.450,54 SIT, 32,200..142,89
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 10. 3. 2000,
Ob-22726.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 14/00 Ob-26859
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 19. 4. 2000.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok, ponudbeni odstotek za obračun ma-
nipulativnih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: CMC Inženiring, d.o.o., Tbi-
lisijska 8, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda Bri-
nje-Šentjakob.

7. Pogodbena vrednost:
79,179.574,99 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 84,102.338,60 SIT, 79,179.574,99
SIT,

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14; izid
v Uradnem listu RS, št. 44-45.

13.
Javno podjetje

Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 10/00 Ob-26860
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 19. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok, ponudbeni odstotek za obračun ma-
nipulativnih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Prenova-Gradbenik, d.o.o.,
Stanežiče 39, 1210 Ljubljana-Šentvid.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in
kanalizacije po Perčevi ulici.

7. Pogodbena vrednost:
28,563.483,09 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,380.917,60 SIT, 28,563.483,09
SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14; izid
v Uradnem listu RS, št. 44-45.

13.
Javno podjetje

Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 39/00 Ob-26861
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 14. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-

pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok, ponudbeni odstotek za obračun ma-
nipulativnih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komnalne gradnje, d.o.o.,
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda LŽ
500 z železniško progo med Parmovo
in Tivolsko ulico.

7. Pogodbena vrednost:
130,017.596,30 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 134.810.574,10 SIT,
130,017.596,30 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14; izid
v Uradnem listu RS, št. 44-45.

13.
Javno podjetje

Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 9/00 Ob-26863
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 14. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok, ponudbeni odstotek za obračun ma-
nipulativnih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Prenova-Gradbenik, d.o.o.,
Stanežiče 39, 1210 Ljubljana-Šentvid.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova kanalizacije
po Idrijski ulici.

7. Pogodbena vrednost: 47,472.170
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 49,945.055,20 SIT, 47,472.170 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14; izid
v Uradnem listu RS, št. 44-45.

13.
Javno podjetje

Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 31/00 Ob-26864
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 19. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-

ni rok, ponudbeni odstotek za obračun ma-
nipulativnih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nigrad, d.o.o., Moškričeva
18, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovodnega
omrežja v vasi Rašica.

7. Pogodbena vrednost: 75,212.089
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 81,689.121,50 SIT, 75,212.089 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14; izid
v Uradnem listu RS, št. 44-45.

13.
Javno podjetje

Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 34/00 Ob-26866
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 19. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok, ponudbeni odstotek za obračun ma-
nipulativnih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: KPL, d.d., Tbilisijska 61,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in
kanalizacije v Rožni dolini – cesta V.

7. Pogodbena vrednost:
87,513.076,84 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 99,758.646,13 SIT, 87,513.076,84
SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14; izid
v Uradnem listu RS, št. 44-45.

13.
Javno podjetje

Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 30/00 Ob-26867
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 12. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok, ponudbeni odstotek za obračun ma-
nipulativnih stroškov).
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Prenova-Gradbenik, d.o.o.,
Stanežiče 39, 1210 Ljubljana-Šentvid.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba treh ploščadi
za mobilno stiskalnico.

7. Pogodbena vrednost: 5,627.700 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,090.810 SIT, 5,627.700 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14; izid
v Uradnem listu RS, št. 44-45.

13.
Javno podjetje

Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 105/00 Ob-26868
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 14. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): poleg pogojev iz 40. člena ZJN
in poleg pogojev iz navodil ponudnikom tudi
naslednja merila:

– posebne izkušnje/reference,
– finančno stanje ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Degremont S.A, 183 avenue du 18

juin 1940, 92508 Rueil-Malmaison Cedex,
Francija,

– Joint venture Karanlage Ljubljana II.
Phase, Ruhrhalle 185, D – 45136 Essen,
Nemčija (SHW Hölter Wassertechnik Gmb-
H, Autocommerce, d.d., AC – Konim,
d.o.o.),

– Lurgi Bamag GmbH, Wetzlarer Stras-
se 136, D – 35510 Butzbach, Nemčija
(konzorcij Lurgi Bamag GmbH, Primorje,
d.d., Gorenje, d.d.),

– Aqua Engineering GmbH, (Konzorcij
SCT, d.d., Aqua Engineering GmbH, ABB
GmbH, Andritz AG), Vogelsangstrasse 3, A
_ Mondsee, Avstrija,

– Konzorcij Ilbau/Gradis – Ilbau Ge-
sellshaft, m.b.H., Ortenburgerstrasse 27,
A-9800 Spittal/Drau, Avstrija (Ilbau GmbH,
GIZ Gradis),

– Konzorcij Technip – Rudis Theodor-
strasse 90, 40472 Duesseldorf, Nemčija
(Technip Germany GmbH, Rudis, d.d.),

– Black & Veatch, International com-
pany, 632-652 London RD., Isleworth,
Middlesex TW7 4EG, Velika Britanija (kon-
zorcij Black & Veatch International Co, Grad-
beno podjetje Grosuplje, CS Technology
AG of Schwaresterstrasse – Swiss Combi).

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja II. faze cen-
tralne čistilne naprave Ljubljana, Ljub-
ljana–Zalog.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10., 11.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 103-108
z dne 27. 12. 1999, Ob-17625.

13.
Javno podjetje

Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 011-04-6/00 Ob-26882
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 29. 3. 2000.
4.
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: izgradnja ceste
G1-1/241 Obvoznica Radlje – I. faza.

7. Pogodbena vrednost: 554,320.593
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 947,986.153 SIT, 535,500.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71 z dne 3. 9. 1999, Ob-10799.

Direkcija RS za ceste

Ob-26903
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: 10. 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: CM Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: krpanje z vročo as-
faltno maso na območju AC baz Sloven-
ske Konjice in Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 80,195.392
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 91,737.100 SIT, 80,195.392 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-18653.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-26904
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: 10. 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: Primorje d.d., Vipavska 3,
5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: HC Razdrto – Vipava,
razcep Razdrto – km 1,3; Gradnja cest-
ninske postaje Razdrto.

7. Pogodbena vrednost:
363,987.483,58 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 419,066.852 SIT, 363,987.483,58
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: javni raz-
pis je bil objavljen dne 28. 1. 2000 pod št.
Ob-19596.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 228-02-5/99 Ob-26539
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 28. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference ponudnika pri oprav-
ljanju predmetnih storitev, plačilni rok fak-
tur, certifikat kakovosti po ISO standardih,
druge ugodnosti, ki jih nudi izvajalec naroč-
niku.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sintal, d.d., Ljubljana, Za-
loška 143.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: var-
nostno receptorska služba poslovnih
prostorov v objektih: Beethovnova 11,
Jesenkova 3, Cankarjeva 5, Župančiče-
va 6, Gregorčičeva 25 in Parmova 33,
za obdobje od 1. 4. 2000 do 30. 6.
2001.

7. Pogodbena vrednost: 69,337.968
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 69,337.968 SIT.
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11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4-5 z dne 21. 1. 2000.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 40006-01/99 Ob-26540
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana.

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): izbrana ponudnika sta pri oce-
njevanju ponudb zbrala po merilih, objavlje-
nih v javnem razpisu in razpisni dokumenta-
ciji, najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Argos Vojko Strahovnik, s.p., Savinj-
ska c. 4, Nazarje,

2. Tisk Žnidarič, d.o.o., Zasavska 62,
Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
1. oblikovanje, priprava za tisk in

tisk:
– Brošure Krajinski park Dragonja,
– Knjižice Geotrip 99 v Sloveniji,
– Zloženke Donačka gora,
– Zloženke Vidovec Zdenec,
– Knjižice Varujmo naše jame;
2. tisk:
– Brošure Naravna dediščina v Obči-

ni Črnomelj,
– Revije Varstvo narave – 20. številka.

7. Pogodbena vrednost:
1. 2,874.960 SIT,
2. 680.400 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:

1. 972.000 SIT,
2. –.

9. Število prejetih ponudb:
1. 7 ponudb,
2. 5 ponudb.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

1. 3,532.348 SIT, 2,178.890 SIT,
2. 1,969.450 SIT, 680.400 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem

listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
13-14 z dne 18. 2. 2000, Ob-21519.

Uprava RS za varstvo narave

Ob-26542
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.,
CPB 18, 8280 Brestanica.

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

3. Datum izbire: 25. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila, ki so bila navedena v
razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: G7, d.o.o., Špruha 33, Tr-
zin.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje storitev fizičnega varovanja.

7. Pogodbena vrednost: ca. 10 mio SIT
za eno leto (odvisno od dejansko opravlje-
nih ur storitev).

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11., 12.

JP Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Št. 512/1708-260 Ob-26606
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske elek-

trarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 20. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v postopku vrednotenja in oce-
njevanja ponudb so bila upoštevana merila,
ki so bila objavljena v Uradnem listu RS, št.
19 z dne 3. 3. 2000:

– vrednost del,
– reference,
– tehnična opremljenost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Geodetski biro Slatinšek Iz-
tok, s.p., Trdinova 5, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: geo-
detske meritve za obdobje od 2000 do
2005.

7. Pogodbena vrednost:
93,595.427,80 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 108,944.500 SIT, 93,595.427,80 SIT.
11., 12., 13.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 025-11/2000-7 Ob-26618
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: 7. 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: velja za vse
razpisane naloge enako in sicer:

– cene,
– reference,
– fiksnost cene,
– dobavni rok,
– ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: dobava pisarniškega mate-
riala za Glavni urad Geodetske uprave RS –
Piramida, d.o.o., Zagorje, Polje 10, 1410
Zagorje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va pisarniškega materiala za Glavni urad
Geodetske uprave RS.

7. Pogodbena vrednost: odvisna od de-
janskih potreb naročnika, oblikuje se po ce-
niku, ki je sestavni del pogodbe.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni.

9. Število prejetih ponudb: 5.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 4,921.294 SIT, 7,052.879 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.

12., 13.
Geodetska uprava RS

Št. 025-21/2000-6 Ob-26619
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: 25. 2. 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: velja za vse
razpisane naloge enako in sicer:

– cene,
– reference,
– fiksnost cene,
– dobavni rok,
– ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: dobava pisarniškega mate-
riala za Območno geodetsko upravo Kranj
– Perfect, d.o.o., Kranj, Betonova 13a,
Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va pisarniškega materiala za Območno
geodetsko upravo Kranj.

7. Pogodbena vrednost: odvisna od de-
janskih potreb naročnika, oblikuje se po ce-
niku, ki je sestavni del pogodbe.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,393.298,32 SIT, 5,221.564,71 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.

Geodetska uprava RS

Št. 025-22/2000-5 Ob-26620
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: 3. 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: velja za vse
razpisane naloge enako in sicer:

– cene,
– reference,
– fiksnost cene,
– dobavni rok,
– ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: dobava pisarniškega mate-
riala za Območno geodetsko upravo Novo
mesto – Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 121, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va pisarniškega materiala za Območno
geodetsko upravo Novo mesto.
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7. Pogodbena vrednost: odvisna od de-
janskih potreb naročnika, oblikuje se po ce-
niku, ki je sestavni del pogodbe.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najnižja 2,904.939,61 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.

Geodetska uprava RS

Št. 025-116/1999-5  Ob-26621
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: 11. 2. 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: velja za vse
razpisane naloge enako in sicer:

– cene,
– reference,
– kvaliteta storitve,
– izpolnitveni roki,
– ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Copia, d.o.o., Vojkova 15,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: redna
naročila zahtevnejših fotokopiranj, raz-
ličnih formatov, črno bele in barvne ko-
pije.

7. Pogodbena vrednost: odvisna od de-
janskih potreb naročnika, oblikuje se po ce-
niku, ki je sestavni del pogodbe.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: cene so določene po posamezni vrsti
kopiranja, najvišje in najnižje cene ni mogo-
če določiti.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.

12., 13.
Geodetska uprava RS

Št. 025-117/1999-5 Ob-26622
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: 11. 2. 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: velja za vse
razpisane naloge enako in sicer:

– izvedbeni rok,
– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev,
– cena,
– relevantne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Geodetski zavod Slovenije,
d.d., Ljubljana, Zemljemerska 12, Ljublja-
na.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: naro-
čila reprodukcijsko kartografskih stori-
tev.

7. Pogodbena vrednost: odvisna od de-
janskih potreb naročnika, oblikuje se po ce-
niku, ki je sestavni del pogodbe.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: cene so določene po posamezni vrsti
storitev, najvišje in najnižje cene ni mogoče
določiti.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.

12., 13.
Geodetska uprava RS

Št. 025-20/2000-5 Ob-26623
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: 29. 2. 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: velja za vse
razpisane naloge enako in sicer:

– cene,
– reference,
– fiksnost cene,
– dobavni rok,
– ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: dobava pisarniškega mate-
riala za Območno geodetsko upravo Vele-
nje – Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 121.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va pisarniškega materiala za Območno
geodetsko upravo Velenje.

7. Pogodbena vrednost: odvisna od de-
janskih potreb naročnika, oblikuje se po ce-
niku, ki je sestavni del pogodbe.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni.

9. Število prejetih ponudb:2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,556.875,12 SIT, 2,432.670,36 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.

Geodetska uprava RS

Št. 025-19/2000-5  Ob-26624
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: 1. 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: velja za vse
razpisane naloge enako in sicer:

– cene,
– reference,
– fiksnost cene,
– dobavni rok,
– ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: dobava pisarniškega mate-
riala za Območno geodetsko upravo Slo-
venj Gradec – Mladinska knjiga Biroopre-
ma, d.d., Ljubljana, Dunajska 121, Ljublja-
na.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va pisarniškega materiala za Območno
geodetsko upravo Slovenj Gradec.

7. Pogodbena vrednost: odvisna od de-
janskih potreb naročnika, oblikuje se po ce-
niku, ki je sestavni del pogodbe.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,476.976,96 SIT, 2,430.305,03 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.

Geodetska uprava RS

Št. 025-18/2000-5 Ob-26625
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: 29. 2. 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: velja za vse
razpisane naloge enako in sicer:

– cene,
– reference,
– fiksnost cene,
– dobavni rok,
– ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: dobava pisarniškega mate-
riala za Območno geodetsko upravo Mari-
bor – Piramida, d.o.o., Zagorje, Polje 10,
1410 Zagorje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va pisarniškega materiala za Območno
geodetsko upravo Maribor.

7. Pogodbena vrednost: odvisna od de-
janskih potreb naročnika, oblikuje se po ce-
niku, ki je sestavni del pogodbe.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od



Stran 3528 / Št. 36-37 / 5. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,068.274,50 SIT, 2,977.980,68 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.

Geodetska uprava RS

Št. 025-17/2000-6 Ob-26626
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: 25. 2. 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: velja za vse
razpisane naloge enako in sicer:

– cene,
– reference,
– fiksnost cene,
– dobavni rok,
– ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: dobava pisarniškega mate-
riala za Območno geodetsko upravo Mur-
ska Sobota – Mladinska knjiga Birooprema,
d.d., Dunajska 121, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va pisarniškega materiala za Območno
geodetsko upravo Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: odvisna od de-
janskih potreb naročnika, oblikuje se po ce-
niku, ki je sestavni del pogodbe.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,472.976,28 SIT, 1,366.829,83 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.

Geodetska uprava RS

Št. 025-16/2000-5  Ob-26627
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: 10. 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: velja za vse
razpisane naloge enako, in sicer:

– cene,
– reference,
– fiksnost cene,
– dobavni rok,
– ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: dobava pisarniškega mate-
riala za Območno geodetsko upravo Celje

– Mladinska knjiga Birooprema, d.d., Ljub-
ljana, Dunajska 121, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va pisarniškega materiala za Območno
geodetsko upravo Celje.

7. Pogodbena vrednost: odvisna od de-
janskih potreb naročnika, oblikuje se po ce-
niku, ki je sestavni del pogodbe.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,176.370,75 SIT, 7,762.505,55 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.

Geodetska uprava RS

Številka: 025-15/2000-5  Ob-26628
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: 24. 2. 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: velja za vse
razpisane naloge enako in sicer:

– cene,
– reference,
– fiksnost cene,
– dobavni rok,
– ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: dobava pisarniškega mate-
riala za Območno geodetsko upravo Koper
– DZS, d.d., Mali trg 6, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va pisarniškega materiala za Območno
geodetsko upravo Koper.

7. Pogodbena vrednost: odvisna od de-
janskih potreb naročnika, oblikuje se po ce-
niku, ki je sestavni del pogodbe.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,319.365 SIT, 2,027.040 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.

Geodetska uprava RS

Št. 025-14/2000-5  Ob-26629
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: 1. 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: velja za vse
razpisane naloge enako, in sicer:

– cene,
– reference,
– fiksnost cene,
– dobavni rok,
– ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: dobava pisarniškega mate-
riala za Območno geodetsko upravo Sevni-
ca – Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 121, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va pisarniškega materiala za Območno
geodetsko upravo Sevnica.

7. Pogodbena vrednost: odvisna od de-
janskih potreb naročnika, oblikuje se po ce-
niku, ki je sestavni del pogodbe.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,201.562,61 SIT, 2,552.874,19 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.

Geodetska uprava RS

Številka: 025-13/2000-6  Ob-26630
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: 13. 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: velja za vse
razpisane naloge enako in sicer:

– cene,
– reference,
– fiksnost cene,
– dobavni rok,
– ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: dobava pisarniškega mate-
riala za Območno geodetsko upravo Nova
Gorica – Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 121, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va pisarniškega materiala za Območno
geodetsko upravo Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost: odvisna od de-
janskih potreb naročnika, oblikuje se po ce-
niku, ki je sestavni del pogodbe.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,398.076 SIT, 2,046.681 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.

Geodetska uprava RS
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Št. 025-12/2000-3  Ob-26631
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: 7. 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: velja za vse
razpisane naloge enako in sicer:

– cene,
– reference,
– fiksnost cene,
– dobavni rok,
– ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: dobava pisarniškega mate-
riala za Območno geodetsko upravo Ljub-
ljana – Piramida, d.o.o., Zagorje, Polje 10,
1410 Zagorje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va pisarniškega materiala za Območno
geodetsko upravo Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: odvisna od de-
janskih potreb naročnika, oblikuje se po ce-
niku, ki je sestavni del pogodbe.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,808.234,20 SIT, 9,590.272 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.

Geodetska uprava RS

Št. 025-5/2000-15  Ob-26632
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: 1. 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: velja za vse
razpisane naloge enako in sicer:

– cene,
– reference,
– odzivni čas,
– ugodnosti,
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– celovitost ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
3.a.1. Copia, d.o.o., Vojkova 15,

1000 Ljubljana,
3.a.2. Avtotehna biro, d.o.o., Celovš-

ka 175, 1000 Ljubljana,
3.a.3. Biroservis Sluga, Aleš Sluga,

s.p., Partizanska c. 35, 3000 Celje,
3.a.5. Biroservis Sluga, Aleš Sluga,

s.p., Partizanska c. 35, 3000 Celje,
od 3.b.1. do 3.b.12. (razen 3.b.4.)

Minolta, d.o.o., Vodovodna 101, 1000
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
 3.a.1. Servisirno vzdrževanje fo-

tokopirnih in kopirnih strojev znamke Mi-
nolta,

 3.a.2. Servisirno vzdrževanje fo-
tokopirnih in kopirnih strojev znamke
Canon,

 3.a.3. Servisirno vzdrževanje fo-
tokopirnih in kopirnih strojev znamke Ri-
coh,

 3.a.5. Servisirno vzdrževanje fo-
tokopirnih in kopirnih strojev znamke
Olivetti,

 od 3.b.1. do 3.b.12. (razen 3.b.4)
Poslovni zakup kopirnih strojev.

7. Pogodbena vrednost: odvisna od de-
janskih potreb naročnika, oblikuje se po ce-
niku, ki je sestavni del pogodbe.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni.

9. Število prejetih ponudb:
3.a.1. 2,
3.a.2. 5,
3.a.3. 2,
3.a.5. 2,
od 3.b.1. do 3.b.12. (razen 3.b.4) 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

3.a.1. 4,981.500 SIT, 3,198.720 SIT,
3.a.2. 7,818.300 SIT, 2,686.524 SIT,
3.a.3. 1,667.190 SIT, 1,596.361 SIT,
3.a.5. 477.666 SIT, 403.638 SIT,
od 3.b.1. do 3.b.12. (razen 3.b.4)

3,020.300 SIT, 2,492.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: nalo-
ga 3.b.4 ne bo oddana v izvedbo.

12., 13.
Geodetska uprava RS

Št, 025-10/2000-8  Ob-26633
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: 29. 2. 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: velja za vse
razpisane naloge enako in sicer:

– cene,
– reference,
– fiksnost cene,
– dobavni rok,
– ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: dobava pisarniškega mate-
riala za Območno geodetsko upravo Ptuj –
Piramida, d.o.o., Zagorje, Polje 10, 1410
Zagorje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va pisarniškega materiala za Območno
geodetsko upravo Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: odvisna od de-
janskih potreb naročnika, oblikuje se po ce-
niku, ki je sestavni del pogodbe.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-

bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,432.515 SIT, 4,126.731 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.

Geodetska uprava RS

Št. 363-02-33/99 Ob-26856
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 14. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo je bilo oddano
edinemu ponudniku v skladu s tretjim od-
stavkom 34. člena ZJN.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Perspektiva, FT, d.o.o., Du-
najska 156, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: najem
s postopnim odkupom opremljenih po-
slovnih prostorov v velikosti 703,75 m2

in možnostjo parkiranja v okolici objek-
ta za potrebe UE Metlika.

7. Pogodbena vrednost: mesečna najem-
nina za poslovne prostore brez DDV znaša
1,529.877,80 SIT, mesečna najemnina za
opremo brez DDV znaša 259.059,30 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: mesečna najemnina za poslovne pro-
store brez DDV znaša 1,529.877,80 SIT,
mesečna najemnina za opremo brez DDV
znaša 259.059,30 SIT.

11., 12.
Javni razpis za to naročilo je bil objavljen

v Uradnem listu RS, št. 90 z dne 5. 11.
1999, Ob-14429.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Ob-26889
1. Naročnik, poštni naslov: Vodovod-ka-

nalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 19. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila: ustrezna dokazila, po-
nudbena cena, rok izvedbe.

Utemeljitev: na javni razpis je po posa-
meznih področjih prispelo premalo število
ponudb, zato se javni razpis razveljavi.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izbira

izvajalca za projektiranje, nadzor in geo-
loško-geomehanske raziskave.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 22 z dne 10. 3.
2000, Ob-22594.

Vodovod-kanalizacija, JP, d.o.o., Celje
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Št. 011-04-6/00 Ob-26883
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 29. 3. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Investbiro Koper, d.d., Trg
Brolo 12, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: študija
variant cestne povezave Koper–(AC)–
MP Dragonja.

7. Pogodbena vrednost: 6,069.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,994.800 SIT, 6,069.000 SIT.
11., 12.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-26884
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 29. 3. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: PNG, d.o.o., Komanova 17,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: študija
variant cestne povezave (AC 1) – Ilirska
Bistrica MP Jelšane.

7. Pogodbena vrednost: 10,594.570
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,000.000 SIT, 10,594.570 SIT.
11., 12.

Direkcija RS za ceste

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. 8113/1238/2000 Ob-26552
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, telefaks 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 skladu s 3. točko 55.
člena ZJN za dobavo zaščitnih relejev.

3. Datum izbire: 6. 4. 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: Siemens, d.o.o., Dunajska
22, 1000 Ljubljana.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava zaščitnih relejev.
7. Pogodbena vrednost: 21,367.640

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,367.640 SIT, 21,367.640 SIT.
11.

Elektro Slovenija, d.o.o.

Št. 3283 Ob-26557
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: strokovna ko-
misija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom ob pričetku oddaje
javnega naročila št. NAB-21 z dne 12. 4.
2000, je ugotovila, da:

Nuklearna elektrarna Krško nabavlja re-
zervne dele obstoječega podvodnega video
sistema za identifikacijo in inšpekcijo nu-
klearnih gorilnih elementov v bazenu za
izrabljeno gorivo proizvajalca IST REES In-
struments. Sistem je preko posebnega vme-
snika, ki ga NE Krško že poseduje in je
prirejen za “pan & tilt” glavo kamer firme
IST-REES Instruments instaliran na rešet-
kah vsebnikov izrabljenih gorilnih elemen-
tov. Opreme drugih proizvajalcev zaradi ne-
kompatibilnosti ni mogoče uporabiti.

Na podlagi te ugotovitve se je strokovna
komisija odločila, da odda zadevno javno
naročilo po 3. točki prvega odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 14. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): rezervni deli za obstoječi pod-
vodni sistem, kompatibilnost z obstoječim
sistemom za identifikacijo in inšpekcijo nu-
klearnih gorilnih elementov, izkušnje in kva-
liteta.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: REES Instruments Ltd., Kai-
ser-Konrad Str. 93a, D-53225 Bonn, Ger-
many.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

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

1. radioaktivno odporna podvodna
kamera,

2. gibljivi podvodni nosilec kame-
re,

3. kontrolna enota,
4. varnostna luč za kamero,
5. napajalo za razsvetljavo,
6. priključni kabli za kamero,
7. monitor,
8. prenosni S-VHS videorekorder,
9. podvodne halogene žarnice,
10. varovalke,
11. tesnila za podvodno razsvetlja-

vo, kamero in gibljivi nosilec kamere.
7. Pogodbena vrednost: 8,320.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 3-235,30 Ob-26559
1. Naročnik, poštni naslov: Institut “Jo-

žef Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 3. točka prve-
ga odstavka 55. in 56. člena ZJN.

3. Datum izbire: 12. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kompatibilnost z obstoječo opre-
mo, manjša teža svinčene zaščite pri enakih
karakteristikah zaščite.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Canberra Packar Central Eu-
rope GmbH, Wienersiedlung 6, A-2432
Schwadorf, Austria.

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

trebno dobaviti: raziskovalna oprema “Ge
detektor z utorom s pripadajočo svinče-
no zaščito in elektroniko” – subvencio-
nirana s strani MZT v okviru paketa X,
pod zaporedno številko 235,30.

7. Pogodbena vrednost: 13,896.292,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,006.265 SIT, 13,896.292,50 SIT.
11.

Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana

Št. 2.-2122/00 Ob-26858
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Ljubljana, Sekcija za vzdr-
ževanje signalovarnostnih in telekomunika-
cijskih naprav Celje, Ulica XIV. divizije 2,
3000 Celje.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: podjetje Iskra
sistemi je za izvedbo tovrstnih del usposob-
ljeno – strokovno in tehnično in je istočasno
tudi edini razvijalec, konstruktor in proizva-
jalec opreme z dovoljenjem za vgradnjo na
SŽ za zavarovanje cestno železniških kri-
žanj.

3. Datum izbire: 19. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je za izgradnjo
tovrstnih objektov edino usposobljen stro-
kovno in tehnično in je istočasno tudi edini
razvijalec, konstruktor in proizvajalec te
opreme in ima edini v Sloveniji dovoljenje za
vgradnjo na SŽ.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra sistemi, Avtomatizacija
procesov, d.d., Stegne 21, 1000 Ljublja-
na.

6. (a) Kraj dobave: sekcija SVTK Celje –
CPr – PO »KZ Pragersko« v km 574+507.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: naprave za zavarovanje
cestno železniških križanj.

7. Pogodbena vrednost: 29,999.915,47
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,999.915,47 SIT.
11.

Slovenske železnice, d.d.,
SVTK Celje
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Št. 677-09-4/00 Ob-26952
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Arhiv Re-
publike Slovenije, Zvezdarska ulica 1, 1127
Ljubljana, telefaks 061/241-42-69.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: javno naročilo
za izbiro izvajalca, skladno s 3. točko prve-
ga odstavka 55. člena ZJN za nakup
opreme Sun Enterprise 250 server.

3. Datum izbire: 18. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo je bilo oddano na
podlagi utemeljitve, da je Marand, d.o.o.,
Ljubljana, edini usposobljen izvajalec za iz-
vedbo javnega naročila, kar izhaja iz rezulta-
tov javnega razpisa s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti za nakup mrežne in osta-
le strojne opreme z oznako PMO.IT-2000;
Uradni list RS – razglasni del, št. 97-98 z
dne 3. 12. 1999.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Marand, d.o.o., Cesta v
Mestni log 55, 1000 Ljubljana.

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

trebno dobaviti: nakup opreme Sun En-
terprise 250 server.

7. Pogodbena vrednost: 4,953.562,12
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

RS, Ministrstvo za kulturo
Arhiv Republike Slovenije

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. 3161-1/00 Ob-26862
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za gospodarske de-
javnosti, Agencija RS za učinkovito rabo
energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa po 55. členu
zakona o javnih naročilih: naročnik tega jav-
nega naročila je pri predhodnem postopku
za pripravo naročila ugotovil, da pozvani po-
nudnik za načrtovano izvedbo naročila lah-
ko ponudi najboljše možnosti za optimalno
izvedbo naročila skladno s 3. in 8. točko
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 7. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je v postopku pregleda
in ocene ponudbe upošteval kriterije in me-
rila, ki so bili navedeni v povabilu za oddajo
ponudbe oziroma dokumentaciji za pripra-
vo ponudbe. Izvedel je postopek pregleda

in ocenil ponudbo s poudarkom na progra-
mu del. V skladu z normativnimi cenami za
izvajanje del na terenu in za storitev vodenja
je analiziral predračun stroškov. Za ustrez-
nost in sprejem ponudbe je uporabil na-
slednje glavne kriterije:

– skladnost programa del s predmetom
naloge in pričakovanimi rezultati projekta,

– terminska ustreznost in
– sprejemljivost ponudbene cene.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: naročilo je bilo dodeljeno
izvajalcu Gradbeni inštitut ZRMK, Dimičeva
12, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: jav-
no naročilo obsega storitev izevdbe pro-
jektne naloge »Vodenje projekta Ener-
getsko svetovanje za občane ENSVET«
za leto 2000, kjer bo izvajalec opravljal
naloge skladno s poslovnikom o delovanju
energetske svetovalne mreže ENSVET.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost storitev vključno s stroški svetoval-
ne službe na terenu in davčnimi obveznost-
mi je 60,000.000 SIT.

8., 9., 10., 11.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Agencija RS za učinkovito rabo
energije

Št. 608/2000 Ob-26865
1. Naročnik, poštni naslov: Urad Vlade

RS za informiranje, Slovenska 29, 1000
Ljubljana, telefaks 061/212-312.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 15. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za izvedbo javnega naročila je
usposobljen samo izbrani ponudnik, ki raz-
polaga z zahtevano kompatibilno tehnično
opremo, ima ustrezne reference in ustrezen
rok izvedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Pristop, d.o.o., Kliping –
Spremljanje medijev, Selanova 20, Ljublja-
na.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: kli-
ping – spremljanje medijev.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost ni določena, ker je odvisna od šte-
vila spremljanih pojavov. Okvirna vrednost
naročila za leto 2000 znaša 50,000.000
SIT.

8., 9., 10., 11.
Urad Vlade RS za informiranje

Št. 16/2000 Ob-26553
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Služba za geografski informa-
cijski sistem ter obdelavo podatkov, Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor, telefaks
22-01-212.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 4. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je edini poob-
laščeni prodajalec MAPINFO programske
opreme za Republiko Slovenijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Prostor, d.o.o., Cesta na
Štibuhu 11, 2380 Slovenj Gradec.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-
bava MAPINFO programske opreme.

7. Pogodbena vrednost: 3,230.250,85
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,230.250,85 SIT.
11.

Mestna občina Maribor

Ob-26554
1. Naročnik, poštni naslov: J.p. Termoe-

lektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280
Brestanica.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. in 7.
točki prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih.

3. Datum izbire: 29. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): 3. in 7. točka prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: CEE, d.o.o., Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
vajanje storitev “Inženirja” za izgradnjo
plinskih turbin 2 × 114 MW v TE Bresta-
nica.

7. Pogodbena vrednost: 37,800.710
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

j.p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Št. 404-08-86/2000 Ob-26556
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: naroč-
nik je vzdrževanje aplikacije “Dnevno poro-
čanje v SV” oddal brez javnega razpisa, ker
je za izvedbo usposobljen samo en ponud-
nik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opre-
mo in strokovnimi kadri.

3. Datum izbire: 20. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je edini na trgu, ki je
sposoben opraviti storitev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: RAPRO, d.o.o., Kompolje
55, 1312 Videm-Dobrepolje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje aplikacije “Dnevno poroča-
nje v SV”.

7. Pogodbena vrednost: 1,588.650 SIT.
8., 9., 10., 11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 403-04/00 Ob-26909
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 7. 4. 2000.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): kompatibilnost z obstoječo pro-
gramsko opremo, razširjenost produkta na
trgu, pravice intelektualne lastnine.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Dr. Sašo Tomažič, Res-
ljeva 1, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in obseg dodeljenih storitev:

nadgradnja obstoječe programske opre-
me za izdelavo urnikov iz DOS okolja v
Windows okolje za potrebe slovenske-
ga šolskega prostora.

7. Pogodbena vrednost: 36,400.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb 1.
10., 11.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-26910
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva 24, 1507 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: za izvedbo je
usposobljen samo en ponudnik, ki razpola-
ga z zahtevano tehnično opremo, kadri ali
pravicami intelektualne lastnine (3. odsta-
vek 1. točke 55. člena ZJN).

Nadgradnjo obstoječe programske opre-
me pri izvajalcih zdravstvenih storitev v R
Sloveniji za potrebe sistema kartice
zdravstvenega zavarovanja lahko izvede le
programska hiša, ki je to programsko opre-
mo razvila, ker ima samo ta hiša pravice
intelektualne lastnine nad programsko opre-
mo in ustrezno usposobljene kadre potreb-
ne za izvedbo naročila.

Razvoj in nadgraditev programske opre-
me za podporo sistemu kartice zdravstve-
nega zavarovanja predstavlja nadgradnjo ob-
stoječih programskih rešitev (v obsegu ca.
6-8% celote) in ne gre za razvoj popolnoma
nove programske opreme.

3. Datum izbire: 14. april 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za izvedbo je usposobljen samo
en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano teh-
nično opremo, kadri ali pravicami intelek-
tualne lastnine (3. odstavek 1. točke 55.
člena ZJN).

Naročnik ugotavlja:
– da je izvajalec usposobljen izvajanja

storitev iz predmeta javnega naročila,
– da dobro pozna Zavod in tehnično oko-

lje, v katerem deluje informacijski sistem
Zavoda,

– da ima izkušnje s kartično tehnologijo,
izredno dobro pozna organizacijo dela v
zdravstvenih zavodih in njihovo informacij-
sko podporo.

Naročnik poudarja, da so dela, ki so
predmet naročila, nujna in neodložljiva, kar
pomeni, da mora izvajalec takoj pristopiti k
njihovi realizaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Klinični center Ljubljana, Za-
loška cesta 2, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
– razvojno delo: dograditev obstoje-

čih programskih rešitev za podporo kar-
tice zdravstvenega zavarovanja,

– instalacija programske in strojne
opreme pri izvajalcih zdravstvenih stori-
tev,

– izobraževanje uporabnikov in
– vzdrževanje dograjene programske

opreme.
7. Pogodbena vrednost: 28,754.847

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: ena.
10., 11., 12.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Ljubljana

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Št. 115/2000 Ob-26535
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe
odredov 47, Ljubljana- Dobrunje, tel. 1428
507, faks 1428 508.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Sostro.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: prehrambeno blago po
naslednjih skupinah: kruh in pekovski
izdelki, sirup, sok, čaj, mleko in mlečni
izdelki, meso in mesni izdelki, moka, te-
stenine, pecivo in sladice, juhe in ostalo
prehrambeno blago, sveža zelenjava in
sadje, ostalo prehrambeno blago, kon-
zervirana zelenjava in kompoti.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
16,500.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti:  Osnovna šola Sostro, C.
II. grupe odredov 47, Ljubljana - Dobrunje
(tajništvo šole).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  od 8. 5. 2000 do
19. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  5.950 SIT na žiro račun
Osnovne šole Sostro, št.
50103-603-45195.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  25. 5. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe:  Osnovna šola Sostro, C. II.
grupe odredov 47, 1261 Ljubljana - Dobru-
nje (tajništvo šole).

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 2000 ob 15. uri.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji iz 40. člena ZJN z razpi-
sno dokumentacijo (rok dobave, plačilni po-

goji, kontrola kakovosti, najnižja cena, ga-
rancija banke).

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:  z izbranimi ponudniki bodo sklenjene
letne pogodbe za dobavo posameznih sku-
pin blaga.

10.
Osnovna šola Sostro

Št. 2538-254-00 Ob-26538
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Oš Nove Jarše, Clevelandska 11,
Ljubljana, tel. 141-22-89, faks
061/141-42-32.

2. (a) Kraj dobave: OŠ Nove Jarše, Cle-
velandska 11, Ljubljana.

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

– olja in izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– kruh in pekovsko pecivo,
– konzervirani izdelki,
– sadni sokovi in drugi napitki,
– žita, mlevski izdelki,
– jajca,
– sadje,
– slaščičarski izdelki in keksi,
– mesni izdelki,
– sveža zelenjava,
– ostalo prehrambeno blago.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

6,620.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave:  12 mese-

cev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: OŠ Nove Jarše, Cleve-
landska 11, Ljubljana (tajništvo).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  od 8. 5. 2000 do
19. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (vštet DDV) na
žiro račun 50103-603-51285.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:   25. 5. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: OŠ Nove Jarše, Cleveland-
ska 11, Ljubljana.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 2000 ob 17. uri; OŠ Nove Jarše,
Clevelandska 11, Ljubljana.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):  pogoji iz 40. člena ZJN, odziven
čas, plačilni rok, kontrola kakovosti in naj-
nižja cena.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:  z izbranimi ponudniki bodo sklenjene
letne pogodbe za dobavo prehrane pri sku-
pinah blaga.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: ni bila objavljena.

OŠ Nove Jarše

Št. 37 Ob-26541
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane,
Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane, tel.
062/829-58-20, faks 062/825-675.
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2. (a) Kraj dobave: Poljčane.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
1. kruh in pekovsko pecivo – 2,000.000

SIT,
2. mlevski izdelki – 500.000 SIT,
3. testenine – 700.000 SIT,
4. krompir – 500.000 SIT,
5. jabolka – 700.000 SIT,
6. mleko in mlečni izdelki – 7,000.000

SIT,
7. sadje in zelenjava – 6,000.000 SIT,
8. zamrznjena zelenjava – 1,000.000

SIT,
9. meso, drobovina in mesni izdelki –

14,000.000 SIT,
10. perutninsko meso in izdelki –

4,000.000 SIT,
11. konzervirana zelenjava in sadje –

1,000.000 SIT,
12. jajca – 1,200.000 SIT,
13. pivo in sirupi – 3,000.000 SIT,
14. brezalkoholne pijače in vode –

700.000 SIT,
15. vino odprto – 900.000 SIT,
16. splošno prehrambeno blago –

7,600.000 SIT,
17. kavovine, juhe, dišave – 3,500.000

SIT,
18. olje in margarina – 1,500.000 SIT.
Ocenjena vrednost naročila je

55,800.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dom. dr. Jožeta Potrča
Poljčane – tajništvo, Potrčeva ulica 1, Polj-
čane.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  15. 5. 2000 do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  5.000 SIT na ŽR:
51810-603-32223.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  26. 5. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe:  Dom dr. Jožeta Potrča Polj-
čane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ne odpiraj – Ponudba“ in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila
(skupine). Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 5. 2000 ob 13. uri na naslovu Dom dr.
Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ulica 1,
Poljčane, v prostorih sejne sobe I. nadstrop-
je.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo:  javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):  določila 40. člena zakona o
javnih naročilih.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo samo
pisno na naslovu pod 1. točko.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 5. 2000.

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane

Št. 461/2000 Ob-26543
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Po-
trčeva ul. 1, Poljčane, tel. 062/829 58 20,
telefaks 062/825-675.

2. (a) Kraj dobave: Potrčeva 1, Poljča-
ne.

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

– kurilno olje – ekstra lahko 110.000
litrov,

– premog Trbovlje kocke 200.000 kg.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

10,300.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivno

od 1. 6. 2000 do 30. 5. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dom. dr. Jožeta Potrča
Poljčane – tajništvo, Potrčeva ulica 1, Polj-
čane.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  15. 5. 2000 do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  3.000 SIT na ŽR:
51810-603-32223 ali na blagajni zavoda.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  26. 5. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe:  Dom dr. Jožeta Potrča Polj-
čane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ponudba – ne odpiraj“ in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 5. 2000 ob 12. uri v Domu dr. Jožeta
Potrča Poljčane–  sejna soba.

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna
komisija.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo:  kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met tega razpisa in ima za opravljanje dejav-
nosti 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 31. 5. 2000.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponud-
nika je najnižja končna cena.

Dodatne informacije se lahko zahtevajo
na naslovu po 1. točko.

10.
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane

Št. 1539 Ob-26545
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8, Ljub-
ljana, tel. 061/14 06 752, faks 061/14
06 324.

2. (a) Kraj dobave: OŠ Nove Fužine, Pre-
glov trg 8, Ljubljana.

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

– olja in izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– kruh in pekovsko pecivo,
– sadni sokovi,
– zamrznjeni in konzervirani izdelki,
– zamrznjeni izdelki iz testa,
– žita, mlevski izdelki in testenine,
– konzervirano in sušeno sadje,
– sadje,
– slaščičarski izdelki in keksi,
– meso in mesni izdelki,
– sveža zelenjava in suhe stročnice,
– ostalo prehrambeno blago.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

21,500.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave:  12 mese-

cev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: OŠ Nove Fužine, Preglov
trg 8, Ljubljana (tajništvo).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  od 8. 5. do 19. 5.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (vštet DDV) na
žiro račun št. 50103-603-51290.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 5. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: OŠ Nove Fužine, Preglov
trg 8, Ljubljana.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 2000 ob 13.30 v OŠ Nove Fužine,
Preglov trg 8, Ljubljana.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):  pogoji iz 40. člena ZJN, odziven
čas, plačilni rok, kontrola kakovosti in naj-
nižja cena.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:  z izbranimi ponudniki bodo sklenjene
letne pogodbe za dobavo prehrane pri sku-
pinah blaga.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: ni bila objavljena.

Osnovna šola Nove Fužine

Št. 231/00 Ob-26546
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Dobrova, Cesta 7. maja
20, Dobrova, tel. 061/641-089, faks
061/641-393.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Dobro-
va.

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

– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– sveže sadje, zelenjava, suhe stročni-

ce, jajca,
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– sadni sokovi in sirupi,
– kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaš-

čičarski izdelki,
– testenine, zamrznjeni izdelki iz testa,
– ostalo prehrambeno blago.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

11,850.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave:  12 mese-

cev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Osnovna šola Dobrova,
Cesta 7. maja 20, Dobrova (tajništvo šole).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  od 8. 5. 2000 do
19. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  5.950 SIT na žiro račun
Osnovne šole Dobrova, št.
50101-603-50038.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 5. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Dobrova, Ce-
sta 7. maja 20, 1356 Dobrova (tajništvo šo-
le).

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 2000 ob 12. uri v OŠ Dobrova.

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 (rok do-
bave, rok plačila, odzivni čas, kontrola kvali-
tete) in ponujena cena za skupino blaga.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: z izbranimi ponudniki bodo sklenjene
letne pogodbe za dobavo posameznih sku-
pin blaga.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: ni bila objavljena.

Osnovna šola Dobrova

Ob-26547
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. (a) Kraj dobave: UL Fakulteta za stroj-
ništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: strojna računalniška opre-
ma.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: eno leto po
sklenitvi pogodbe.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: UL Fakulteta za strojniš-
tvo, Ljubljana, Aškerčeva 6, Silva Zitta, so-
ba VP/1, tel. 17-71-122.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 5. 2000.

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

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 5. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: UL Fakulteta za strojništvo,

Aškerčeva 6, Ljubljana, z oznako - ne odpi-
raj - ponudba “Strojna računalniška opre-
ma“.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 22. 5. 2000 ob
13. uri, v sejni sobi št. 115/I.

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

8.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene v razpisni dokumentaciji.
10., 11.

Fakulteta za strojništvo, Ljubljana

Ob-26549
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Komunalna di-
rekcija, Prešernova 27, 3000 Celje,
03/4265-180.

2. (a) Kraj dobave: Mestna občina Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobave hardware-ske in
software-ske opreme.

Vrsta in obseg: v skladu z rednimi aktiv-
nostmi ki jih vodi Komunalna direkcija MOC.

(c) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost del v letu 2000/2001, ki se bo
oddajala po delih: 9,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
od dneva izdaje sklepa o priznani sposob-
nosti.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Celje, Komunalna direkcija,
Prešernova 27, 3000 Celje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 9. do 12. maja
(od torka do petka do 12. ure) na Komunal-
ni direkciji MOC.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na št. žiro raču-
na 50700-630-9010105, sklic: 00 600,
“za ugotavljanje sposobnosti 2000“. Ob dvi-
gu razpisne dokumentacije je potrebno pre-
dočiti virman ali položnico o plačilu za razpi-
sno dokumentacijo.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
datum odpiranja ponudb je torek 30. maja
2000 ob 9. uri v sejni sobi Komunalne di-
rekcije, Mestna občina Celje, Prešernova
27, 3000 Celje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: osnutek po-
godbe, ki jo ob oddaji dela, izvedbi storitve
ali prodaji blaga skleneta pogodbeni stran-
ki: Mestna občina Celje in usposobljeni po-
nudnik.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– kriteriji:
– reference.

Kot merilo štejeta vsaj dve referenci v
letu 98 in dve referenci v letu 99. Navedena
mora biti vrednost investicije, investitor ter
tekstualni opis blaga. Navesti je potrebno
samo tiste reference za katere priznanje
sposobnosti se ponudnik poteguje, ter vsi
ostali pogoji po ZJN in razpisni dokumenta-
ciji.

9., 10., 11.
Mestna občina Celje

Ob-26870
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Ja-
dranska c. 31, 6280 Ankaran, faks
066/527-185.

2. (a) Kraj dobave: Ortopedska bolnišni-
ca Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Anka-
ran.

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

1. skupina: meso, mesni izdelki ter ribe
in morski sadeži: 20,000.000 SIT;

2. skupina: sadje in zelenjava ter njihovi
izdelki: 9,000.000 SIT;

3. skupina: mleko in mlečni izdelki, jajca
ter maščobe rastlinskega izvora:
10,000.000 SIT;

4. skupina: kruh, žita, mlevski in pekar-
ski izdelki: 9,000.000 SIT;

5. skupina: sladkor, med, kavovine, ča-
ji, začimbe, pijače, koncentrati in ostala živi-
la: 7,000.000 SIT.

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

(d) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga oziroma skupine:  ponudnik se lahko
poteguje za naročilo najmanj 50% vrst bla-
ga iz posamezne skupine oziroma podsku-
pine.

Proizvajalci se lahko potegujejo za naro-
čilo lastnih izdelkov ne glede na odstotek
vrst blaga iz podskupine.

3. Predvideni čas dobave: sukcesivne
dobave v času 12 mesecev od podpisa po-
godbe.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, Ankaran, pri Alenki
Vodopivec, tel. 066/462-218, faks
066/527-185.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 5. 2000
od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  5.950 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun 51400-603-30666 pri
APP Koper z navedbo davčne številke.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  do 5. 6. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe:  Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, pri
Alenki Vodopivec, tel. 066/462-218, faks
066/527-185.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
1. skupina: 6. 6. 2000 ob 8. uri,
2. skupina: 6. 6. 2000 ob 10. uri,
3. skupina: 6. 6. 2000 ob 12. uri,
4. skupina: 7. 6. 2000 ob 8. uri,
5. skupina: 7. 6. 2000 ob 11. uri.

Odpiranje ponudb bo v Ortopedski bol-
nišnici Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran,
v sejni sobi v prvem nadstropju nad bolni-
šnično lekarno.
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7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti fi-
nančnih zavarovanj za resnost ponudbe:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 1% ponudbene vrednosti.

Glavni pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na merodajna določila v drugih
dokumentih: skladno z vzorcem pogodbe,
ki je priloga k razpisni dokumentaciji.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– izpolnitev zakonskih pogojev za izved-
bo javnega naročila,

– dokazila o solventnosti, poravnanih ob-
veznostih in zakonitem poslovanju,

– drugi pogoji določeni v razpisni doku-
mentaciji.

Datum, do katerega ponudniki ne more-
jo umakniti ponudbe: 16. 8. 2000.

Merila za dodelitev naročila (teža in na-
čin uporabe meril – 21. člen ZJN):

– izpolnitev formalnih pogojev (izključi-
tveni pogoj),

– popolnost ponudbe (izključitveni po-
goj),

– kakovost,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– reference pri naročniku in drugje,
– morebitne druge ugodnosti ponudni-

ka,
– druga merila navedena v razpisni do-

kumentaciji.
Ob približno enakovredni ponudbeni ce-

ni ima prednost ponudnik z ugodenjšimi re-
ferencami in morebitnimi drugimi ponujeni-
mi ugodnostmi.

Najnižja cena ni nujno najugodnejša.
Teža in način uporabe meril je določena

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

čilu: posreduje Lilijana Vouk, univ. dipl. inž.
živ. tehnol., Ortopedska bolnišnica Valdol-
tra, Jadranska c. 31, Ankaran, tel.
066/462-252, faks 066/527-185.

10.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 110/2000 Ob-26872
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, Ljubljana, faks 175-21-86.

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

trebno dobaviti: brezžični mikrofoni.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

16,500.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti:  RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, pri Dragu Perdihu, tel.
061/175-37-46, faks 061/175-37-40.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo:  od 9. 5. 2000 do
16. 5. 2000 med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
predhodni najavi na telefaksu
061/175-37-40 in na podlagi dokazila o
vplačilu. Način plačila je negotovinski, na
račun RTV Slovenija, pri Agenciji za plačilni

promet, št. rač. 50101-603-45036, sklic
na št. 00-51-634-566, z oznako predmeta
plačila (št. razpisa) in z navedbo davčne
števike in sedeža podjetja.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  25. 5. 2000 do 14. ure
v vložišče RTV Slovenija.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTV Slovenija, vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napi-
som: Ne odpiraj – za razpis – Ponudba za
razpis št. 110/2000 – brezžični mikrofoni.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 5. 2000 ob 9. uri v veliki sejni sobi JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.

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

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):  po razpisni dokumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– za komercialni del pri Brigiti Majdič
faks 061/175-21-86,

– za tehnični del pri Branku Kosiju faks
062/109-91-66.

10.
Javni zavod RTV Slovenija

Št. 109/00 Ob-26873
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, Ljubljana, faks 175-2186.

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

trebno dobaviti:
– blag. skupina A: avdio snemalne/re-

produkcijske naprave,
– blag. skupina B: studijski zvočniki,
– blag. skupina C: profesionalni mikro-

foni I.,
– blag. skupina D: profesionalni mikro-

foni II.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
– blag. skupina A: ca. 13,500.000 SIT,
– blag. skupina B: ca. 4,100.000 SIT,
– blag. skupina C: ca. 10,900.000 SIT,
– blag. skupina D: ca. 5,700.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev

od podpisa pogodbe.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: JZ RTV Slovenija, Komer-
cialna služba, Čufarejva ul., Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  od 9. 5. 2000 do
16. 5. 2000 med 9. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
predhodni najavi na telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je negoto-
vinski, na račun pri APP Ljubljana, št.
50101-603-45036, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(številko razpisa) in z navedbo davčne šte-
vilke in sedeža podjetja. Dodatne informaci-
je so na razpolago samo v pisni obliki, in
sicer: za tehnični del – pri Andražu Dolinar-
ju, faks št. 061/175-2680 in za komercial-
ni del – pri Katarini Novak, faks št.
061/175 2186.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 5. 6. 2000
do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTV Slovenija, vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napi-
som: Ne odpiraj – za razpis – Ponudba za
razpis št. 109/00 – studijska avdio opre-
ma. Na kuverti mora biti napisan polni na-
slov ponudnika.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 6. 2000 ob 10. uri v veliki sejni sobi, 5.
nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska
2, Ljubljana.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis pogod-
be.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): po razpisni dokumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: po razpisni dokumentaciji.

10.
Javni zavod RTV Slovenija

Št. 091-3-125/98 Ob-26874
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Ljubljani, Medicinska fa-
kulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana, faks
543-7701, za Inštitut za mikrobiologijo, In-
štitut za patalogijo, Inštitut za sodno medici-
no.

2. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiolo-
gijo, Zaloška cesta 4, Ljubljana, Inštitut za
patologijo, Korytkova 2, Ljubljana, Inštitut
za sodno medicino, Korytkova 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kemikalije in laboratorij-
ski material.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
– kemikalije: 238,400.000 SIT in sicer:

– Inštitut za mikrobiologijo:
199,000.000 SIT,

– Inštitut za patologijo: 27,800.000
SIT,

– Inštitut za sodno medicino:
11,600.000 SIT,

– laboratorijski material: 143,900.000
SIT, in sicer:

– Inštitut za mikrobiologijo:
100,000.000 SIT,

– Inštitut za patologijo: 29,200.000
SIT,

– Inštitut za sodno medicino:
14,700.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave:  12 mese-
cev, od 1. 8. 2000 do 31. 7. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Univerza v Ljubljani, Medi-
cinska fakulteta, tajništvo, Vrazov trg 2, Ljub-
ljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo:  5. 6. 2000 (vsak
delovnik med 10. in 12. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  znesek 6.000 SIT negoto-
vinsko, na žiro račun št.
50103-603-41175, sklicna številka
010020030/7.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  5. 6. 2000 do 12. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe:  Univerza v Ljubljani, Medi-
cinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana,
prevzemnik tajništvo, z napisom “Ne odpiraj
ponudba“.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 2000 ob 11. uri na naslovu Medicin-
ska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana – sejna
soba.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo:  pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki, ki jim bo priznana
sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme
biti starejše več kot 30 dni na dan oddaje
ponudbe na razpis;

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti, dokazilo ne sme biti
starejše več kot 30 dni na dan oddaje po-
nudbe na razpis;

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
ponudnikovo nestrokovnost, dokazilo ne
sme biti starejše več kot 30 dni na dan
oddaje ponudbe na razpis;

4. da ima poravnane davke in pris-
pevke določene z zakonom, zapadle do
dneva izdaje potrdila, dokazilo ne sme biti
starejše več kot 30 dni na dan oddaje po-
nudbe na razpis;

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3), dokumenti ne smejo
biti starejši več kot 30 dni na dan oddaje
ponudbe na razpis; in da ima:

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca in zap. št. 5 obrazca BON-3 enako
0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran,

6. da ima garancijo za resnost ponud-
be v višini 1% od ponudbene vrednosti z
veljavnostjo do 14. 9. 2000, če vrednost
ponudbe presega 25 mio SIT;

7. da ima izjavo banke, da bo ponud-
nik dobil garancijo za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti, če vrednost ponudbe presega 25
mio SIT in jo bo predložil, če jo bo naročnik
zahteval;

8. da nudi 90-dnevni plačilni rok od
prevzema blaga;

9. da bo dostava fco Inštitut za mikro-
biologijo, Zaloška cesta 4, Ljubljana, Inštitut
za patologijo, Korytkova 2, Ljubljana, Inšti-
tut za sodno medicino, Korytkova 2, Ljublja-
na;

10. da bo trimesečno dostavljal pred-
račune;

11. da bo predložil vzorce blaga, če
jih bo naročnik zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih.

Merilo za izbor najugodnejšega ponud-
nika: najugodnejša cena ob zahtevani kako-
vosti.

Ponudniki lahko kandidirajo tudi na po-
samezne artikle iz seznamov razpisanih ke-
mikalij in laboratorijskega materiala Inštituta
za mikrobiologijo, Inštituta za patologijo in
Inštituta za sodno medicino.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: Ur. l. RS, št. 88 z dne 29. 10.
1999, Ob-13799, popravek namere Ur. l.
RS, št. 103-108 z dne 27. 12. 1999,
Ob-17454.

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta

Št. 3/2000 Ob-26875
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Brežice, Černel-
čeva 15, 8250 Brežice, tel. 0608/668100,
telefaks 0608/668110, kontaktna oseba:
Zvjezdana Vlahović, dipl. inž. med., biok.,
spec.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Brežice, Černelčeva 15, 8250 Brežice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: zdravstveni material po
skupinah in podskupinah;

– skupina A: diagnostična sredstva in
material – vezan na aparate:

1. IMX in AXSYM – 5,850.000 SIT,
2. turbitimer – 1,700.000 SIT,
3. reflotron – 150.000 SIT,
4. koagulometer – 950.000 SIT,
5. H*1 – 1,150.000 SIT,
6. biokemijski testi – 1,400.000 SIT,
7. biokemijski testi – 950.000 SIT,
8. CRP in Mikroalbumini – 850.000

SIT,
9. Glyc. Hemoglobin A 1c –

1,100.000 SIT,
– skupina B: druga diagnostična

sredstva in laboratorijski material:
1. kontrolni vzorci – 500.000 SIT,
2. kontrolni vzorci in potrošni material

– 500.000 SIT,
3. potrošni material – 650.000 SIT,
4. urinski trakovi – 900.000 SIT,
5. ostalo – 1,450.000 SIT.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
18,100.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave:  od 1. 7.
2000 do 30. 6. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti:  Splošna bolnišnica Breži-
ce, tajništvo, Černelčeva 15, 8250 Breži-
ce, pri Mileni Gramc, od ponedeljka do pet-
ka, tel. 0608/668-106, faks
0608/668-110 po enodnevni predhodni
najavi po faksu.

Dokumentacija je na voljo po predložitvi
dokazila o plačilu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo:  ni omejeno, vsak
delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  virmansko nakazilo 15.000
SIT na ŽR naročnika št. 51620-603-31177,

s pripisom za “diagnostična sredstva in ma-
terial“.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  do 19. 5. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Brežice,
tajništvo, Černelčeva 15, 8250 Brežice.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 5. 2000 ob
11. uri na naslovu: Splošna bolnišnica Bre-
žice, sejna soba, Černelčeva 15, 8250 Bre-
žice.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):  kot ponudnik lahko sodeluje
vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registri-
rana za dejavnost, ki je predmet razpisa in
ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisa-
na dovoljenja. Zahteve iz 40. člena ZJN so
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:  samo pisno na naslovu pod 1. točko.

Postopek se izvaja po 50. členu ZJN.
Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri naju-

godnejšega ponudnika je najnižja končna
vrednost predračuna.

10.
Splošna bolnišnica Brežice

Št. 159/2000 Ob-26876
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vzgojno-varstveni zavod Rogaška Sla-
tina, Kozjanskega odreda 2, 3250 Rogaš-
ka Slatina, kontaktna oseba je Irena Žolgar -
ravnateljica, tel. 063/81 45 21, faks
063/81 45 35.

2. (a) Kraj dobave: Vzgojno-varstveni za-
vod Rogaška Slatina, Kozjanskega odreda
2, 3250 Rogaška Slatina in za enoto Ko-
strivnica.

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

– kruh in pekovski izdelki v vrednosti ca.
1,500.000 SIT,

– žitni izdelki v vrednosti ca. 950.000
SIT,

– zmrznjeni izdelki iz testa v vrednosti
ca. 135.000 SIT,

– meso in mesni izdelki v vrednosti ca.
4,550.000 SIT,

– mleko in mlečni izdelki v vrednosti ca.
1,670.000 SIT,

– sadje – sveže v vrednosti ca.
2,000.000 SIT,

– sadje – konzervirano v vrednosti ca.
90.000 SIT,

– zelenjava – sveža v vrednosti ca.
1,120.000 SIT,

– zelenjava – konzervirana v vrednosti
ca. 400.000 SIT,

– zelenjava – zmrznjena v vrednosti ca.
285.000 SIT,

– jajca v vrednosti ca. 230.000 SIT,
– ribe v vrednosti ca. 225.000 SIT,
– sadni sokovi v vrednosti ca. 525.000

SIT,
– ostalo prehrambeno blago v vrednosti

ca. 602.000 SIT.
Podrobnejši opis in pregled vrst in količi-

ne blaga bo razviden iz razpisne dokumen-
tacije.
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Ponudniki lahko ponudijo samo eno vr-
sto blaga.

(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
14,282.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave:  12 mese-
cev, od 1. 7. 2000 do 30. 6. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti:  dokumentacija za ugotv-
ljanje sposobnosti se dobi v tajništvu vrtca
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 30. 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.
51730-603-35246 pri APP Šmarje pri Jel-
šah – za razpisno dokumentacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  ponudbe je potrebno
predložiti do 5. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe:  ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov: Vzgojno-varstveni zavod Ro-
gaška Slatina, Kozjanskega odreda 2, 3250
Rogaška Slatina v zapečatenih kuvertah, na
katerih je napisan poleg naslovnika tudi na
zadnji strani naslov ponudnika in na prvi stra-
ni, posebna oznaka “Ne odpiraj – javni raz-
pis“.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v sredo, 6. 6.
2000 ob 13. uri v prostorih Vzgojno-vars-
tvenega zavoda Rogaška Slatina, Kozjan-
skega odreda 2 v Rogaški Slatini.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb se mora-
jo 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 v postopku priznana
sposobnost ponudnika.

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 razpisne

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.

Vzgojno-varstveni zavod
Rogaška Slatina

Št. 260-1/2000-8 Ob-26879
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Dr. Franca Der-
ganca, Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici, tel.
065/31-811, faks 065/136-300.

2. (a) Kraj dobave: Šempeter pri Gorici,
lekarna bolnišnice.

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

(c) Ocenjena vrednost naročila:
160,000.000 SIT.

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, Padlih bor-
cev 13a, Šempeter pri Gorici, tajništvo
upravnih služb.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo:  31. maj 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 + 950 SIT
(DDV) na žiro račun 52000-603-32020 ali
pri blagajni zavoda.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  ponedeljek, 5. junij
2000 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe:  Splošna bolnišnica Dr. Fran-
ca Derganca Nova Gorica, Padlih borcev
13a, 5290 Šempeter pri Gorici, tajništvo
upravnih služb.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek 5. junij 2000 ob 11. uri v sejni
sobi upravnih služb.

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 izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN):  navedeno v razpisni dokumentaciji.

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

10.
Splošna bolnišnica dr. Franca

Derganca
Nova Gorica

Ob-27018
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Kranj, Cesta
1. maja 54, Kranj, faks 064/331-332.

2. (a) Kraj dobave: sedež naročnika C.
1. maja 59, Kranj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago za
obdobje 12 mesecev.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 15. 6. 2000 do 14. 6. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dom upokojencev Kranj,
Cesta 1. maja 54, Kranj, kontaktna oseba:
Damjan Modrijan, od ponedeljka do petka
od 9. do 11. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 8. 5. do 16. 5.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
51500-603-31621, ali na blagajni doma
od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure.

Za izstavitev računa morate predložiti us-
trezno naročilnico.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 23. 5. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom upokojencev Kranj, Ce-
sta 1. maja 54, Kranj, tajništvo (št. sobe
011), z oznako: “Za razpisno komisijo“.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 5. 2000 ob 13. uri, v sejni sobi Doma
upokojencev Kranj.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. pogoj: 40. člen ZJN,
2. pogoj: razpisna dokumentacija,
3. pogoj: cena,
4. pogoj: glede na problematiko oku-

snosti živil je, za kruh in pekovsko pecivo
ter testenine, določena degustacija,

5. pogoj: točnost dobave.
9., 10.

Dom upokojencev Kranj

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-26551
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalna direkcija, Mestna občina
Celje, Prešernova 27, 3000 Celje, telefaks
03/4265-802.

2. Kraj izvedbe del: Mestna občina Ce-
lje.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
in obrtniških del in ocenjena vrednost celo-
te in delov, ki se bodo oddajali posamično:
gradnja v skladu s 3. členom zakona o
graditvi objektov.

Opis:
– visoke gradnje,
– nizke gradnje,
– rekonstrukcije,
– montažna dela,
– ureditve okolja,
– zaključna in obrtniška dela.
Vrsta in obseg: v skladu z rednimi aktiv-

nostmi ki jih vodi Komunalna direkcija Ko-
misija za ugotavljanje posledic naravnih in
drugih nesreč MOC.

Ocenjena vrednost del v letu
2000/2001, ki se bo oddajala po delih:
10,000.000 SIT.

Interventni ukrepi v skladu s tretjim
odstavkom 1. člena zakona o graditvi
objektov.

Opis:
– visoke gradnje,
– nizke gradnje,
– montažna dela,
– obrtniška dela.
Vrsta in obseg: v skladu z rednimi aktiv-

nostmi ki jih vodi Komunalna direkcija in
Komisija za ugotavljanje posledic naravnih
in drugih nesreč MOC.
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Ocenjena vrednost del v letu
2000/2001, ki se bo oddajala po delih:
10,000.000 SIT.

Vzdrževalna dela na elektroenerget-
skih, vodnogospodarskih, komunalnih
objektih in napravah cestnega prometa,
ki so v posebnih predpisih določena kot
vzdrževalna dela.

Vrsta in obseg: v skladu z rednimi aktiv-
nostmi ki jih vodi Komunalna direkcija MOC.

Ocenjena vrednost del v letu
2000/2001, ki se bo oddajala po delih:
2,000.000 SIT.

(a) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov je predmet naročila objave
tega javnega razpisa v delu, kjer so zajete
storitve.

(b)
(c) Ocenjena vrednost naročila: glej toč-

ko 3 oziroma 3.(a).
4. Predvideni čas izvedbe: 12 mesecev

od dneva izdaje sklepa o priznani sposob-
nosti.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalna direkcija, Mestna občina Celje,
Prešernova 27, 3000 Celje, telefaks
03/4265-802.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 9. do 12. maja
(od torka do petka do 12. ure) na Komunal-
ni direkciji MOC.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na št. žiro raču-
na 50700-630-9010105, sklic: 00 600,
»za ugotavljanje sposobnosti 2000«. Ob dvi-
gu razpisne dokumentacije je potrebno pre-
dočiti virman ali položnico o plačilu za razpi-
sno dokumentacijo.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponud-
bene dokumentacije je ponedeljek 29. maja
2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Komunalna direkcija, Mest-
na občina Celje, Prešernova 27, 3000 Ce-
lje, telefaks 03/4265-802.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
datum odpiranja ponudb je torek, 30. maja
2000 ob 9. uri v sejni sobi Komunalne di-
rekcije, Mestna občina Celje, Prešernova
27, 3000 Celje.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: osnutek po-
godbe, ki jo ob oddaji dela, izvedbi storitve
ali prodaji blaga skleneta pogodbeni stran-
ki: Mestna občina Celje in usposobljeni po-
nudnik.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– kriteriji:
– reference.

Kot merilo štejeta vsaj dve referenci v
letih 98 in dve referenci v letu 99. Navede-
na mora bit vrednost investicije, investitor
ter tekstualni opis objekta. Navesti je po-
trebno samo tiste reference za katere priz-
nanje sposobnosti se ponudnik poteguje,
ter vsi ostali pogoji po ZJN in razpisni doku-
mentaciji.

10., 11.
Mestna občina Celje

Št. 11/2-75/2000 Ob-26599
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, fax št.: (01)433 04 43.

2. Kraj izvedbe del: območje celotne
Slovenije – sedež in devet poslovnih enot
Telekoma Slovenije, d.d.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del
in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: gradbena dela za
investicijsko izgradnjo ter investicijsko in
redno vzdrževanje na telekomunikacij-
skem omrežju Telekom Slovenije, d.d.

(a)
(b) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

(b) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 5.439,214.000 SIT.

4. Predvideni čas izvedbe: predvideni
pričetek del je v drugi polovici leta 2000.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in lo-
gistiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Tele-
kom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, soba
306.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko potencialni ponudniki zahtevajo
do roka za oddajo ponudb vsak delovni dan
med 8. in 15. uro, razen ob petkih med 8.
in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvi-
gu razpisne dokumentacije ponudnik pred-
loži potrdilo o plačilu 15.000 SIT in posre-
duje matično in davčno številko ponudnika
ter telefonsko in telefaksno številko kontakt-
ne osebe ponudnika.

Plačilo se izvrši na žiro račun št.:
50100-601-35407.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prej-
me naročnik na svoj sedež do 5. 6. 2000
do vključno 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana ali oddajte osebno v tajništvu Sek-
torja za nabavo in logistiko, 3. nadstropje
poslovne stavbe Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 6. 2000 ob
11. uri v prostorih naročnika v sejni sobi
poslovne stavbe Telekom Slovenije, d.d.,
PE Ljubljana, Stegne 19 – 4. nadstropje,
soba 4A-06.

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

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pi-
sne okvirne pogodbe.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): kot izhaja iz razpisne dokumentacije –
točka 3.3.2. “Minimalni obvezni kriteriji za
priznanje usposobljenosti ponudnika“.

10.
11. Datum in številka objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: namera o
javnem naročilu je bila objavljena v Urad-
nem listu RS, št. 11-12 z dne 11. 2. 2000,
Ob-20783.

12.
Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-75/2000 Ob-26601
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks št.: (01)433 04 43.

2. Kraj izvedbe del: območje celotne
Slovenije – sedež in devet poslovnih enot
Telekoma Slovenije, d.d.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: montažna de-
la pri investicijski izgradnji ter investicij-
skem in rednem vzdrževanju medkrajev-
nega kabelskega telekomunikacijskega
omrežja (MKO); Telekom Slovenije, d.d.

(a)
(b) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

(b) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 657,270.000 SIT.

4. Predvideni čas izvedbe: predvideni
pričetek del je v drugi polovici leta 2000.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in lo-
gistiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Tele-
kom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, soba
306.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko potencialni ponudniki zahtevajo
do roka za oddajo ponudb vsak delovni dan
med 8. in 15. uro, razen ob petkih med 8.
in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvi-
gu razpisne dokumentacije ponudnik pred-
loži potrdilo o plačilu 15.000 SIT in posre-
duje matično in davčno številko ponudnika
ter telefonsko in telefaksno številko kon-
taktne osebe ponudnika.

Plačilo se izvrši na žiro račun št.:
50100-601-35407.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prej-
me naročnik na svoj sedež do 5. 6. 2000
do vključno 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana ali oddajte osebno v tajništvu Sek-
torja za nabavo in logistiko, 3. nadstropje
poslovne stavbe Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 6. 2000 ob
9. uri v prostorih naročnika v sejni sobi po-
slovne stavbe Telekom Slovenije, d.d., PE
Ljubljana, Stegne 19 – 4. nadstropje, soba
4A-06.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.
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8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pi-
sne okvirne pogodbe.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): kot izhaja iz razpisne dokumen-
tacije – točka 3.3.2. “Minimalni obvezni kri-
teriji za priznanje usposobljenosti ponudni-
ka“.

10.
11. Datum in številka objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: namera o
javnem naročilu je bila objavljena v Urad-
nem listu RS, št. 11-12 z dne 11. 2. 2000,
Ob-20781.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-75/2000 Ob-26603
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, fax št.: (01)433 04 43.

2. Kraj izvedbe del: območje celotne
Slovenije – devet poslovnih enot Telekoma
Slovenije, d.d.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: montažna de-
la pri investicijski izgradnji ter investicij-
skem in rednem vzdrževanju razvodne-
ga naročniškega telekomunikacijskega
omrežja (RNO); Telekom Slovenije, d.d.

(a)
(b) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

(b) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 772,250.000 SIT.

4. Predvideni čas izvedbe: predvideni
pričetek del je v drugi polovici leta 2000.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in lo-
gistiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Tele-
kom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, soba
306.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko potencialni ponudniki zahtevajo
do roka za oddajo ponudb vsak delovni dan
med 8. in 15. uro, razen ob petkih med 8.
in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvi-
gu razpisne dokumentacije ponudnik pred-
loži potrdilo o plačilu 15.000 SIT in posre-
duje matično in davčno številko ponudnika
ter telefonsko in telefaksno številko kon-
taktne osebe ponudnika.

Plačilo se izvrši na žiro račun št.:
50100-601-35407.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prej-
me naročnik na svoj sedež do 5. 6. 2000
do vključno 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana ali oddajte osebno v tajništvu Sek-
torja za nabavo in logistiko, 3. nadstropje

poslovne stavbe Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 6. 2000 ob
12. uri v prostorih naročnika v sejni sobi
poslovne stavbe Telekom Slovenije, d.d.,
PE Ljubljana, Stegne 19 – 4. nadstropje,
soba 4A-06.

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

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pi-
sne okvirne pogodbe.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): kot izhaja iz razpisne dokumen-
tacije – točka 3.3.2. “Minimalni obvezni kri-
teriji za priznanje usposobljenosti ponudni-
ka“.

10.
11. Datum in številka objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: namera o
javnem naročilu je bila objavljena v Urad-
nem listu RS, št. 11-12 z dne 11. 2. 2000,
Ob-20782.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-75/2000 Ob-26605
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, fax št.: (01)433 04 43.

2. Kraj izvedbe del: območje celotne
Slovenije – devet poslovnih enot Telekoma
Slovenije, d.d.

3. Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
montažna dela pri investicijski izgrad-
nji ter investicijskem in rednem vzdr-
ževanju krajevnega kabelskega tele-
komunikacijskega omrežja (KKO); Te-
lekom Slovenije, d.d.

(a)
(b) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

(b) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 2.420,008.000 SIT.

4. Predvideni čas izvedbe: predvideni
pričetek del je v drugi polovici leta 2000.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in lo-
gistiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Tele-
kom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, soba
306.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko potencialni ponudniki zahtevajo
do roka za oddajo ponudb vsak delovni dan
med 8. in 15. uro, razen ob petkih med 8.
in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvi-
gu razpisne dokumentacije ponudnik pred-
loži potrdilo o plačilu 15.000 SIT in posre-
duje matično in davčno številko ponudnika
ter telefonsko in telefaksno številko kontakt-
ne osebe ponudnika.

Plačilo se izvrši na žiro račun št.:
50100-601-35407.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prej-
me naročnik na svoj sedež do 5. 6. 2000
do vključno 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana ali oddajte osebno v tajništvu Sek-
torja za nabavo in logistiko, 3. nadstropje
poslovne stavbe Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 6. 2000 ob
9. uri v prostorih naročnika v sejni sobi po-
slovne stavbe Telekom Slovenije, d.d., PE
Ljubljana, Stegne 19 – 4. nadstropje, soba
4A-06.

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

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pi-
sne okvirne pogodbe.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): kot izhaja iz razpisne dokumen-
tacije – točka 3.3.2. “Minimalni obvezni kri-
teriji za priznanje usposobljenosti ponudni-
ka“.

10.
11. Datum in številka objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: namera o
javnem naročilu je bila objavljena v Urad-
nem listu RS, št. 11-12 z dne 11. 2. 2000,
Ob-20784.

Telekom Slovenije, d.d.

Ob-26738
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: SPL Ljubljana, d.d., Frankopanska 18a,
1519 Ljubljana, telefaks 01/473-68-26.

2. Kraj izvedbe del: Slovenija, predvsem
področje Ljubljane.

3. Vrsta in obseg zahtevanih del in oce-
njena vrednost celote in delov, ki se bodo
oddajali posamično: izvajanje investicij-
sko vzdrževalnih del, del tekočega vzdr-
ževanja in del potrebnih za zagotovitev
nemotenega obratovanja na objektih in
nepremičninah, s katerimi upravlja SPL
Ljubljana, d.d., ocenjena vrednost celo-
te znaša 240 mio SIT letno.

Ponudnik lahko ponudi:
A) vsa dela razen tehničnega varovanja

in fizičnega varovanja ter čiščenja,
B) posamezna dela: sanacije AB kon-

strukcij, slikopleskarska dela, krovska dela,
kleparska dela, strojne instalacije, elektroin-
stalacije, klimatizacija, servisiranje protipo-
žarne opreme,

C) tehnično varovanje,
D) čiščenje.
4. Predvideni čas izvedbe: za obdobje 4

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: SPL
Ljubljana, d.d., Frankopanska 18a, 1519
Ljubljana, Aleksandra Perko, tel.
01/473-68-66, telefaks 01/473-68-26, ob
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predložitvi potrdila o plačilu za razpisno do-
kumentacijo v višini 6.000 SIT na ŽR
50100-601-13084, namen nakazila: plači-
lo razpisne dokumentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 5. 2000,
vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: 5. 6. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: SPL Ljubljana, d.d., Franko-
panska 18a, 1519 Ljubljana, vložišče.

(c)
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

7. 6. 2000 ob 13. uri na naslovu: SPL Ljub-
ljana, d.d., Frankopanska 18a, 1519 Ljub-
ljana.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti:
– predpisana dovoljenja za opravljanje

dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba 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.

Merila za ugotavljanje in priznanje spo-
sobnosti z navedbo dokazov, ki jih mora
predložiti ponudnik glede izpolnjevanja po-
gojev: merila za izbiro najugodnejše ponud-
be za točko A, B, C in D so:

1. usposobljenost in sposobnost po-
nudnika za realizacijo razpisanih del (0-61
točk),

2. plačilni pogoji (0,1 točke za vsak
dan daljši plačilni rok od zahtevanega, ven-
dar največ za 60 dni),

3. garancijski pogoji (0,5 točke za
vsak mesec daljši garancijski rok od zahte-
vanega, vendar največ za 24 mesecev),

4. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (0-3 točke),

Pri vrednotenju po točkah od 1. do 4.
se upošteva vplivnostni faktor 0,6.

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 0,4, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Sposobnost za izvajanje del bo priznana
tistim ponudnikom, ki bodo po vseh vredno-
tenjih skupaj dosegli 50% in več vseh mož-
nih točk.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naju-
godnejši.

Dokazila, ki jih mora predložiti ponudnik
glede izpolnjevanja pogojev: skladno z raz-
pisno dokumentacijo.

Datum, do katerega bodo prijavljeni po-
nudniki s pisnim sklepom obveščeni o izidu
razpisa: najkasneje do 15. 7. 2000.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Martina VALIČ, inž. gr. (tel.
01/473-68-08), SPL Ljubljana, d.d.

SPL Ljubljana, d.d.

ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Ob-26550
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Komunalna di-
rekcija, Prešernova 27, 3000 Celje,
03/4265-180.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: projektantske in sveto-
valne storitve v investicijskem procesu
– klasifikacija po priročniku za konzul-
tantske storitve v investicijski gradnji
(IZS 1999).

Opis:
– raziskave,
– predhodne investicijske študije,
– projektna dokumentacija,
– aktivnosti pri izvajanju del,
– ostale oblike nudenja konzultantskih

storitev.
Vrsta in obseg: v skladu s pristojnostmi

Komunalne direkcije in Komisije za ugotav-
ljanje posledic naravnih in drugih nesreč
MOC in v skladu z klasifikacijo po priročni-
ku za konzultantske storitve v investicijski
gradnji (IZS 1999).

Ocenjena vrednost del v letu
2000/2001, ki se bo oddajala po delih:
10,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: Mestna občina Celje.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: 12

mesecev od dneva izdaje sklepa o priznani
sposobnosti.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Celje, Komunalna direkcija,
Prešernova 27, 3000 Celje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 9. do 12. maja
(od torka do petka do 12. ure) na komunal-
ni direkciji MOC.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na št. žiro raču-
na 50700-630-9010105, sklic: 00 600,
“za ugotavljanje sposobnosti 2000“. Ob dvi-
gu razpisne dokumentacije je potrebno pre-
dočiti virman ali položnico o plačilu za razpi-
sno dokumentacijo

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponud-
bene dokumentacije je ponedeljek,
29. maja 2000, do 13. ure.

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

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
datum odpiranja ponudb je torek, 30. maja
2000 ob 9. uri, v sejni sobi Komunalne di-

rekcije, Mestna občina Celje, Prešernova
27, 3000 Celje.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: osnutek po-
godbe, ki jo ob oddaji dela, izvedbi storitve
ali prodaji blaga skleneta pogodbeni stran-
ki: Mestna občina Celje in usposobljeni po-
nudnik.

9.Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): projektantske in svetovalne stori-
tve v investicijskem procesu – klasifikacija
po priročniku za konzultantske storitve v in-
vesticijski gradnji (IZS 1999):

– kriteriji,
– reference.
Kot merilo štejeta vsaj dve referenci v

letu 98 in dve referenci v letu 99. Navedena
mora biti vrednost investicije, investitor ter
tekstualni opis storitve. Navesti je potrebno
samo tiste reference za katere priznanje
sposobnosti se ponudnik poteguje, ter vsi
ostali pogoji po ZJN in razpisni dokumenta-
ciji.

10., 11., 12.
Mestna občina Celje

Št. 3-53/00 Ob-26703
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Institut “Jožef Stefan“, Jamova 39,
1000 Ljubljana, 061/123-22-05.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: nabava vozovnic v pot-
niškem prometu; 60,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: Institut “Jožef Stefan“,
Jamova 39, Ljubljana.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: 1. 9.
2000 do 31. 8. 2001.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: In-
stitut “Jožef Stefan“ – vložišče, Jamova 39,
1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 5. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT virmansko na
žiro račun št. 50101-603-50272 ali na bla-
gajni IJS vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Obenem je obvezno priložiti tudi kopijo po-
trdila o registraciji.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 5. 6. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Institut “Jožef Stefan“ – vlo-
žišče Instituta, Jamova 39, 1000 Ljubljana.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 6. 2000 ob 11. uri na Institutu “Jožef
Stefan“, Jamova 39, 1000 Ljubljana.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): razvidno iz razpisne dokumenta-
cije.

10., 11.
Institut “Jožef Stefan“ Ljubljana,

Slovenija
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Javni razpisi

Št. 122/2000 Ob-26798
Na podlagi 3. in 6. člena zakona o fi-

nančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvod-
njo in ponudbo hrane (Ur. l. RS, št. 5/91) in
9. člena uredbe o finančnih intervencijah za
celostno urejanje podeželja in obnovo vasi
za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 31/00) ter na
osnovi 11. člena zakona o uporabi sred-
stev, pridobljenih iz naslova kupnine na pod-
lagi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95; v nadaljevanju
zakon) in sklepa Vlade RS z dne 24. 3.
2000 o finančnem načrtu in o naložbeni
politiki sklada v letu 2000 objavljata Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no – Agencija za kmetijske trge in razvoj
podeželja (v nadaljevanju ministrstvo) ter
Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje po-
seljenosti slovenskega podeželja, d.o.o. v
okviru V. javnega razpisa (v nadaljevanju
sklad)

javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih
financiranju razvojnih programov na

kmetijah in prestrukturiranju kmetijstva
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ne-

povratnih sredstev, ugodnih posojil in jam-
stev ministrstva in sklada investitorjem (fizič-
ne osebe in zadruge) za posamezne name-
ne, opredeljene v točkah A, E in F tega
razpisa.

Po tem razpisu je za financiranje projek-
tov iz virov ministrstva predvidenih:

– do 500 mio SIT nepovratnih sredstev
za financiranje projektov kmetijstva in do-
polnilnih dejavnosti na kmetijah,

– do 50 mio SIT nepovratnih sredstev za
financiranje posebnih projektov v kmetijstvu,

– do 400 mio SIT nepovratnih sredstev
za financiranje razvojnega prestrukturiranja
zadrug;

ter iz virov sklada:
– do 910 mio SIT ugodnih posojil,
– do 200 mio SIT za jamstva.
Sklad in ministrstvo sta v letih 1998 in

1999 v okviru razpisov objavila tudi financi-
ranje projektov E1 “Mladi gospodarji na
kmetijah”. Razpis za ta namen bo objavljen
pod posebnimi pogoji ločeno od tega razpi-
sa.

II. Splošni pogoji, skupni za vse
namene

1. Investitor mora predložiti zahtevo za
sredstva na originalnem obrazcu sklada vr-
ste A (kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti na
kmetijah, posebni projekti v kmetijstvu), B
(zadruge). Vlogi morajo biti priložene prilo-
ge in dokazila, ki jih zahtevata ministrstvo in
sklad od investitorja in so navedene v po-
glavju VI. tega razpisa in na posameznem
obrazcu.

2. Investitor mora do 30. 5. 2000 odda-
ti osnovni obrazec o kmetijskem gospo-
darstvu.

3. Investitor mora, če se poteguje za
sredstva do 2 mio SIT, priložiti kratek opis z
osnovnimi podatki o investiciji.

4. Investitor mora, če se poteguje za več
kot 2 mio SIT, vlogi priložiti poslovni načrt,
izdelan po metodologiji kmetijske svetoval-
ne službe (za namene A in E).

5. Investitor mora, če se poteguje za sa-
nacijska sredstva, priložiti sanacijski načrt,
ne glede na višino zaprošenih sredstev.

6. Sredstva ali jamstvo so namenjena za
isti projekt praviloma le enkrat. Če gre za
projekt iz namena A1, za katerega znesek v
prvem, drugem, tretjem ali četrtem razpisu
sklada v letih 1996, 1997, 1998 in 1999
skupaj ni presegel 30% investicijske vred-
nosti, so v tem primeru dodeljena sredstva
lahko opredeljena kot fazna in se prosilec
lahko poteguje za sredstva oziroma jamstvo
še enkrat, če isti projekt poteka v več fazah.

Investitorji, ki bodo pridobili sredstva po
tem razpisu, ne morejo nadaljnjih 5 let kan-
didirati za isti namen (isto fazo). Investitorji,
ki so s pridobljenimi sredstvi na predhodnih
razpisih zaključili celovit projekt kmetije ne
morejo kandidirati na razpisu v letu 2000.
Investitorji, ki so v letu 1999 (četrti razpis)
pridobili sredstva pod namenom A2 za spe-
cialno mehanizacijo (tč. II/4 priloge 1) ali pa
so pridobili sredstva pod namenom A1 ali
E1 za specialno mehanizacijo (točka II/4
priloge 1), ne morejo kandidirati na razpisu
v letu 2000 za isti namen.

7. Investitorji se lahko prijavijo le na eno
podtočko razpisa. Na razpis ne morejo kan-
didirati prosilci, ki so prejeli sredstva za isti
namen po Javnem razpisu za dodeljevanje
sredstev, namenjenih financiranju razvojnih
programov v Posočju (Ur. l. RS, št. 1 z dne
9. 1. 1999).

8. Investitorji lahko kandidirajo za spe-
cialno mehanizacijo in nakup kmetijskih
zemljišč tudi v primeru, če je projekt uvrščen
v A1 in predstavlja specialna mehanizacija
in nakup kmetijskih zemljišč del celotne in-
vesticije, vendar ne več kot 45% njene pre-
dračunske vrednosti.

III. Finančni pogoji, skupni za vse
namene

1. Doba odplačevanja posojila ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta.

2. Posojila do 2 mio SIT investitor pravi-
loma zavaruje pri zavarovalnici.

3. Posojila nad 2 mio SIT investitor pra-
viloma zavaruje z vpisom hipoteke na pre-
moženje ali z drugim, temu instrumentu ena-
kovrednim jamstvom.

4. Črpanje nepovratnih sredstev je v ob-
liki refundacije plačanih računov (skupaj z
dokazili o plačilu) za dela izvršena po 28. 6.
1999 iz lastnih sredstev ali na podlagi potr-
jene situacije s strani nadzornega organa,
skupaj z dokazilom o strokovni usposoblje-
nosti nadzornega organa, če gre za gradbe-
na dela.

5. Črpanje posojila sklada je dokumen-
tarno, z možnostjo refundacije računov za
dela, izvršena v letu 2000 iz lastnih virov,
vendar največ v višini 30% dodeljenega po-
sojila. Prosilec lahko v obliki gotovine pora-
bi največ 20% dodeljenega posojila, a ne
več kot 350.000 SIT.

6. Posojila ni mogoče najeti za refinanci-
ranje obstoječih kreditov pri poslovnih ban-
kah, razen za namen E/2.

7. Sredstva lahko pridobijo prosilci, ki
imajo med viri financiranja zagotovljenih naj-
manj 30 % lastnih sredstev.

8. Sredstva se lahko dodeljujejo v skla-
du z določilom 2. odstavka 2. člena uredbe
o finančnih intervencijah za celostni razvoj
podeželja in obnovo vasi za leto 2000 (Ur. l.
RS, št. 31/00).

IV. Pogoji za dodelitev in nameni do-
deljevanja sredstev

A. Financiranje projektov kmetijstva in
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

Investitorji so lahko fizične osebe, držav-
ljani Republike Slovenije, ki izpolnjujejo po-
goje za opravljanje kmetijske dejavnosti.

A1. Financiranje strukturnih sprememb
na kmetijah; pogoji:

– delež posojila in nepovratnih sredstev
v finančni konstrukciji je lahko največ 50%
predračunske vrednosti, od tega v strukturi
do:

– na gorsko-višinskih in strmih ob-
močjih (delež nepovratnih sredstev 25 %,
posojilo 25%),

– na demografsko ogroženih območ-
jih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pride-
lavo (delež nepovratnih sredstev 20 %, po-
sojilo 30%),

– na vseh ostalih območjih (delež ne-
povratnih sredstev 15 %, posojilo 35%),

– posojilni pogoji: doba vračanja posoji-
la do 15 let, obrestna mera TOM + 2 %,
največ dveletni moratorij na odplačevanje
posojila;

– minimalna višina zaprošenih sredstev
je 3 mio SIT, najnižja višina predračunske
vrednosti investicije je 6 mio SIT;

– projekt mora najkasneje po zaključku
investicije zagotoviti delovno mesto kot glav-
no zaposlitev vsaj prosilcu ali zakoncu, kar
dokaže s poslovnim načrtom in mora posta-
ti zavarovanec iz kmetijske dejavnosti;

– prosilci, ki bodo pridobili po tem razpi-
su več kot 8 mio SIT sredstev, se bodo
morali zavezati, da bodo vsaj še 5 let sprem-
ljali rezultate gospodarjenja po FADN meto-
dologiji.

Pogoji in kriteriji dodeljevanja sredstev
so navedeni v prilogi 1, ki je sestavni del
tega razpisa.

A2. Financiranje izvedbe modernizacije
kmetij; pogoji:

– delež posojila in nepovratnih sredstev
v finančni konstrukciji je lahko največ 50%
predračunske vrednosti, od tega v strukturi
do:

– na gorsko-višinskih območjih (de-
lež nepovratnih sredstev 25 %, posojilo
25%),

– na demografsko ogroženih območ-
jih z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejav-
nost (delež nepovratnih sredstev 20 %, po-
sojilo 30%),

– na vseh ostalih območjih (delež ne-
povratnih sredstev 15 %, posojilo 35%);

– posojilni pogoji: doba vračanja posoji-
la do 8 let, obrestna mera TOM + 2 %,
največ dveletni moratorij na odplačevanje
posojila,

– zaprošeni znesek sredstev ne sme biti
višji od 3 mio SIT in ne nižji od 1 mio SIT.

Okvirno je za namene iz točk A1 in A2 na
voljo do 500 mio SIT nepovratnih sredstev
ministrstva in do 550 mio SIT posojil iz virov
sklada.

Pogoji in kriteriji dodeljevanja sredstev
so navedeni v prilogi 1, ki je sestavni del
tega razpisa.
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Obrazec za vlogo A dobijo prosilci pri
krajevni enoti Hranilno kreditne službe Slo-
venije (HKS).

E. Financiranje posebnih projektov v
kmetijstvu

Investitorji so lahko fizične osebe, držav-
ljani Republike Slovenije, ki izpolnjujejo po-
goje za opravljanje kmetijske dejavnosti.

E2. Financiranje programa “sanacije
kmetij”, pod posebnimi pogoji z odobritvijo
posojil, nepovratnimi sredstvi in s subven-
cioniranimi obrestmi:

– za vključitev v program so pogoji na-
vedeni v prilogi 2, ki je sestavni del tega
razpisa,

– posojilni pogoji: doba vračanja posoji-
la do 15 let, obrestna mera TOM + 2 %, ki
bo subvencinirana za čas moratorija na od-
plačevanje posojila, dveletni moratorij na od-
plačevanje posojila.

E3. Enkratna sanacijska pomoč prosil-
cem-fizičnim osebam, ki opravljajo kmetij-
sko dejavnost, v primeru družinske nesreče
ali naravne nesreče individualnega značaja
v obliki nepovratnih sredstev do višine 1
mio SIT.

Za namene E2 in E3 je okvirno na voljo
do 50 mio SIT nepovratnih sredstev iz virov
ministrstva, do 50 mio SIT posojil in do 50
mio SIT jamstev iz virov sklada.

Pogoji in kriteriji dodeljevanja so nave-
deni v prilogi 2 k temu razpisu.

Vlagatelji za namen E2 in E3 se prijavijo
na obrazcu A in pomožnem obrazcu E2. Te
obrazce dobijo prosilci pri krajevni enoti Hra-
nilno kreditne službe Slovenije.

F. Financiranje razvojnega prestruktu-
riranja zadrug s projekti regionalnega po-
mena

Investitorji so lahko poslovni subjekti, or-
ganizirani po zakonu o zadrugah ter v obli-
kah poslovnega povezovanja zadrug kot je
konzorcij, skupina ipd.; pogoji:

– delež posojila in nepovratnih sredstev
v finančni konstrukciji je lahko do 50 % pre-
dračunske vrednosti, in sicer do 25 % po-
sojilnih sredstev sklada in do 25 % nepo-
vratnih sredstev ministrtsva;

– delež v obliki jamstva sklada za nasto-
panje na licitacijah ali najetju posojil pri ban-
kah je lahko največ do 80 % predračunske
vrednosti projekta;

– posojilni pogoji: doba vračanja do 15
let, obrestna mera TOM + 0% in eno (1)
odstotno nadomestilo stroškov.

Okvirno je za namen točke F na voljo do
400 mio SIT nepovratnih sredstev mini-
strstva, do 310 mio SIT posojilnih sredstev
sklada in do 150 mio SIT jamstev iz virov
sklada.

Vlagatelji bodo vloge oddali na poseb-
nem obrazcu B, ki se bo pridobil na sedežu
sklada (Škrabčev trg 9a, Ribnica).

V. Merila za izbor
1. Prednost pri izbiri bodo imeli projekti:
– po vrednotenju kriterijev, izvedenih iz

10. člena zakona o uporabi sredstev pri-
dobljenih iz naslova kupnine na podlagi za-
kona o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 45/95)

– katerih dejavnosti so prioritetne na os-
novi pogojev in kriterijev, ki so navedena v
prilogi 1 in 2 k temu razpisu,

– ki so sestavni del razvojnih programov
(lokalnih, sektorskih, regionalnih),

– naložbe, ki so sestavni del projektov,
ki celovito obravnavajo kmetijo,

– ki se izvajajo v obmejnih območjih Re-
publike Slovenije,

– ki se izvajajo v gorsko-višinskih območ-
jih in strmih legah,

– ki zagotavljajo enakomerno regijsko
porazdelitev investicij in sredstev,

– ki dokončujejo investicijo, če je bila
le-ta opredeljena kot fazna gradnja – fazno
vlaganje,

– ki se izvajajo na območju občin Tol-
min, Kobarid in Bovec in so vključeni v po-
potresno sanacijo in v program državne po-
moči,

– ki se izvajajo v skladu s standardi eko-
loške pridelave in pridobijo mnenje posa-
meznih združenj ekoloških kmetov,

– projekti na kmetijah, kjer so mladi gos-
podarji do 40 let prevzemniki kmetij v ob-
dobju zadnjih 5 let do roka prijave vloge.

2. Prednost pri izbiri projektov iz name-
na “F” pa bodo imeli projekti, ki bodo ustre-
zali sledečim kriterijem:

– obseg in pomembnost projekta za re-
gijo,

– povezovanje in realizacija dela zadrug,
– tržna naravnanost projekta,
– večji delež lastnih sredstev ter dokapi-

talizacija s strani zadružnikov,
– prednost bodo imeli projekti oziroma

zadruge na območjih z večjo stopnjo brez-
poselnosti, z večjim deležem demografsko
ogroženih območij ter projekti na obmejnih
predelih,

– prednost bodo imeli projekti, kjer je
neposredno ogroženo število kooperantov
večje.

3. Vloge prosilcev, ki bodo nepopolne,
bo vlagatelje komisija v roku 8 dni od odpi-
ranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahte-
vanem roku. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 5
dni od dneva prejema obvestila, bodo kot
nepopolne zavržene.

4. Vloge, ki bodo prispele prepozno in
vloge, ki ne bodo vsebovale originalnega
obrazca in poslovnega načrta oziroma sa-
nacijskega programa, bodo zavržene.

5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpi-
snim pogojem, bodo kot neutemeljene za-
vrnjene.

6. Ministrstvo in sklad lahko prispele vlo-
ge brez soglasja prosilca prerazporedita v
ustrezno kategorijo. Ministrstvo in sklad s
sklepom o dodelitvi sredstev odločata tudi
o pogojih za določitev spodbud, v primerih,
ko razpis omogoča razpon ali kombinacijo
različnih virov.

VI. Vsebina vloge
1. originalni obrazec vloge,
2. opis investicije (za zaprošena sredst-

va, ki niso višja od 2 mio SIT),
3. poslovni načrt (za sredstva, ki so višja

od 2 mio SIT). Poslovni načrt mora biti izde-
lan v skladu z metodologijo kmetijske sveto-
valne službe (URSPK),

4. sanacijski načrt za projekte, ki kandi-
dirajo za sanacijo,

5. potrdilo o plačanih davkih za preteklo
leto, ki ga izda pristojni davčni urad,

6. potrdilo o statusu kmeta, ki ga izda
pristojni upravni organ ali priglasitvena listi-
na, če opravlja dejavnost kot samostojni
podjetnik,

7. potrdilo o državljanstvu investitorja,

8. potrdilo upravnega organa o priglasi-
tvi dopolnilne dejavnosti, če le-to opravlja
kot dopolnilno,

9. pravnomočno gradbeno dovoljenje ali
pravnomočno odločbo o priglasitvi del,

10. zemjiškoknjižni(e) izpisek(ke) zem-
ljišč kmetije (ki ni starejši od 1 meseca) in
posestni(e) list(e) star(e) največ 1 mesec in
v primeru graditve drugo ustrezno dokazilo
o pravici graditi na določeni nepremičnini
(na zemljišču, če gre za novo ali nadomest-
no gradnjo) in na objektu, če gre za rekon-
strukcijo oziroma obnovo objekta, ki je spo-
sobno za vpis v zemljiško knjigo (kupopro-
dajna pogodba, overjena v skladu z zako-
nom, pogodba o prodaji nezazidanega
stavbnega zemljišča sklenjena v obliki no-
tarskega zapisa in podobno). V primeru, da
investitor ni lastnik, pa mora poleg enega
od naštetih dokumetov priložiti najmanj de-
setletno zakupno pogodbo za zemljišče ozi-
roma objekte, v skladu z zakonom o kmetij-
skih zemljiščih.

11. mnenje pristojne kmetijske svetoval-
ne službe,

12. račun z dokazilom o plačilu ali potr-
jena situacija s strani nadzornega organa z
dokazilom o strokovni usposobljenosti ali
notarsko overjena pogodba o nakupu ob-
jektov, opreme, kmetije, živine, zemlje ozi-
roma premičnine. Pri prijavi se lahko pred-
loži predračune in predpogodbe. Pri črpa-
nju pa se mora predložiti račune in pogod-
be,

13. za nakup mehanizacije v okviru stroj-
nega krožka, pa mora prosilec dodatno pri-
ložiti še dokazilo o članstvu v strojnem krož-
ku in pisno izjavo o pripravljenosti za oprav-
ljanje storitev v okviru krožka,

14. dokazilo o prejeti državni pomoči,
če se investicija izvaja na popotresnem ob-
močju v Posočju,

15. ustrezno dokazilo o ekološki pride-
lavi kmetijskih produktov.

16. kopija Osnovnega obrazca o kmetij-
skem gospodarstvu – podatki o kmetijskem
gospodarstvu za leto 2000/list A.

Prosilec mora dostaviti tiste od naštetih
dokumetov, ki se nanašajo na vsebino nje-
gove vloge oziroma status prosilca in je to
navedeno na obrazcu vloge.

VII. Rok in način prijave
1. Roki za prijavo so:
– za namen A1 in A2 do 30. 6. 2000,
– za namen E2 do 15. 9. 2000,
– za namen E3 do zadnjega delovnega

dne v tekočem mesecu do 31. 12. 2000,
– za namen F do zadnjega delovnega

dne v tekočem mesecu do 31. 12. 2000.
Ministrstvo in sklad bosta enakovredno

obravnavala vse popolne vloge, ki bodo pris-
pele do predpisanega roka na naslov: Sklad
za regionalni razvoj in ohranjanje poseljeno-
sti slovenskega podeželja, d.o.o., Škrab-
čev trg 9a, 1310 Ribnica. Kuverte morajo
biti označene z oznako: “Ne odpiraj - Razpis
kmetijstvo“.

Vloge s potrebnimi prilogami pošljite na
posebnih obrazcih sklada, ki jih lahko kupi-
te od 10. maja 2000 dalje na pooblaščenih
enotah Hranilno kreditne službe Slovenije
ali na sedežu sklada.

2. Prosilci lahko vse potrebne informaci-
je pridobijo na skladu in enotah kmetijsko
svetovalne službe.
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3. Stroški zavarovanja posojila, mani-
pulativni stroški sklepanja pogodbe in vo-
denja posojila bremenijo posojilojemalca.
Posojilojemalci, ki jim bodo sredstva odo-
brena, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi
sredstev s enoto Hranilno kreditne služ-
be.

4. Ministrstvo in sklad lahko od prosilca
zahtevata dodatno dokumentacijo oziroma
na svoje stroške preverjata dokumentacijo
oziroma naročita strokovno mnenje o pro-
jektu.

5. Predlog za odločanje bo pripravila
skupna strokovna komisija, ki jo bosta
imenovala minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano in direktor sklada. O
dodelitvi nepovratnih sredstev bo odločal
minister s sklepom, o dodelitvi posojil ozi-
roma jamstev pa upravni odbor sklada, v
roku 60 dni po izteku od posameznega

roka. Ministrstvo in sklad bosta v 15 dneh
po odločitvi dostavila prosilcem sklep o
odločitvi. Zoper sklep ministra je možno
vložiti 15 dni od njegovega prejema na
ministrstvo zahtevo za ponovno preveritev
postopka dodeljevanja sredstev. Pritožba
zoper sklep upravnega odbora sklada je
možna na pritožbeni organ sklada v roku
15 dni od prejema sklepa. Postopek do-
deljevanja nepovratnih sredstev bo pote-
kal skladno z 9. členom uredbe o finanč-
nih intervencijah za celostno urejanje po-
deželja in obnovo vasi za leto 2000 (Ur. l.
RS, št. 31/00). Postopek izbire sklada
pa bo potekal skladno s pravilnikom o po-
gojih za pridobitev in dodeljevanje sred-
stev Sklada za regionalni razvoj in ohra-
njanje poseljenosti slovenskega podeže-
lja, ki ga je sprejela Vlada Republike Slo-
venije dne 30. 5. 1996.

6. Ministrstvo in sklad bosta spremljala
namensko porabo sredstev pri investitorju.
Če bosta ministrstvo in sklad ugotovila, da
sredstva niso bila uporabljena za namen, za
katerega so bila dodeljena ali da so bila sred-
stva odobrena na podlagi neresničnih podat-
kov, imata pravico takoj zahtevati od investi-
torja vračilo sredstev v enkratnem znesku.
Investitor bo moral vrniti sredstva s pripada-
jočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila do dneva vračila po zakonu o
predpisani meri zamudnih obresti in temeljni
obrestni meri (Ur. l. RS, št. 45/95) ter po
odredbi o načinu obračunavanja zamudnih
obresti (Ur. l. RS, št. 14/92). Upravičenec
izgubi tudi pravico do drugih intervencijskih
sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano za dobo 2 let, o čemer odloči
minister s sklepom. Rok prične teči z dne-
vom vročitve sklepa.

Priloge k Javnemu razpisu za dodeljevanje sredstev, namenjenih
financiranju razvojnih programov na kmetijah in prestrukturiranju kmetijstva

Priloga 1
Pogoji in kriteriji pri dodeljevanju sred-

stev pod točkama A1 in A2
I. Področja investicijskih vlaganj v kme-

tijstvu na namenu A1, za katera se dodelju-
jejo sredstva

1. Investicije s področja gradnje ali ob-
nove hlevov, nakupi hlevske opreme in os-
novne črede za govedorejo, rejo drobnice,
prašičerejo, konjerejo, rejo kuncev ter iz-
gradnja ali obnova prostorov za skladišče-
nje gnoja in gnojevke;

2. Investicije s področja gradnje ali ob-
nove objektov (vključno s pripadajočimi na-
pravami in opremo) za skladiščenje, dode-
lavo (kot je sušenje, sortiranje, pakiranje,
kletarska oprema) in predelavo kmetijskih
pridelkov oziroma proizvodov slovenskega
izvora;

3. Investicije na področju gradnje ali ob-
nove objektov (vključno s pripadajočimi na-
pravami in opremo) za usposobitev dopol-
nilnih dejavnosti na kmetijah;

4. Investicije na področju obnove objek-
tov ter nakupa naprav za sušenje in dodela-
vo semena;

Predviden delež za ta področja v name-
nu A1 je 70% razpoložljivih sredstev.

II. Področja investicijskih vlaganj v kme-
tijstvu na namenu A2, za katera se dodelju-
jejo sredstva

1. Investicije v vrtnarski pridelavi: posta-
vitev ali adaptacija vseh vrst zavarovanih pro-
storov za vrtnarsko pridelavo (vključno s pri-
padajočo opremo) za moderno vrtnarsko
proizvodnjo;

2. Investicije v postavitev zaščitnih mrež
proti toči za zavarovanje v sadovnjakih, na
vrtninah, v trsnicah in drevesnicah ter po-
stavitve hmeljskih žičnic;

3. Nakup kmetijskih zemljišč;
4. Nakup specialne mehanizacije, še po-

sebej, če se bo uporabljala tudi za izvajanje
storitev, in sicer:

a) posebni vrtnarski stroji in oprema: na-
mizne sejalnice, sejalnice za vrtnine, vrtnar-
ski prekopalniki in gredičarji, polagalniki fo-
lije, sadilniki sadik, stroji za medvrstno ob-
delavo in zaščito, spravljalniki vrtnin, pobi-
ralniki folije, tuneli in namakalne cevi;

b) mehanizacija za uporabo na nagnje-
nih terenih:

– gorski traktorji - izvedba kot dvoosne
kosilnice;

– gorski traktorji - izvedba s togim pod-
vozjem in obrnljivim krmilnim mehanizmom
za dvosmerno vožnjo;

– standardni traktorji s štirikolesnim po-
gonom, z najmanjšo močjo 40 KW in štiri-
kolesnim zaviranjem (za štirikolesno zavira-
nje se šteje: če ima traktor zavore na vseh
štirih kolesih oziroma zavore na zadnjih ko-
lesih in zavore na pogonski gredi sprednje-
ga pogona oziroma zavore na zadnjih kole-
sih in samodejni vklop sprednjega pogona
pri pritisku na stopalko delovne zavore zad-
njih koles);

– gorski transporterji in nadgradnje za
gorske transporterje;

– motorne kosilnice, prilagojene za nag-
njene terene (z nizkim težiščem);

– obračalniki in zgrabljalniki, prilagojeni
za nagnjene terene;

– nakladalne in transportne prikolice z
nizkim težiščem z ali brez gnane preme;

c) okoljevarstveno sprejemljivi stroji:
– za nanašanje sredstev za varstvo rast-

lin;
– kombinirani okopalniki s škropilnica-

mi;
– mulčerji;
d) mehanizacija v okviru strojnih krož-

kov:
– stroji za spravilo in sušenje žit, koruze,

sladkorne pese, krompirja in hmelja;
– pnevmatske sejalnice in sejalnice za

strnjeno setev (žitne sejalnice);
– stiskalnice in ovijalke za voluminozno

krmo;
– stroji in priključki za spravilo lesa;
– stroji in priključki za vzdrževanje melio-

racijskih jarkov in gozdnih cest.
5. Investicije v opremo in naprave, ki so

sestavni del faznega investiranja projektov
iz področij, navedenih pod tč. I/A1. Za in-
vesticije pod tč. 5 se mora izdelati poslovni
načrt, ki opredeljujejo faznost investiranja
oziroma celovito obravnavajo kmetijo. Po-
slovni načrt se izdela ne glede na določilo
poglavja II. tč. 2 razpisa.

Predviden delež za namene A2 je 30%
od skupne višine razpoložljivih sredstev.

Pojasnila pojmov
Kot investicije s področja nakupa osnov-

ne črede po tem razpisu se štejejo nakupi
plemenskih živali za povečanje velikosti čre-
de oziroma naselitev zaradi izvršene investi-
cije v hleve in opremo po tem razpisu.

Kot investicije s področja dopolnilnih de-
javnosti po tem razpisu se štejejo investici-
je, namenjene za usposobitev kmetije za
naslednje dejavnosti:

– predelava oziroma obdelava kmetijskih
pridelkov oziroma proizvodov in gozdnih le-
snih sortimantov iz lastne pridelave, prireje
ali gozda, vse iz lastne primarne proizvodnje,

– prodaja kmetijskih pridelkov in gozd-
nih lesnih sortimentov ter proizvodov iz 1.
alinee končnemu potrošniku,

– turistična dejavnost na kmetiji,
– cvetličarstvo (vzgoja cvetja in izdelava

aranžmajev),
– nabiranje, predelava in prodaja gozd-

nih sadežev,
– pridelava in predelava gob in zelišč,
– domača in umetnostna obrt.
Kot investicije s področja vrtnin se po

tem razpisu štejejo investicije, povezane s
pridelavo zelenjave in okrasnih rastlin.

Kot investicije pri nakupu posebnih stro-
jev za uporabo na nagnjenih terenih se po
tem razpisu štejejo investicije upravičencev,
ki se ukvarjajo s kmetijstvom na območjih z
omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo.

III. Priznane okvirne vrednosti investicij
Priznane osnove, na podlagi katerih se

dodeljuje sredstva za podporo investicijam
pod točkama A1 in A2, so po tem razpisu
dejansko dokazljivi stroški (računi in dokazi-
la o plačilu računa oziroma potrjene situaci-
je s strani nadzornega organa in dokazilo o
strokovni usposobljenosti nadzornega orga-
na). Dejansko dokazljivi stroški se priznava-
jo največ do višine, ki so določene z orien-
tacijskimi vrednostmi na enoto.

V poslovnem načrtu, ki mora biti izdelan
v skladu z metodologijo kmetijsko svetoval-
ne službe (URSPK) mora biti razvidno, kak-
šne so priznane osnove, na podlagi katerih
se lahko dodeljujejo sredstva.
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– nakup hlevske opreme 360.000 SIT/stojišče

– osnovna čreda 250.000 SIT/žival

e) Kunčereja:

– hlevi za rejo plemenskih živali:

– novogradnje 15.000 SIT/žival

– obnove 10.000 SIT/žival

– nakup hlevske opreme 10.000 SIT/žival

– hlevi za pitance:

– novogradnje 6.000 SIT/žival

– obnove 4.000 SIT/žival

– nakup hlevske opreme 4.000 SIT/žival;

B. Investicije s področja gradnje ali ob-
nove objektov za skladiščenje, dodelavo
in predelavo (skupaj s pripadajočimi na-
pravami in opremo):

– s področja žit:

– novogradnje 50,000.000 SIT/objekt

– obnove 30,000.000 SIT/objekt

– s področja krompirja, vrtnin in
sadjarstva:

– novogradnje 65,000.000 SIT/objekt
– obnove 45,000.000 SIT/objekt
– s področja mleka:
– novogradnje 40,000.000 SIT/objekt
– obnove 28,000.000 SIT/objekt
– s področja mesa:
– novogradnje 60,000.000 SIT/objekt
– obnove 42,000.000 SIT/objekt
– s področja predelave grozdja
– novogradnje 50,000.000 SIT/objekt
– obnove 50,000.000 SIT/objekt
C. Investicije v vrtnarski pridelavi:
– postavitev ali adaptacija

(skupaj z opremo):
steklenjakov (trda kritina) 10.000 SIT/m2

plastenjakov (trda kritina) 4.800 SIT/m2

plastenjakov (dvojna folija in stranska
trda kritina) 4.200 SIT/m2

plastenjakov (dvojna folija) 3.400 SIT/m2

plastenjakov (enojna folija) 2.600 SIT/m2

tunelov 660 SIT/m2

D. Investicije s področja gradnje ali
obnove objektov (vključno s pripadajočimi
napravami in opremo) zaradi usposobitve
za dopolnilne dejavnosti na kmetijah 25,000.000 SIT/objekt;

D. Investicije v:

– postavitev zaščitnih mrež proti toči
za zavarovanje v sadovnjakih,

na vrtninah, v trsnicah in drevesnicah 1,700.000 SIT/ha

– postavitev hmeljskih žičnic 4,600.000 SIT/ha

E. Nakup kmetijskih zemljišč: 4,800.000 SIT/ha

F. Nakup specialne mehanizacije: 8,000.000 SIT/stroj

a) govedoreja:

– hlevi za mlečno prirejo:

– novogradnje 720.000 SIT/stojišče

– obnove 360.000 SIT/stojišče

– nakup hlevske opreme 360.000 SIT/stojišče

– od tega samo objekti za skladiščenje
gnoja oziroma gnojevke:

– novogradnje 144.000 SIT/m3

– obnove 72.000 SIT/m3

– hlevi za mesno prirejo:

– novogradnje 230.000 SIT/stojišče

– obnove 115.000 SIT/stojišče

– nakup hlevske opreme 115.000 SIT/stojišče

– od tega samo objekti za skladiščenje
gnoja oziroma gnojevke:

– novogradnje 46.000 SIT/ m3

– obnove 23.000 SIT/ m3

– osnovna čreda 220.000 SIT/žival

b) Prašičereja:

– hlevi za rejo plemenskih svinj:

– novogradnje 360.000 SIT/stojišče

– obnove 180.000 SIT/stojišče

– nakup hlevske opreme 180.000 SIT/stojišče

– od tega samo objekti za skladiščenje
gnoja oziroma gnojevke:

– novogradnje 72.000 SIT/ m3

– obnove 36.000 SIT/ m3

– hlevi za pitance:

– novogradnje 90.000 SIT/stojišče

– obnove 45.000 SIT/stojišče

– nakup hlevske opreme 45.000 SIT/stojišče

– od tega samo objekti za skladiščenje
gnoja oziroma gnojevke:

– novogradnje 18.000 SIT/ m3

– obnove 9.000 SIT/ m3

c) Reja drobnice:

– hlevi za mlečno prirejo:

– novogradnje 120.000 SIT/stojišče

– obnove 60.000 SIT/stojišče

– nakup hlevske opreme 60.000 SIT/stojišče

– hlevi za mesno prirejo:

– novogradnje 90.000 SIT/stojišče

– obnove 45.000 SIT/stojišče

– nakup hlevske opreme 45.000 SIT/stojišče

– osnovna čreda 50.000 SIT/žival

d) Konjereja:

– hlevi za rejo plemenskih kobil:

– novogradnje: 720.000 SIT/stojišče

– obnove 360.000 SIT/stojišče

Najvišje priznane orientacijske vrednosti
na enoto za posamezno vrsto investicij po
tem razpisu so naslednje:

A. Investicije s področja gradnje ali ob-
nove hlevov in nakup hlevske opreme
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IV. Posebni pogoji pri posameznih vr-
stah investicij:

Pri investicijah v hleve (razen za kunce)
mora upravičenec zagotoviti ustrezno povr-
šino (lastno ali najeto) za porabo gnojevke
ali gnoja (govedo 2,5 GVŽ/ha, prašiči 2,5
GVŽ/ha). Pri investicijah v prašičerejo mora
investitor v skupni porabi krme zagotoviti
najmanj 35% krme iz lastne pridelave.

Pri investicijah na področju gradnje ali
obnove objektov za skladiščenje, dodelavo
in predelavo (skupaj s pripadajočimi napra-
vami in opremo) se upoštevajo naslednje
minimalne zmogljivosti in tehnološko-tehnič-
ni kriteriji:

– na področju žit: najmanjša velikost ob-
jektov za skladiščenje je 1.000 ton,

– na področju krompirja: najmanjša veli-
kost objektov za skladiščenje je 200 ton,

– na področju vrtnin in sadjarstva - zah-
teve za objekte pri skladiščenju (hladilnice):

– najmanjša velikost hladilnic je 150
ton, velikost hladilnih celic največ do 20 ton
(razen za čebulo in korenje do 50 ton),

– gostota toplotne izolacije mora pre-
segati 20 kg/m3 za stiropor in 40 kg/m3 za
poliuretan,

– minimalna zmogljivost ohlajevanja
celice je 20% na dan oziroma popolna ohla-
ditev na režim hlajenja celotne zmogljivosti
v 5 dneh,

– režim hlajenja mora zagotavljati re-
gulacijo temperature od -1 do +10° C (pri-
poročeno je računalniško krmiljenje),

– hlajenje mora biti izvedeno z indi-
rektnim ohlajevanjem, razlika med tempera-
turo izhlapevanja in temperaturo prostora v
času skladiščenja ne sme biti večja od 1° C,
v času ohlajevanja pa ne sme biti večja od
4° C,

– površina izmenjevalcev toplote mo-
ra zagotavljati vzdrževanje relativne vlažno-
sti nad 95% (vzdrževanje visoke relativne
vlažnosti).

Investicije na področju gradnje ali obno-
ve objektov za skladiščenje, dodelavo in
predelavo (skupaj s pripadajočimi naprava-
mi in opremo) morajo biti povezane z:

– racionalizacijo ali razvojem priprave za
trg, ohranjanjem, obdelavo in predelavo
kmetijskih proizvodov,

– izboljšavo kakovosti, priprave za trg in
predstavitve proizvodov ali spodbujajo k
boljši izrabi stranskih proizvodov,

– izboljšavo ali racionalizacijo tržnih po-
ti,

– uporabo novih tehnik predelave,
vključno z razvojem novih in stranskih pro-
izvodov ali odpiranjem novih tržnih priložno-
sti in inovativnih investicij,

– in morajo biti v skladu z minimalnimi
tehnično – tehnološkimi kriteriji zmogljivo-
sti.

Pri nakupu kmetijskih zemljišč mora biti
investitor že lastnik najmanj 3 ha kmetijskih
zemljišč (razen če gre za nakup kmetije) in
ne sme odtujiti teh zemljišč najmanj 10 let
po prejemu sredstev.

Pri nakupu mehanizacije za uporabo na
nagnjenih terenih in za nanašanje sredstev
za varstvo rastlin morajo biti iz priložene do-
kumentacije razvidni tehnični parametri, ki
dokazujejo, da je uporaba stroja okolje-
varstveno sprejemljiva oziroma mehanizaci-
ja ustreza uporabi na nagnjenih terenih.

Pri nakupu strojev za spravilo in sušenje
žit, koruze, sladkorne pese, krompirja, hme-
lja, pnevmatskih sejalnic in sejalnic za str-
njeno setev (žitne sejalnice) se nakup sub-
vencionira le, če se bo stroj uporabljal v
okviru strojnega krožka.

V. Dodatni prednostni pogoji po posa-
meznih skupinah investicij:

Pri investicijah v živinorejski prireji bodo
imeli prednost tisti upravičenci, ki imajo niž-
jo obremenitev po površini (GVŽ/ha) in večji
delež lastne pridelane krme.

Pri objektih in napravah za skladiščenje,
dodelavo in predelavo imajo prednost:

– investitorji, pri katerih se objekti in
oprema uporabljajo za skladiščenje, dode-
lavo ali predelavo kmetijskih pridelkov iz
večjega zaokroženega območja ter tisti, kjer
bo pri investiciji združenih več posameznih
pridelovalcev,

– investitorji, katerih investicije bodo di-
menzionirane tako, da bo izraba njihovih
zmogljivosti optimalna.

Pri podpori investicijam v zavarovane
prostore za vrtnarstvo imajo prednost tisti
upravičenci, ki bodo uporabljali ekološko
sprejemljiv in varčen način ogrevanja (ter-
malna voda, bioplin).

Pri nakupu kmetijskih zemljišč imajo
prednost investitorji, ki jim nakup zemljišča
pomeni zaokrožitev kmetije.

Pri nakupu specialne mehanizacije ima-
jo prednost investitorji, ki bodo mehanizaci-
jo uporabljali v okviru strojnih krožkov.

Priloga 2
Pogoji in kriteriji pri dodeljevanju sred-

stev pod točko E2- “Sanacije kmetij“
Upravičenci so kmetje – fizične osebe,

ki izvajajo kmetijsko dejavnost na kmetiji lah-
ko tudi kot samostojni podjetniki, katerih
obstoj je ogrožen zaradi individualne ško-
de, ki so jo povzročili požar na gospodar-
skih in stanovanjskih objektih, kmetijskih
strojih in opremi ter plazovi, poplave, večji
pogini živali, neurja s točo, pozeba, suša,
potres ter uničenje večjih strojev in naprav.

Kmetje so upravičeni do sredstev za re-
ševanje prezadolženosti v primeru, ko je do
nezmožnosti poravnavanja obveznosti priš-
lo iz objektivnih razlogov, navedenih v zgor-
njih alineah, ali podobnih tehtnih razlogov.

Do sredstev so upravičeni kmetje, ki so
utrpeli škodo po 15. 9. 1999 ali v letu 2000
in le za povzročeno škodo, za katero niso
prejeli odškodnine. Kmetje, ki so kandidirali
na razpis za sanacijo škod v letu 1999 in
prejeli podporo za isti namen, so upravičeni
do sredstev po tem razpisu le izjemoma, če
to ugotovi komisija z ogledom in po preveri-
tvi dokumentacije.

V primeru uničenja pridelkov so do po-
moči za odpravo posledic škode upravičeni
tisti prosilci, katerim so uničeni pridelki pred-
stavljeni pretežni vir dohodka.

Prosilci k vlogi priložijo sanacijski pro-
gram, ki mora vsebovati:

– opis in vrednotenje povzročene ško-
de,

– terminski plan sanacije škode z naved-
bo vseh potrebnih ukrepov,

– struktura in obseg dejavnost na kmetiji
pred škodnim dogodkom, v obdobju sana-
cije in po sanaciji,

– finančni tok od prejetja pomoči do za-
ključka sanacije, najmanj za pet let ali do
poplačila dolgoročnih obveznosti, iz katere-
ga je razvidna potreba po višini in obliki
pomoči,

– zaključne ugotovitve.
Poleg v razpisu zahtevanih dokumentov

oziroma dokazil morajo prosilci posebej za
ta namen priložiti:

– dokazilo o povzročeni škodi,
– dokumente, ki dokazujejo višino pre-

jete pomoči od lokalnih skupnosti in iz dru-
gih virov ter višino prejete zavarovalnice ozi-
roma izjavo, da take pomoči niso prejeli.

Pogoji in kriteriji pri dodeljevanju sred-
stev pod točko E3 – enkratna sanacijska
pomoč

Upravičenci so kmetje – fizične osebe,
ki izvajajo kmetijsko dejavnost, katerim kme-
tijska dejavnost skupaj z dopolnilnimi dejav-
nosti predstavlja osnovni vir dohodka, ob-
stoj kmetije pa je ogrožen zaradi individual-
ne škode, ki so jo povzročili požar na gos-
podarskih in stanovanjskih objektih,
kmetijskih strojih in opremi ter plazovi, po-
plave, večji pogini živali, neurja s točo, po-
zeba, suša ter uničenje večjih strojev in na-
prav.

Za premostitveno pomoč zaprosijo upra-
vičenci po nastali škodi v obdobju, ko ni
odprt rok za prijavo na financiranje sanacij
škod na kmetijah iz točke E2 tega razpisa.
Prosilci so upravičeni do premostitvene po-
moči do 1 mio SIT nepovratnih sredstev
ministrstva. Kasneje se prijavijo na redni raz-
pis financiranja sanacij škod na kmetijah in
z odobrenimi sredstvi poplačajo premosti-
tveno pomoč.

Prosilci vlogi priložijo dokazila o povzro-
čeni škodi ter sanacijski načrt, ki ga pripravi
predstavnik Kmetijske svetovalne službe
Slovenije.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,

Sklad za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti

slovenskega podeželja, Ribnica

Ob-26911
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano objavlja na podlagi 26. člena ure-
dbe o uvedbi finančnih intervencij za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje
hrane za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 27/00 in
31/00)

javni razpis
za imenovanje najustreznejšega

ponudnika oziroma ponudnikov za
organizacijo in kontrolo integrirane
pridelave vinskega grozdja in vina
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je imenovanje pravne

osebe za organizacijo in kontrolo integrira-
ne pridelave vinskega grozdja in vina (vključ-
no z zagotovitvijo kontrole) in sofinanciranje
izdelave strokovnega elaborata in pravilnika
o integrirani pridelavi grozdja in vina.

Višina podpore za izdelavo strokovnega
elaborata in pravilnika o integrirani pridelavi
znaša do 5,000.000 SIT.

Obveznosti, ki izhajajo iz imenovanja ozi-
roma dodelitve podpore dogovorita izbrani
ponudnik in MKGP s pogodbo. Osnutek
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pogodbe je ponudnikom na vpogled na Mi-
nistrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

2. Upravičenci
Na ta razpis se lahko prijavijo pravne

osebe, v katere so združeni vinskega pride-
lovalci grozdja in vina in ki izpolnjujejo spo-
daj navedene pogoje:

– pozitivno poslovanje v letu 1999;
– imajo izdelan strokovni elaborat o inte-

grirani pridelavi grozdja in vina, ki vključuje
pravila integrirane pridelave grozdja in vina
z vsemi potrebnimi elementi za izvajanje in-
tegrirane pridelave grozdja in vina, pred-
vsem pa opredeljen način kontrole in ozna-
čevanja tako pridelanega grozdja in vina;

– imajo zaposlene oziroma pogodbeno
zagotovljene strokovnjake, ki so strokovno
usposobljeni za izvajanje kontrole nad inte-
grirano pridelavo in ki imajo za to ustrezno
opremo;

– imajo pripravljen osnutek pogodbe
med njimi, kot institucijo za organizacijo in
kontrolo integrirane pridelave grozdja in vi-
na in pridelovalcem, ki se vključi v integrira-
no pridelavo, z navedbo višine stroškov in
načina obračunavanja vseh stroškov, ki jih
bodo kot organizacija zaračunavali pridelo-
valcem za svoje storitve;

– imajo tehnično možnost priključitve na
aplikacijo registra pridelovalcev grozdja in
vina, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, v skladu s 4. odstavkom 9.
člena zakona o vinu in drugih proizvodih iz
grozdja in vina (Ur. l. RS, št. 70/97).

3. Kriteriji za dodelitev
Ponudniki se izberejo tako, da se točku-

jejo spodaj navedeni elementi, in sicer kot
sledi:

– strokovni elaborat - strokovni del:
dober: srednji: slab:
100 točk 50 točk 0 točk
– pravila o pogojih integrirane pridelave:
dobra: srednja: slabša:
30 točk 15 točk 0 točk
– način kontrole pridelovalcev vključe-

nih v integrirano pridelavo:
dober: srednji: slab:
40 točk 20 točk 0 točk
– usposobljenost strokovnjakov, ki bodo

izvajali kontrolo nad integrirano pridelavo:
dobra: srednja: slaba:
50 točk 20 točk 0 točk
– predviden način označevanja integri-

rano pridelanih pridelkov:
dober: srednji: slab:
50 točk 20 točk 0 točk
– osnutek pogodbe s pridelovalci
predvidena cena celotne storitve za izva-

janje spremljanja, kontrole, označevanja in-
tegrirano pridelanega grozdja in vina;

tisti, ki ima predvidene najnižje stroške
dobi 100 točk, vsak naslednji, glede na
predvideno višino stroškov sorazmerno
manjše število točk;

– čim večja sposobnost zagotavljanja re-
gionalne pokritosti predvidene integrirane
pridelave grozdja in vina

Celotna Najmanj Območje
vinorodna ena manjše
Slovenija: vinorodna od ene

dežela: vinorodne
dežele:

100 40 0

– število že sklenjenih pogodb (neob-
vezno)

navedba površine in subjektov s katerimi
ima ponudnik že sklenjene pogodbe za or-
ganizacijo in kontrolo integrirane pridelave
(celotna površina in MIDi za vinograde iz
registra pridelovalcev grozdja in vina);

tisti, ki ima največji obseg površin dobi:
100 točk, vsak naslednji glede na njegove
dejanske površine, sorazmerno manjše šte-
vilo točk;

– ali bo že v letu 2000 vlagatelj izvajal
poskusno organizacijo in kontrolo nad pri-
delavo in spremljanje pridelave po predpi-
sanih pogojih (brez označevanja proizvoda)
(neobvezno);

da ne
* 0 točk
* tisti, ki navaja največjo površino (celo-

kupna površina in MIDi za vinogarde) dobi
80 točk ostali pa sorazmerno število, glede
na površino, ki jo bodo spremljali.

4. Priloge k vlogi
Vloga je popolna, če so k vlogi prilo-

žene:
a) obvezne priloge:
– bilanca stanja in bilanca uspeha za le-

to 1999;
– za pravne osebe izpisek iz sodnega

registra, ki ni starejši od 2 mesecev ali izpi-
sek iz registra društev;

– strokovni elaborat o integrirani pridela-
vi grozdja in vina, ki vključuje pravila integri-
rane pridelave, z vsemi potrebnimi elementi
za izvajanje integrirane pridelave, predvsem
pa opredeljen način kontrole in označeva-
nja tako pridelanega grozdja in vina;

– osnutek tipske pogodbe s pridelovalci
integriranega grozdja in vina, ki mora vse-
bovati znesek, ki ga bo pridelovalec plače-
val za organizacijo vključno z izvedbo kon-
trole nad integrirano pridelavo grozdja in
vina (navedba vseh stroškov) in predvideno
dinamiko spreminjanja zneska v prihodnje
(indeks rasti maloprodajnih cen ali podob-
no...);

– imena strokovnjakov, ki bodo izvajali
kontrolo, njihova soglasja za izvajanje ome-
njenega dela ter dokazila o strokovni uspo-
sobljenosti z opisom njihovih delovnih izku-
šenj;

– podatek o tehničnih možnostih priklju-
čitve na aplikacijo registra pridelovalcev
grozdja in vina in izjavo, da bo ponudnik
zagotovil sredstva za priključitev na omenje-
no aplikacijo v 6 mesecih po prejemu pozi-
tivnega sklepa o izbiri (navedba lokacije,
kjer bo organizirana povezava z registrom
pridelovalcev grozdja in vina, oddaljenost
od najbližje mreže državnih organov od ko-
der bo potekala povezava, navedba predvi-
denih stroškov za povezavo in izjava o tem,
da bo vlagatelj, v primeru, da bo na razpisu
izbran, to povezavo tudi financiral);

– izjava ponudnika kakšno teritorialno
pokritost (po vinorodnih okoliših) bo ponud-
nik lahko zagotavljal;

b) neobvezne priloge:
– fotokopije že sklenjenih pogodb s pri-

delovalci grozdja in vina za organizacijo in
kontrolo nad integrirano pridelavo, lahko s
klavzulo, če bo vlagatelj izbran na razpisu;

– dokazila o tem, da se bo poskusno
izvajala integrirana pridelava o določenem
obsegu (brez označevanja proizvoda) že v

letu 2000 in v kakšnem obsegu (fotokopije
pogodb);

5. Izbira najboljšega ponudnika
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-

hrano imenuje komisijo, ki pregleda prispe-
le vloge in posreduje svoje ugotovitve glede
njihove pravočasnosti, popolnosti, ter ute-
meljenosti. Komisija vloge oceni v skladu s
kriteriji iz točke 3 tega razpisa. Oceno iz
prve alinee točke 3 tega razpisa, na prošnjo
komisije, predhodno poda Kmetijski inštitut
Slovenije. Komisija pri svojem delu upošte-
va mnenje Kmetijskega inštituta Slovenije.

Komisija predlaga ministru:
– izbor najboljšega elaborata s predlo-

gom za dodelitev podpore,
– eno, lahko pa tudi več pravnih oseb za

organizacijo in kontrolo integrirane pride-
lave.

Vloge na ta razpis morajo doseči mini-
malno število točk, ki znaša 245. Če nobe-
na od vlog ne dosega minimalnega števila
točk, minister ni dolžan izbrati ponudnika na
tem javnem razpisu.

6. Roki, potek izbire
Vloge, v zaprti ovojnici s pripisom: “za

razpis integrirana pridelava grozdja in vina “
vlagatelji pošljejo ali osebno vložijo na Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Dunajska 56-58, Ljubljana, do 1. 6.
2000.

Minister odloči s sklepom, 40 dni po
odpiranju ponudb. Z izbranim ponudnikom,
ki je dosegel največje število točk, bo Mini-
strstvo za kmetijstvo in prehrano sklenilo
pogodbo o dodelitvi sredstev in o imenova-
nju pravne osebe za organiziranje integrira-
ne pridelave grozdja in vina.

Ponudnik, ki izbere največje število točk,
bo imenovan za organizacijo in kontrolo in-
tegrirane pridelave vinskega grozdja in vina
ter mu bodo dodeljena sredstva za izdelavo
strokovnega elaborata in pravilnika o inte-
grirani pridelavi do 5,000.000 SIT. Minister
lahko imenuje za organizacijo in kontrolo
pridelave integriranega grozdja in vina več
pravnih oseb, vendar bodo sredstva dode-
ljena le ponudniku z največjim številom točk.

Informacije o razpisu: Špela Terpin, tel.
178-91-17.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ob-26764
Na podlagi 6. člena zakona o organiza-

ciji in delovnem področju ministrstva (Urad-
ni list RS, št. 71/94, 47/97 in 60/99), 73.
člena pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 13-597/2000) in zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije za leto
2000 (Uradni listi RS, št. 9/2000) objavlja
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v
sklopu ukrepov za spodbujanje povezova-
nja podjetij

javni razpis št.1
za spodbujanje skupnih nastopov

slovenskih podjetij na mednarodnih
trgih

1. Proračunski uporabnik: Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5/II,
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
podpora slovenskim podjetjem pri pripravi
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in izvajanju projektov za skupen nastop na
mednarodnih trgih.

Cilj projekta je spodbuditi povezovanje
podjetij, v vertikalne in horizontalne mreže
za premagovanje omejitev obsega in po-
nudbe, kar bo prispevalo k povečanju kon-
kurenčnosti na mednarodnih trgih.

Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo
stroške za naslednje namene:

1. za pripravo projektov za skupen
nastop na mednarodnih trgih:

– izdelavo predhodnih analiz,
– izdelavo projektov in projektne do-

kumentacije;
2. za izvajanje projektov:
– vodenje projektov,
– izdelavo promocijskih materialov,
– skupne nastope na ciljnih trgih.

Upravičeni stroški projektov za posame-
zen namen, ki so, v skladu s pravili dodelje-
vanja državnih pomoči, lahko predmet sofi-
nanciranja ministrstva, so opredeljeni v raz-
pisni dokumentaciji.

Podjetje se lahko prijavi samo na eno
točko razpisa.

3. Pogoji za sodelovanje podjetij
Na razpisu lahko sodeluje skupina naj-

manj petih podjetij, ki s pismom o nameri
potrdijo medsebojni dogovor o sodelovanju
pri projektu in ki so določila nosilno podjet-
je, da v imenu skupine nastopa kot prijavitelj
in pogodbeni partner z ministrstvom.

Nosilno podjetje ne sme biti v stečajnem
postopku, prisilni poravnavi ali likvidaciji. No-
silno podjetje tudi ne more biti podjetje iz
tekstilne in oblačilne ter usnjarske in obutve-
ne industrije, ker je za ta podjetja razpisan
vertikalni program ukrepov za prilagajanje po-
gojem notranjega trga Evropske unije.

Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja, ki bi (so) bila za isti namen sofinan-
cirana iz drugih sredstev državnega prora-
čuna.

Za sodelovanje na razpisu morajo pod-
jetja predložiti:

– dogovor med sodelujočimi podjetji o
pripravi in/ali izvajanju skupnega projekta,

– dogovor med sodelujočimi podjetji o
določitvi nosilnega podjetja,

– dispozicijo oziroma načrt izvajanja
skupnega projekta,

– dokazila o usposobljenosti nosilnega
podjetja, v skladu s pravilnikom o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije.

Podrobna navodila o postopku in vsebini
prijave za sodelovanje na razpisu so pred-
stavljena v razpisni dokumentaciji.

4. Merila za ocenjevanje vlog
Popolne vloge bo ocenila strokovna ko-

misija ministrstva na podlagi naslednjih meril:
1. utemeljenost projekta:
– načrt izvajanja projekta,
– organizacija izvajanja projekta,
– predvideni učinki projekta;
2. finančna konstrukcija projekta:
– struktura stroškov in transparent-

nost finančne konstrukcije,
– skladnost stroškov z načrtom izva-

janja projekta.
5. Višina sredstev in pogoji sofinancira-

nja
Okvirna višina sredstev, ki bodo na raz-

polago za sofinanciranje skupnih projektov
znaša 110,000.000 SIT.

Sredstva bremenijo proračunsko postav-
ko 6372 proračuna RS za leto 2000.

Višina nepovratnih sredstev za sofinanci-
ranje posameznega projekta bo odvisna od
izpolnjevanja meril in ne more preseči 50%
upravičenih stroškov projekta, ki so opre-
deljeni v razpisni dokumentaciji za posame-
zen namen sofinanciranja.

6. Način prijave in razpisni roki
Popolna vloga, v skladu s prejetimi navo-

dili iz razpisne dokumentacije, mora biti do-
stavljena na naslov: Ministrstvo za gospo-
darske dejavnosti; Kotnikova 5, 1000 Ljub-
ljana, do 5. 6. 2000 (poštni žig 3. 6. 2000
ali oddane v vložišče MGD do 5. 6. 2000
do 12. ure) v zaprti ovojnici pod oznako “Ne
odpiraj – vloga na razpis”, z navedbo naslo-
va “spodbujanje skupnih nastopov sloven-
skih podjetij na mednarodnih trgih” in števil-
ko objave razpisa v Uradnem listu RS na
prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani.

7. Datum odpiranja vlog: odpiranje pris-
pelih vlog bo v četrtek, 8. 6. 2000. Odpira-
nje vlog ni javno.

8. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 45 dni od odpiranja vlog.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in

obrazci) je na voljo na internet naslovu
http://www.mgd.si oziroma na sedežu Mi-
nistrstva za gospodarske dejavnosti vsak
dan od 9. do 14. ure, do vključno 29. 5.
2000.

Dodatne informacije so na voljo vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure, na sedežu Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti, Kotniko-
va 5/II, Ljubljana, tel. 061/178-32-67, faks
061/132-22-66, kontaktna oseba: Simona
Hočevar, višji referent, E-mail: simona.ho-
cevar@gov.si.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-26765
Na podlagi 6. člena zakona o organiza-

ciji in delovnem področju ministrstva (Urad-
ni list RS, št. 71/94, 47/97 in 60/99),73.
člena pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 13/2000) in zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2000
(Uradni list RS, št. 9/2000) objavlja Mini-
strstvo za gospodarske dejavnosti v sklopu
ukrepov za spodbujanje povezovanja pod-
jetij

javni razpis št. 2
za spodbujanje razvoja skupnih

izdelkov ali programov
1. Proračunski uporabnik: Ministrstvo za

gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5/II,
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
podpora slovenskim podjetjem pri razvoju
skupnih izdelkov ali programov za prodor
na mednarodne trge.

Cilj projekta je spodbuditi razvoj skupnih
izdelkov ali programov, za premagovanje
omejitev v obsegu, ponudbi in virih, kar bo
prispevalo k povečanju konkurenčnosti na
mednarodnih trgih.

Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo
stroške za naslednje namene:

1. za pripravo projektov razvoja skup-
nega izdelka ali programa:

– preverjanje ideje,
– izdelavo predhodnih analiz,
– pripravo projektov in projektne do-

kumentacije za razvoj skupnega izdelka ali
programa;

2. za izvajanje projektov razvoja skup-
nega izdelka ali programa:

– vodenje projektov,
– pridobivanje certifikatov in zaščito

izdelkov/programov,
– pilotno uvajanje izdelkov,
– usposabljanje zaposlenih,
– uveljavljanje izdelkov/programov na

ciljnih trgih.
Upravičeni stroški projektov za posame-

zen namen, ki so, v skladu s pravili dodelje-
vanja državnih pomoči, lahko predmet sofi-
nanciranja ministrstva, so opredeljeni v raz-
pisni dokumentaciji.

Podjetje se lahko prijavi samo na eno
točko razpisa.

3. Pogoji za sodelovanje podjetij
Na razpisu lahko sodeluje skupina naj-

manj petih podjetij, ki s pismom o nameri
potrdijo medsebojni dogovor o sodelovanju
pri pripravi ali izvajanju projektov in ki so
določila nosilno podjetje, da v imenu skupi-
ne nastopa kot prijavitelj in pogodbeni part-
ner z ministrstvom.

Nosilno podjetje, ki se v imenu skupine
podjetij prijavi na razpis, ne sme biti v ste-
čajnem postopku, prisilni poravnavi ali likvi-
daciji. Nosilno podjetje tudi ne more biti
podjetje iz tekstilne in oblačilne ter usnjar-
ske in obutvene industrije, ker je za ta pod-
jetja razpisan vertikalni program ukrepov za
prilagajanje pogojem notranjega trga Evrop-
ske unije.

Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja, ki bi (so) bila za isti namen sofinan-
cirana iz drugih sredstev državnega prora-
čuna.

Za sodelovanje na razpisu morajo nosil-
na podjetja predložiti:

– dogovor med sodelujočimi podjetji o
pripravi in/ali izvajanju skupnega projekta,

– dogovor med sodelujočimi podjetji o
določitvi nosilnega podjetja,

– dispozicijo oziroma načrt izvajanja
skupnega projekta,

– dokazila o usposobljenosti nosilnega
podjetja, v skladu s pravilnikom o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije.

Podrobna navodila o postopku in vsebini
prijave za sodelovanje na razpisu so pred-
stavljena v razpisni dokumentaciji.

4. Merila za ocenjevanje vlog
Popolne vloge bo ocenila strokovna ko-

misija ministrstva na osnovi naslednjih meril:
1. utemeljenost projekta:
– načrt izvajanja projekta,
– organizacija izvajanja projekta,
– predvideni učinki projekta;
2. finančna konstrukcija projekta:
– struktura stroškov in transparent-

nost finančne konstrukcije,
– skladnost stroškov z načrtom izva-

janja projekta.
5. Višina sredstev in pogoji sofinanciranja
Okvirna višina sredstev, ki bodo na raz-

polago za sofinanciranje skupnih projektov
znaša 70,000.000 SIT.
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Sredstva bremenijo proračunsko postav-
ko 6372 proračuna RS za leto 2000.

Višina nepovratnih sredstev za sofinanci-
ranje posameznega projekta bo odvisna od
izpolnjevanja meril in ne more preseči 50%
upravičenih stroškov projekta, ki so opre-
deljeni v razpisni dokumentaciji za posame-
zen namen sofinanciranja.

6. Način prijave in razpisni roki
Popolna vloga, v skladu s prejetimi navo-

dili iz razpisne dokumentacije, mora biti do-
stavljena na naslov: Ministrstvo za gospo-
darske dejavnosti; Kotnikova 5, 1000 Ljub-
ljana, do 5. 6. 2000 (poštni žig 3. 6. 2000
ali prinešene v vložišče MGD do 5. 6. 2000
do 12. ure) v zaprti ovojnici pod oznako “Ne
odpiraj – vloga na razpis”, z navedbo naslo-
va “spodbujanje razvoja skupnih izdelkov ali
programov” in številko objave razpisa v
Uradnem listu RS na prednji ter polnim na-
slovom pošiljatelja na zadnji strani. Vlog, ki
ne bodo prispele pravočasno, komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene prosilcem.

7. Datum odpiranja vlog: odpiranje pris-
pelih vlog bo v četrtek, 8. 6. 2000. Odpira-
nje vlog ni javno.

8. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 45 dni od odpiranja vlog.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in

obrazci) je na voljo na internet naslovu
http://www.mgd.si oziroma na sedežu Mi-
nistrstva za gospodarske dejavnosti vsak
dan od 9. do 14. ure, do vključno 29. 5.
2000.

Dodatne informacije so na voljo vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure, na sedežu Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti, Kotniko-
va 5/II, Ljubljana, tel. 061/178-37-04, faks
061/132-22-66, kontaktna oseba: Marta
Slokar,svetovalka ministra, E-mail: mar-
ta.slokar@gov.si.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-26766
Na podlagi 6. člena zakona o organiza-

ciji in delovnem področju ministrstva (Urad-
ni list RS, št. 71/94, 47/97 in 60/99), 73.
člena pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 13/2000) in zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2000
(Uradni list RS, št. 9/2000) objavlja Mini-
strstvo za gospodarske dejavnosti v sklopu
ukrepov za spodbujanje povezovanja pod-
jetij

javni razpis št. 3
za spodbujanje skupnih projektov za

izboljšave v tehnoloških procesih
1. Proračunski uporabnik: Ministrstvo za

gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5/II,
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
podpora slovenskim podjetjem pri pripravi
in izvajanju skupnih projektov za izboljšave
na področju materialov, naprav, procesov
in metod dela za povečevanje produktivno-
sti in kakovosti izdelkov.

Cilj projekta je spodbuditi povezovanje
podjetij, v vertikalne in horizontalne mreže,
za optimizacijo virov in prenos znanja v pod-
jetja, kar bo prispevalo k povečanju konku-
renčnosti na mednarodnih trgih.

Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo
stroške za naslednje namene:

1. za pripravo skupnih projektov:
– izdelavo predhodnih analiz,
– pripravo projektov in projektne do-

kumentacije za uvajanje izboljšav na kate-
remkoli področju;

2. za izvajanje skupnih projektov:
– vodenje projektov,
– pripravo tehnične in druge doku-

mentacije,
– pridobivanje certifikatov in standar-

dov,
– usposabljanje zaposlenih.

Upravičeni stroški projektov za posame-
zen namen, ki so, v skladu s pravili dodelje-
vanja državnih pomoči, lahko predmet sofi-
nanciranja ministrstva, so opredeljeni v raz-
pisni dokumentaciji.

Podjetje se lahko prijavi samo na eno
točko razpisa.

3. Pogoji za sodelovanje podjetij
Na razpisu lahko sodeluje skupina naj-

manj petih podjetij, ki s pismom o nameri
potrdijo medsebojni dogovor o sodelovanju
pri pripravi ali izvajanju projektov in ki so
določila nosilno podjetje, ki v imenu skupi-
ne nastopa kot prijavitelj in pogodbeni part-
ner z ministrstvom.

Nosilno podjetje, ki se v imenu skupine
podjetij prijavi na razpis ne sme biti v stečaj-
nem postopku, prisilni poravnavi ali likvida-
ciji. Nosilno podjetje tudi ne more biti pod-
jetje iz tekstilne in oblačilne ter usnjarske in
obutvene industrije,ker je za ta podjetja raz-
pisan vertikalni program ukrepov za prilaga-
janje pogojem notranjega trga Evropske uni-
je.

Za sodelovanje na razpisu morajo nosil-
na podjetja predložiti:

– dogovor med sodelujočimi podjetji o
pripravi in/ali izvajanju skupnega projekta,

– dogovor med sodelujočimi podjetji o
določitvi nosilnega podjetja,

– dispozicijo oziroma načrt izvajanja
skupnega projekta,

– dokazila o usposobljenosti nosilnega
podjetja, v skladu s pravilnikom o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije.

Podrobna navodila o postopku in vsebini
prijave za sodelovanje na razpisu so pred-
stavljena v razpisni dokumentaciji.

4. Merila za ocenjevanje vlog
Popolne vloge bo ocenila strokovna ko-

misija ministrstva na osnovi naslednjih me-
ril:

1. utemeljenost projekta:
– načrt izvajanja projekta,
– organizacija izvajanja projekta,
– predvideni učinki projekta;
2. finančna konstrukcija projekta:
– struktura stroškov in transparent-

nost finančne konstrukcije,
– skladnost stroškov z načrtom izva-

janja projekta.
5. Višina sredstev in pogoji sofinancira-

nja
Okvirna višina sredstev, ki bodo na raz-

polago za sofinanciranje skupnih projektov
znaša 70,000.000 SIT.

Sredstva bremenijo proračunsko postav-
ko 6372 proračuna RS za leto 2000.

Višina nepovratnih sredstev za sofinanci-
ranje posameznega projekta bo odvisna od

izpolnjevanja meril in ne more preseči 50%
upravičenih stroškov projekta, ki so opre-
deljeni v razpisni dokumentaciji za posame-
zen namen sofinanciranja.

6. Način prijave in razpisni roki
Popolna vloga, v skladu s prejetimi navo-

dili iz razpisne dokumentacije, mora biti do-
stavljena na naslov: Ministrstvo za gospo-
darske dejavnosti; Kotnikova 5, 1000 Ljub-
ljana, do 5. 6. 2000 (poštni žig 3. 6. 2000
ali prinešene v vložišče MGD do 5. 6. 2000
do 12. ure) v zaprti ovojnici pod oznako “Ne
odpiraj – vloga na razpis”, z navedbo naslo-
va “spodbujanje skupnih projektov za izbolj-
šave v tehnoloških procesih” in številko ob-
jave razpisa v Uradnem listu RS na prednji
ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji
strani. Vlog, ki ne bodo prispele pravoča-
sno, komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene prosilcem.

7. Datum odpiranja vlog: odpiranje pris-
pelih vlog bo v četrtek, 8. 6. 2000. Odpira-
nje vlog ni javno.

8. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 45 dni od odpiranja vlog.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in

obrazci) je na voljo na internet naslovu
http://www.mgd.si oziroma na sedežu Mi-
nistrstva za gospodarske dejavnosti vsak
dan od 9. do 14. ure, do vključno 29. 5.
2000.

Dodatne informacije so na voljo vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure, na sedežu Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti, Kotniko-
va 5/II, Ljubljana, tel. 061/178-32-68, faks
061/132-22-66, kontaktna oseba: Peter
Šmitek,svetovalec ministra, E-mail: pe-
ter.smitek@gov.si.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-26767
Na podlagi 6. člena zakona o organiza-

ciji in delovnem področju ministrstva (Urad-
ni list RS, št. 71/94, 47/97 in 60/99), 73.
člena pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 13/2000) in zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2000
(Uradni listi RS, št. 9/2000), objavlja Mini-
strstvo za gospodarske dejavnosti v sklopu
ukrepov za spodbujanje povezovanja pod-
jetij

javni razpis št. 4
za spodbujanje povezovanja in

specializacij v proizvodnih verigah
1. Proračunski uporabnik: Ministrstvo za

gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5/II,
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje priprave in izvajanja skupnih
projektov podjetij, ki se povezujejo v pro-
izvodnih verigah.

Cilj razpisa je spodbuditi podjetja k po-
vezovanju in specializaciji v proizvodnih ve-
rigah, za znižanje stroškov, izboljšanje flek-
sibilnosti, odzivnosti in kakovosti, kar bo
prispevalo k povečanju konkurenčnosti na
mednarodnih trgih.

Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo
stroške za naslednje namene:

1. za pripravo skupnih projektov:
– izdelavo vrednostnih analiz,
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– analiz potencialnih dobaviteljev ,
– identifikacijo ključnih problemov v

obstoječi dobaviteljski mreži,
– pripravo skupnih razvojnih projek-

tov za uvajanje izboljšav na kateremkoli po-
dročju;

2. za izvajanje skupnih razvojnih pro-
jektov:

– vodenje projektov,
– pripravo tehnične in druge doku-

mentacije,
– pridobivanje certifikatov in standar-

dov,
– usposabljanje zaposlenih.

Upravičeni stroški projektov za posame-
zen namen, ki so, v skladu s pravili dodelje-
vanja državnih pomoči, lahko predmet sofi-
nanciranja ministrstva, so opredeljeni v raz-
pisni dokumentaciji.

Podjetje se lahko prijavi samo na eno
točko razpisa.

3. Pogoji za sodelovanje podjetij
Na razpisu lahko sodeluje skupina naj-

manj petih podjetij, ki s pismom o nameri ali
drugim dokumentom potrdijo medsebojni
dogovor o sodelovanju pri pripravi ali izvaja-
nju projektov in ki so določila nosilno pod-
jetje, ki v imenu skupine nastopa kot prijavi-
telj in pogodbeni partner z ministrstvom.

Nosilno podjetje, ki se v imenu skupine
podjetij prijavi na razpis ne sme biti v stečaj-
nem postopku, prisilni poravnavi ali likvida-
ciji. Nosilno podjetje tudi ne more biti pod-
jetje iz tekstilne in oblačilne ter usnjarske in
obutvene industrije, ker je za ta podjetja
razpisan vertikalni program ukrepov za pri-
lagajanje pogojem notranjega trga Evrop-
ske unije.

Za sodelovanje na razpisu morajo nosil-
na podjetja predložiti:

– dogovor med sodelujočimi podjetji o
pripravi in/ali izvajanju skupnega projekta,

– dogovor med sodelujočimi podjetji o
določitvi nosilnega podjetja,

– dispozicijo oziroma načrt izvajanja
skupnega projekta,

– dokazila o usposobljenosti nosilnega
podjetja, v skladu s pravilnikom o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije.

Podrobna navodila o postopku in vsebini
prijave za sodelovanje na razpisu so pred-
stavljena v razpisni dokumentaciji.

4. Merila za ocenjevanje vlog
Popolne vloge bo ocenila strokovna ko-

misija ministrstva na osnovi naslednjih me-
ril:

1. utemeljenost projekta:
– načrt izvajanja projekta,
– organizacija izvajanja projekta,
– predvideni učinki projekta;
2. finančna konstrukcija projekta:
– struktura stroškov in transparent-

nost finančne konstrukcije,
– skladnost stroškov z načrtom izva-

janja projekta.
5. Višina sredstev in pogoji sofinancira-

nja
Okvirna višina sredstev, ki bodo na raz-

polago za sofinanciranje skupnih projektov
znaša 120,000.000 SIT.

Sredstva bremenijo proračunsko postav-
ko 6372 proračuna RS za leto 2000.

Višina nepovratnih sredstev za sofinanci-
ranje posameznega projekta bo odvisna od

izpolnjevanja meril in ne more preseči 50%
upravičenih stroškov projekta, ki so opre-
deljeni v razpisni dokumentaciji za posame-
zen namen sofinanciranja.

6. Način prijave in razpisni roki
Popolna vloga, v skladu s prejetimi navo-

dili iz razpisne dokumentacije, mora biti do-
stavljena na naslov: Ministrstvo za gospo-
darske dejavnosti; Kotnikova 5, 1000 Ljub-
ljana, do 5. 6. 2000 (poštni žig 3. 6. 2000
ali prinešene v vložišče MGD do 5. 6. 2000
do 12. ure) v zaprti ovojnici pod oznako “Ne
odpiraj – vloga na razpis”, z navedbo naslo-
va “spodbujanje povezovanja in specializa-
cij v proizvodnih verigah” in številko objave
razpisa v Uradnem listu RS na prednji ter
polnim naslovom pošiljatelja na zadnji stra-
ni. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prosilcem.

7. Datum odpiranja vlog: odpiranje pris-
pelih vlog bo v četrtek, 8. 6. 2000. Odpira-
nje vlog ni javno.

8. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 45 dni od odpiranja vlog.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in

obrazci) je na voljo na internet naslovu
http://www.mgd.si oziroma na sedežu Mi-
nistrstva za gospodarske dejavnosti vsak
dan od 9. do 14. ure, do vključno 29. 5.
2000.

Dodatne informacije so na voljo vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure, na sedežu Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti, Kotniko-
va 5/II, Ljubljana, tel. 061/178-36-20, faks
061/132-22-66, kontaktna oseba: Franci
Simon,svetovalec vlade , E-mail: franci.si-
mon@gov.si.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-26768
Na podlagi 6. člena zakona o organiza-

ciji in delovnem področju ministrstva (Urad-
ni list RS, št. 71/94, 47/97 in 60/99),
zakona o javnih naročilih (Uradni list RS,
št.24/1997) in zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 2000
(Uradni listi RS, št. 9/2000) objavlja Mini-
strstvo za gospodarske dejavnosti v sklopu
ukrepov za spodbujanje povezovanja pod-
jetij in razvoja grozdov v Sloveniji

javni razpis št. 5
za izbor strokovnjakov za sodelovanje v
projektu spodbujanja razvoja grozdov v
Sloveniji, s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti
1. Proračunski uporabnik: Ministrstvo za

gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5/II,
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbor strokovnjakov za sodelovanje v pro-
jektu spodbujanja razvoja grozdov v Slove-
niji, s predhodnim ugotavljanjem sposobno-
sti.

Ministrstvo v okviru projekta ”Spodbuja-
nje povezovanja podjetij, specializacij v pro-
izvodnih verigah in skupnega razvoja med-
narodnih trgov po sistemu grozda”, ki je
zastavljen za obdobje 2000–2003, uvaja
ukrepe za vzpostavljanje razvojne infrastruk-
ture za promocijo in sistematično podporo
razvoju grozdov v Sloveniji.

V letu 2000 začenja ministrstvo z izvaja-
njem programa usposabljanja strokovnja-
kov, ki se bodo v naslednjih letih vključili v
projekt kot pospeševalci, promotorji razvoja
oziroma koordinatorji grozdov.

Ministrstvo bo na osnovi tega razpisa iz-
bralo širšo skupino do 60 zainteresiranih
strokovnjakov, ki bodo vključeni v uvodni
program usposabljanja.

3. Orientacijska vrednost naročila
Okvirna višina sredstev za izvajanje uvod-

nega programa usposabljanja znaša
10,000.000 SIT in je rezervirana v proraču-
nu RS za leto 2000, proračunska postavka
6372.

4. Pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo fizične ose-

be, ki ustrezajo naslednjim osnovnim pogo-
jem:

– da so državljani Republike Slovenije s
stalnim bivališčem v Sloveniji,

– da predložijo potrdilo o zaposlitvi in
potrdilo o izobrazbi,

– da v predpisanem roku predložijo po-
polno prijavo v skladu z razpisom in razpi-
sno dokumentacijo.

4. Merila za ugotavljanje in priznanje spo-
sobnosti

Ministrstvo bo ugotavljalo sposobnost na
osnovi dokazil, ki jih mora ponudnik predlo-
žiti v predpisanem roku v prijavi za sodelo-
vanje:

– življenjepis na standardiziranem obraz-
cu – 20% ocene,

– opis in dokazila o predhodnih uspo-
sabljanjih in delovnih izkušnjah na ciljnem
področju razpisa – 40% ocene,

– predstavitev zamisli o vlogi kandidata
pri spodbujanju razvoja grozdov – 40% oce-
ne.

5. Način prijave in razpisni roki
Popolna prijava, v skladu z navodili iz

razpisne dokumentacije, mora biti dostav-
ljena na naslov: Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, Kotnikova 5/II, 1000 Ljubljana,
do 5. 6. 2000 (poštni žig 3. 6. 2000 ali
prinešene v vložišče ministrstva do 5. 6.
2000 do 12.ure) v zaprti ovojnici, pod oz-
nako “Ne odpiraj – prijava na razpis”, z na-
vedbo naslova “izbor strokovnjakov za so-
delovanje v projektu spodbujanja razvoja
grozdov v Sloveniji, s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti” in številko objave raz-
pisa v Uradnem listu RS na prednji ter pol-
nim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.

Prijav, ki ne bodo prispele pravočasno,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prijaviteljem.

6. Odpiranje prijav
Javno odpiranje prispelih prijav bo v pe-

tek, 9. 6. 2000 ob 9. uri, v veliki sejni sobi
Ministrstva za gospodarske dejavnosti.

7. Obveščanje o izboru
Prijavitelji prijav bodo o rezultatih razpisa

obveščeni najkasneje v roku 45 dni od od-
piranja prijav.

8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in

obrazci) je na voljo na internet naslovu
http://www.mgd.si oziroma na sedežu Mi-
nistrstva za gospodarske dejavnosti vsak
dan od 9. do 14. ure, do vključno 29. 5.
2000.

Dodatne informacije so na voljo vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure, na sedežu Mini-



Stran 3550 / Št. 36-37 / 5. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

strstva za gospodarske dejavnosti, Kotniko-
va 5/II, Ljubljana, tel. 061/178-32-93, faks
061/132-22-66, kontaktna oseba: mag.
Mateja Mešl, državna podsekretarka,
E-mail: mateja.mesl@gov.si.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-26768
Na podlagi 6. člena zakona o organiza-

ciji in delovnem področju ministrstev (Urad-
ni list RS, št. 71/94, 47/97 in 60/99),
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2000 (Uradni listi RS, št.
9/2000) in zakona o javnih naročilih (Urad-
ni list RS, št. 24/1997) objavlja Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti v sklopu ukre-
pov za spodbujanje povezovanja podjetij in
razvoja grozdov v Sloveniji

javni razpis št. 6
za izbor izvajalca programa

usposabljanja pospeševalcev za razvoj
grozdov v Sloveniji

1. Proračunski uporabnik: Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5/II,
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbor izvajalca za pripravo in izvedbo progra-
ma usposabljanja pospeševalcev za sodelo-
vanje v projektu ”Spodbujanje povezovanja
podjetij, specializacij v proizvodnih verigah in
skupnega razvoja mednarodnih trgov po si-
stemu grozda” (v nadaljevanju: projekt).

Ministrstvo v okviru projekta, ki je zastav-
ljen za obdobje 2000–2003, uvaja ukrepe
za vzpostavljanje razvojne infrastrukture za
promocijo in sistematično podporo razvoju
grozdov v Sloveniji, ki vključujejo tudi uspo-
sabljanje bodočih pospeševalcev, promo-
torjev razvoja oziroma koordinatorjev groz-
dov v Sloveniji.

V letu 2000 bo ministrstvo na osnovi
razpisa izbralo izvajalsko organizacijo, ki bo:

– pripravila in izvedla uvodni program us-
posabljanja za širšo skupino do šestdeset
(60) zainteresiranih strokovnjakov ter pri-
pravila predlog programa za nadaljnje spe-
cialistično usposabljanje,

– izvedla predstavitev koncepta grozdov
in mednarodnih izkušenj interesnim skupi-
nam v Sloveniji.

3. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost naročila za izved-

bo predvidenih storitev znaša 30,000.000
SIT.

Sredstva bremenijo proračunsko postav-
ko 6372 proračuna RS za leto 2000.

4. Roki za začetek in dokončanje dela
Predvideni pričetek naročila je 15. 6.

2000, predvideni zaključek pa 31. 3. 2001.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu in

merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Na razpis se lahko prijavijo svetovalne in

izobraževalne organizacije, ki bodo:
– predložile podroben načrt izvajanja sto-

ritev na osnovi zahtev naročnika, ki so pred-
stavljene v razpisni dokumentaciji,

– pridobile za sodelovanje pri izvajanju
storitev najmanj eno mednarodno organiza-
cijo z referencami na razpisanem področju,

– ponudile stroškovno sprejemljiv pro-
gram.

Komisija za izbor najugodnejšega ponud-
nika bo pri ocenjevanju ponudb upoštevala
naslednja merila:

1. kakovost načrta izvajanja storitev,
2. reference organizacije in sodelujo-

čih partnerjev na razpisanem področju,
3. stroškovno sprejemljivost prijave.

6. Način prijave in razpisni roki
Popolna prijava, v skladu z navodili iz

razpisne dokumentacije, mora biti dostav-
ljena na naslov: Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, Kotnikova 5/II, 1000 Ljubljana,
do 5. 6. 2000 (poštni žig 3. 5. 2000 ali
prinešene v vložišče ministrstva do 5. 6.
2000 do 12. ure) v zaprti ovojnici, pod oz-
nako “Ne odpiraj – prijava na razpis”, z na-
vedbo naslova “izbor izvajalca programa us-
posabljanja pospeševalcev za razvoj groz-
dov v Sloveniji” in številko objave razpisa v
Uradnem listu RS na prednji ter polnim na-
slovom pošiljatelja na zadnji strani.

Prijave, ki ne bodo prispele pravočasno,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prijaviteljem.

7. Odpiranje prijav
Javno odpiranje prispelih prijav bo v pe-

tek, 9. 6. 2000 ob 11.30, v veliki sejni sobi
Ministrstva za gospodarske dejavnosti.

8. Obveščanje o izboru
Prijavitelji prijav bodo o rezultatih razpisa

obveščeni najkasneje v roku 45 dni od od-
piranja prijav.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in

obrazci) je na voljo na internet naslovu
http://www.mgd.si oziroma na sedežu Mi-
nistrstva za gospodarske dejavnosti vsak
dan od 9. do 14. ure, do vključno 29. 5.
2000.

Dodatne informacije so na voljo vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure, na sedežu Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti, Kotniko-
va 5/II, Ljubljana, tel. 061/178-32-93, faks
061/132-22-66, kontaktna oseba: mag.
Mateja Mešl, državna podsekretarka,
E-mail: mateja.mesl@gov.si.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-26770
Na podlagi 6. člena zakona o organiza-

ciji in delovnem področju ministrstev (Urad-
ni list RS, št. 71/94,47/97 in 60/99), za-
kona o izvrševanju proračunu Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 9/2000) in zako-
na o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
24/97) objavlja Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti v sklopu ukrepov za spodbujanje
povezovanja podjetij in razvoja grozdov v
Sloveniji

javni razpis št.7
za izbor pilotnega projekta razvoja
grozdov v Sloveniji, s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Naročnik: Ministrstvo za gospodarske

dejavnosti, Kotnikova 5/II, Ljubljana (v na-
daljevanju: ministrstvo).

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbor pilotnega projekta razvoja grozdov v
Sloveniji s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

Za spodbujanje medpodjetniškega sode-
lovanja je ministrstvo v letu 1999 pričelo z
izvajanjem projekta ”Spodbujanje povezova-
nja podjetij, specializacij v proizvodnih veri-
gah in skupnega razvoja mednarodnih trgov
po sistemu grozdov”, ki je zastavljen za ob-
dobje 2000–2003 (v nadaljevanju projekt).

Rezultati izvedene 1. faze projekta v za-
četku leta 2000 so pokazali, da je medpod-
jetniško povezovanje, ki bi omogočalo hiter
razvoj grozdov, v Sloveniji relativno šibko,
identificiranih pa je (vsaj) devet proizvodno
storitvenih sistemov, ki kažejo potencial za
razvoj grozdov ob ustrezni podpori.

Namen razpisa je ugotoviti interes in spo-
sobnosti v potencialnih proizvodno storitve-
nih sistemih za organizacijo pilotnega pro-
jekta razvoja grozdov v Sloveniji, ki se bo
izvajal v letih od 2001 do 2003. V pilotnem
projektu bo ministrstvo v obdobju 2001–
2003 zagotovilo podporo izbranemu pro-
izvodno-storitvenemu sistemu pri vzpostav-
ljanju in delovanju grozda.

Ministrstvo bo na osnovi tega razpisa iz-
bralo proizvodno storitveni sistem, v kate-
rem bo izražen največji interes in ugotovlje-
na sposobnost za uspešno izvajanje pilot-
nega projekta.

3. Orientacijska vrednost naročila:
Okvirna višina sredstev znaša

30,000.000 SIT in je v proračunu RS za
leto 2000 rezervirana na postavki 6372.

4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki

se povezujejo v proizvodno-storitvene siste-
me.

Koncept povezovanja in devet že identi-
ficiranih sistemov je predstavljen v povzetku
rezultatov študije o možnostih razvoja groz-
dov v Sloveniji, ki je priložen razpisni doku-
mentaciji.

Prijavo lahko vloži katerikoli partner v si-
stemu v imenu skupine podjetij in organiza-
cij, ki so dosegle dogovor o sodelovanju pri
razvoju grozda. Skupina vključuje:

– najmanj 10 podjetij, ki delujejo v siste-
mu kot kupci, dobavitelji ali ponudniki stori-
tev,

– najmanj tri organizacije in institucije s
področja izobraževanja, usposabljanja, raz-
voja in raziskav ter lokalne uprave.

Prijavitelj ne sme biti v postopku stečaja,
prisilne poravnave ali likvidacije.

5. Merila za ugotavljanje in priznanje spo-
sobnosti

Ministrstvo bo ugotavljalo sposobnost na
osnovi dokazil, ki jih mora prijavitelj predlo-
žiti:

1. dokazila o usposobljenosti prijavi-
telja – 20% ocene:

– registrski list iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni,

– dokazilo pristojnega sodišča, da
predlagatelj ni v postopku prisilne poravna-
ve, stečaju ali likvidaciji, ki ni starejše od 30
dni,

– obrazec BON 1 in BON 2, ki nista
starejša od 30 dni;

2. dokazila o sposobnosti sistema –
40% ocene:

– predstavitev skupine podjetij, v ime-
nu katere nastopa na razpisu,

– utemeljitev interesa in pričakovanih
učinkov povezovanja v sistemu:

– z vidika znanja in tehnološkega
razvoja,

– z vidika trženja,
– z vidika optimizacije in notranje

specializacije,
– z vidika trga delovne sile;

3. utemeljitev sposobnosti za izvaja-
nje projekta – 40% ocene:
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– identifikacije nosilnih podjetij in pod-
pornih institucij,

– interdisciplinarni projektni team,
– zamisel in okviren načrt izvajanja

projekta v skladu z navodili iz razpisne do-
kumentacije.

6. Način prijave in razpisni roki
Popolna prijava, v skladu z navodili iz

razpisne dokumentacije, mora biti dostav-
ljena na naslov: Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, Kotnikova 5/II, 1000 Ljubljana,
do 5. 6. 2000 (poštni žig 3. 5. 2000 ali
prinešene v vložišče ministrstva do 5. 6.
2000 do 12. ure) v zaprti ovojnici, pod oz-
nako “Ne odpiraj – prijava na razpis”, z na-
vedbo naslova “izbor pilotnega projekta raz-
voja grozdov v Sloveniji, s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti” in številko objave
razpisa v Uradnem listu RS na prednji ter
polnim naslovom pošiljatelja na zadnji stra-
ni.

Prijave, ki ne bodo prispele pravočasno,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prijaviteljem.

7. Odpiranje prijav
Javno odpiranje prispelih prijav bo v pe-

tek, 9. 6. 2000 ob 13.30, v veliki sejni sobi
Ministrstva za gospodarske dejavnosti.

8. Obveščanje o izboru
Prijavitelji prijav bodo o rezultatih razpisa

obveščeni najkasneje v roku 45 dni od od-
piranja prijav.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in

obrazci) je na voljo na internet naslovu
http://www.mgd.si oziroma na sedežu Mi-
nistrstva za gospodarske dejavnosti vsak
dan od 9. do 14. ure, do vključno 29. 5.
2000.

Dodatne informacije so na voljo vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure, na sedežu Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti, Kotniko-
va 5/II, Ljubljana, tel. 061/178-32-93, faks
061/132-22-66, kontaktna oseba: mag.
Mateja Mešl, državna podsekretarka,
E-mail: mateja.mesl@gov.si.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 18/2000 Ob-26771
Na podlagi sporazuma o znanstvenem in

tehnološkem sodelovanju med Vlado Re-
publike Slovenije in Vlado Republike Argen-
tine z dne 3. novembra 1997, zakona o
raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91)
in pravilnika o financiranju in sofinanciranju
mednarodnega znanstvenega in tehnološ-
kega sodelovanja (Ur. l. RS, št. 62/96,
11/98 in 48/99) Ministrstvo za znanost in
tehnologijo Republike Slovenije, Slovenska
50, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov v okviru

Programa bilateralnega medvladnega
znanstveno-tehnološkega sodelovanja

med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Argentine v obdobju

med 2001 in 2003
1. Naročnik: Ministrstvo za znanost in

tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa je Program bilateral-

nega medvladnega znanstveno-tehnološke-
ga sodelovanja med Vlado Republike Slo-
venije in Vlado Republike Argentine. Predvi-
dene oblike sodelovanja so:

– skupni raziskovalni / razvojni projekti,
– znanstveni in tehnološki simpoziji,
– konference, delavnice.
Oblike sodelovanja se nanašajo na na-

slednje glavne panoge:
– humanistične in družboslovne znano-

sti,
– znanosti o vesolju,
– znanosti o življenju,
– eksaktne znanosti,
– zdravstvene znanosti.
Cilj javnega razpisa je spodbujanje

znanstveno-tehnološkega sodelovanja med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republi-
ke Argentine.

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-
sa:

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur.l. RS, št. 8/ 91);

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, financirane v okviru nacional-
no- raziskovalnega programa (Ur.l. št. 8/
95);

– slovenski in argentinski nosilec morata
prijavi vložiti sočasno;

– predlogi za organizacijo znanstvenih in
tehnoloških simpozijev, konferenc in delav-
nic morajo biti v interesu obeh sodelujočih
držav.

4. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je praviloma 1 do 3 leta.

5. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je januar 2001.

6. Orientacijska vrednost za izvedbo raz-
pisa je 10 milijonov SIT.

7. Prijava na razpis mora vsebovati na-
slednje elemente:

– izpolnjen in podpisan obrazec razpi-
sne dokumentacije z navedbo vseh zahte-
vanih podatkov in z vsemi zahtevanimi prilo-
gami;

– naslov projekta oziroma znanstvenega
in tehnološkega simpozija, konference ali
delavnice v slovenskem in angleškem jezi-
ku;

– podatke o prijavitelju;
– podatke o slovenskem in argentinskem

nosilcu projekta;
– podatke o drugih sodelujočih razisko-

valcih;
– načrt obiskov slovenskih in argentin-

skih raziskovalcev;
– kratke življenjepise slovenskega in ar-

gentinskega nosilca projekta ter sodelujo-
čih;

– raziskovalcev z najpomembnejšimi
publikacijami, ki se nanašajo na vsebino pro-
jekta;

– opis projekta oziroma znanstvenega in
tehnološkega simpozija, konference ali de-
lavnice;

– v postopku izbiranja se bodo obravna-
vale le pravočasne prijave, ki bodo vsebo-
vale vse z javnim razpisom zahtevane po-
datke in dokazila.

8. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo vsak dan po objavi razpisa med
9. in 15. uro v prostorih Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana,
tel. 178-46-91, pri Anji Muck, soba 429,
oziroma v tajništvu v 4. nadstropju).

9. Merila za izbiro so:
– kakovost znanstvenega projekta;
– izvedljivost projekta;
– nacionalna prioritetna področja;
– interes za sodelovanje - komplemen-

tarnost skupin;
– perspektive sodelovanja - možnosti

razširitve mednarodnega znanstvenega so-
delovanja;

– uporabnost projektov v praksi;
– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi

projektov, ki se nanašajo na usmerjene razi-
skave;

– primernost referenc prijavitelja.
10. Pisne vloge z vso dokumentacijo v

dveh izvodih in z oznako »Ne odpiraj, vloga
za javni razpis v okviru slovensko-argentin-
skega znanstvenega in tehnološkega sode-
lovanja v letu 2001« morajo prijavitelji do-
staviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Anja
Muck, Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija.

11. Ovojnice z vlogo morajo prispeti na
naslov iz 10. točke tega razpisa ne glede na
način dospetja pošiljke do vključno 15. jun-
ija 2000 do 12. ure.

12. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana, 16. junija 2000 ob 10. uri.

13. Vloge bo odprla komisija za odpira-
nje in ocenjevanje vlog. Nepravočasno dos-
pelih in nepravilno označenih vlog komisija
ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavite-
ljem.

14. O izbiri bodo prijavitelji obveščeni v
roku 30 dni po 3. zasedanju slovensko-ar-
gentinskega skupnega odbora, ki bo pred-
vidoma konec leta 2000.

15. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo interesenti na Mini-
strstvu za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana, pri Anji Muck, sektor za bila-
teralno mednarodno sodelovanje.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-26783
Na podlagi zakona o pospeševanju turiz-

ma (Ur. l. RS, št. 57/98), uredbe o podrob-
nejših pogojih in merilih za spodbujanje raz-
voja turistične infrastrukture (Ur. l. RS, št.
11/99), zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/2000), zako-
na o izvrševanju proračuna Republike Slo-
venije za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/2000), Ministrstvo za malo gospo-
darstvo in turizem objavlja

javni razpis
za sofinanciranje investicij v obnovo

in razvoj turističnih objektov
I. Predmet razpisa
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turi-

zem v letu 2000 razpolaga s sredstvi za
sofinanciranje investicij v obnovo in razvoj
turističnih objektov v višini 1.073,487.000
SIT (proračunska postavka 6753, konto
430). Ta sredstva so po tem javnem razpisu
namenjena za sofinanciranje:

– investicij v turistično infrastrukturo, ki
je posebnega pomena za izboljšanje gostin-
ske ponudbe na širšem območju (investici-
je v nakup, izgradnjo ali prenovo objektov,
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ki so neposredno namenjeni opravljanju go-
stinskih storitev - gostinskih obratov, niso
predmet tega razpisa),

– izgradnje in prenove žičnic in umetno
dosneževanje,

– izgradnje mladinskih domov.
Sredstva bodo prejemnikom, izbranim na

tem javnem razpisu, dodeljena kot nepo-
vratna sredstva in to v višini največ do 35%
predračunske vrednosti naložbe.

Sredstva iz naslova tega javnega razpisa
je mogoče nameniti le za nove naložbe.

II. Pogoji za sodelovanje na javnem raz-
pisu

Na javnem razpisu lahko sodelujejo pred-
lagatelji, ki so po standardni klasifikaciji de-
javnosti glede na svojo glavno dejavnost raz-
vrščeni v naslednje skupine:

H Gostinstvo - dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov: (šifra 55.1),

I Promet, skladiščenje in zveze - dejav-
nost žičnic: (šifra 60.213),

O Druge javne, skupne in osebne stori-
tvene dejavnosti - dejavnost smučarskih
centrov in smučišč: (šifra 92.622).

Predlagatelj, katerega investicijski pro-
jekt se nanaša na izgradnjo mladinskega
doma, lahko na javnem razpisu sodeluje ne
glede na skupino dejavnosti, v katero je
razvrščen.

Do sredstev ni upravičen predlagatelj,
za katerega je bilo z revizijskim poročilom
ali revizijsko odločbo ugotovljeno oškodo-
vanje družbenega premoženja.

Predlagatelj, ki kandidira za dodelitev
sredstev po tem razpisu, mora obvezno iz-
polnjevati tudi naslednje pogoje:

– ne sme biti v stečajnem postopku ali
postopku prisilne poravnave,

– imeti mora poravnane vse svoje obvez-
nosti iz naslova davkov, prispevkov, taks in
drugih dajatev, določenih z zakonom,

– predhodno mora v celoti izterjati more-
bitno terjatev, ki je bila ugotovljena v njego-
vo korist v revizijskem poročilu ali revizijski
odločbi, ki jo je izdala Agencija Republike
Slovenije za revidiranje lastninskega preob-
likovanja podjetij,

– v kolikor je prejel sredstva iz naslova
javnega razpisa za sofinanciranje investicij v
obnovo in razvoj turističnih objektov v letih
1998 ali 1999, mora imeti urejene vse svo-
je obveznosti iz tega naslova.

III. Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
prejšnjega poglavja tega razpisa in drugi do-
kumenti, ki morajo biti obvezno priloženi k
vlogi:

– splošni podatki o predlagatelju: polni
naziv in naslov prosilca, matična številka,
davčna številka, številka žiro računa, ime in
telefon/faks odgovorne osebe,

– obvestilo Urada Republike Slovenije
za statistiko o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti,

– izjava odgovorne osebe, da predlaga-
telj ni v stečajnem postopku ali postopku
prisilne poravnave,

– dokazilo, da ima predlagatelj poravna-
ne vse svoje obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov, taks in drugih dajatev, določe-
nih z zakonom,

– izjava odgovorne osebe, da za predla-
gatelja z revizijskim poročilom ali revizijsko
odločbo ni bilo ugotovljeno oškodovanje
družbenega premoženja, oziroma da je pred-

lagatelj v celoti izterjal morebitno terjatev, ki
je bila ugotovljena v njegovo korist v revizij-
skem poročilu ali revizijski odločbi, ki jo je
izdala Agencija Republike Slovenije za revidi-
ranje lastninskega preoblikovanja podjetij,

– investicijski program, izdelan v skladu
z uredbo o enotni metodologiji programov
za javna naročila investicijskega značaja (Ur.
l. RS, št. 82/98), iz katerega je razvidno,
da je finančna konstrukcija naložbe trdna
(da ima predlagatelj, upoštevaje tudi zapro-
šena sredstva na podlagi tega razpisa, v
celoti zagotovljena sredstva za zaprtje fi-
nančne konstrukcije) in da ima izoblikovan
tržni program in zagotovljeno tržišče za svo-
je storitve,

– dokazilo o sklepu organa upravljanja o
sprejetju investicijskega programa,

– ocena investicijskega programa, izde-
lana s strani poslovne banke, če ta sodeluje
pri naložbi,

– letno poročilo za leto 1999 z revizij-
skim mnenjem (slednje le, če je bilo izde-
lano),

– veljavno lokacijsko dovoljenje,
– soglasje pristojne službe za varstvo

kulturne dediščine (le v primeru investicij v
objekte turistične infrastrukture, ki imajo kul-
turno-zgodovinski značaj),

– dokazilo o pravici do uporabe zem-
ljišč, namenjenih za smučišča (velja le za
skupini 60.213 in 92.622),

– potrdilo o vključitvi v mrežo mladinskih
domov, ki ga izda Počitniška zveza Sloveni-
je (velja le za investicijske programe, ki se
nanašajo na izgradnjo mladinskih domov),

– izjava predlagatelja, da bo za zavaro-
vanje svoje obveznosti v primeru neizpolni-
tve pogodbenih določil predložil štiri bianco
menice z menično izjavo.

IV. Prednosti pri dodeljevanju sredstev
bodo imeli predlagatelji:

– katerih investicija se izvaja na območ-
ju, ki mu je bil podeljen status turističnega
območja,

– katerih projekt izrazito pozitivno vpliva
na razvoj turizma in drugih dejavnosti v kraju
in na turističnem območju,

– katerih projekt ima poudarjen infra-
strukturni značaj,

– ki so v finančni konstrukciji naložbe
zagotovili večji del potrebnih sredstev za
dokončanje naložbe iz lastnih virov,

– ki so v zadnjih dveh letih dosegli pozi-
tivne rezultate poslovanja,

– ki bodo dokumentirali (na podlagi stati-
stičnih obrazecev TU-11), da so neto izvoz-
nik in to s tem , da je delež nočitev tujih
gostov v skupnem številu nočitev v zadnjem
letu znašal vsaj 45% (velja le za skupino
55.1),

– ki izkazujejo višjo stopnjo zasedenosti
ležišč (velja le za skupino 55.1),

– katerih projekt prispeva k ohranjanju
kulturno-zgodovinske dediščine,

– katerih projekt finančno podpira lokal-
na skupnost,

– katerih projekt pomembno prispeva k
odpiranju novih delovnih mest,

– katerih projekt je nujen za dopolnitev
turistične ponudbe v kraju ali na turističnem
območju,

– katerih projekt je usmerjen v prilagodi-
tev prostorov ali opreme sodobnim standar-
dom poslovanja,

– ki se nahajajo na območju, ki ga je leta
1998 prizadel rušilni potres,

– katerih projekti so izrazito ekološko
naravnani (varčevanje z energijo, okoljska
primernost).

V. Pogoji, pod katerimi bodo dodeljena
sredstva

Naložba mora biti glede na investicijski
program zaključena najkasneje v obdobju
18 mesecev po sklenitvi pogodbe o sofi-
nanciranju.

Ministrstvo za malo gospodarstvo in turi-
zem bo izbranim predlagateljem (prejemni-
kom) sredstva iz naslova sofinanciranja iz-
plačalo po podpisu pogodbe o sofinancira-
nju in to na podlagi zahtevka, ki mu bo prilo-
žena vsa potrebna dokumentacija, ki se
nanaša na realizacijo investicijskega progra-
ma (poročila o opravljenih delih z računi
izvajalcev oziroma dobaviteljev ali gradbene
situacije).

Prejemnik sredstev bo za zavarovanje
terjatve v primeru morebitne nenamenske
porabe sredstev Ministrstvu za malo gospo-
darstvo in turizem do realizacije projekta kot
instrument zavarovanja moral predložiti štiri
bianco menice z menično izjavo.

VI. Roki za prijavo
Rok za vložitev vloge je 30 dni od te

objave.
Vlogo skupaj z dokazili predlagatelj do-

stavi v Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem Kotnikova 5, Ljubljana, v zaprti ku-
verti z oznako: “Ne odpiraj - vloga, Javni
razpis za sofinanciranje naložb v obnovo in
razvoj turističnih objektov“.

Ministrstvo bo predlagateljem na njihovo
zahtevo posredovalo vzorec pogodbe o so-
financiranju.

VII. Postopek pri izbiri vlog
Postopek javnega razpisa vodi strokov-

na komisija, ki jo je imenoval minister za
malo gospodarstvo in turizem. Komisija bo
v 8 dneh od odpiranja vlog pisno pozvala
tiste predlagatelje, katerih vloge niso bile
popolne, da jih najkasneje v 15 dneh do-
polnijo. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj
v tem roku ne bo dopolnil, bo komisija zavr-
gla. Predlagatelji bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 45 dneh po odpiranju
vlog.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
posreduje Marko Podrekar, svetovalec Vla-
de, tel. 061/178- 3292.

Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem

Št. 423-109/00 Ob-26752
Na podlagi zakona o javnih financah (Ur.

l. RS, št. 79/99), zakona o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije za leto 2000
(Ur. l. RS, št. 9/00) in 73. člena pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Repub-
like Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00), objavlja
Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova 5, Ljub-
ljana

javni razpis
za dodelitev sredstev za sofinanciranje

organizacije in udeležbe
na mednarodnih strokovnih srečanjih

v letu 2000
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za zdravstvo Republike Slo-
venije, Štefanova 5, Ljubljana.
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2. Predmet javnega razpisa: sofinancira-
nje organizacije in udeležbe na mednarod-
nih strokovnih srečanjih v letu 2000.

3. Na razpis se lahko prijavijo:
– javni zdravstveni zavodi in drugi javni

zavodi v Republiki Sloveniji;
– društva ki delujejo v javnem interesu

na področju zdravstvenega varstva in druge
neprofitne organizacije, ki imajo v svojih ak-
tih opredeljene naloge s področja zdravstve-
nega varstva.

4. Osnovni pogoji za prijavo na razpis:
Za sofinanciranje organizacije medna-

rodnih strokovnih srečanj v Republiki Slove-
niji, organiziranih v letu 2000, se lahko pri-
javijo organizatorji srečanj, katera imajo
mednarodni pomen na enem od sledečih
prednostnih področij:

– varovanje zdravja in preprečevanje bo-
lezni,

– razvoj medicinskih ved.
Za sofinanciranje udeležbe na medna-

rodnih strokovnih srečanjih lahko prijavijo
pravne osebe iz tč. 3 , strokovnjaka posa-
meznika, ki izpolnjuje sledeča pogoja:

– aktivna udeležba (pisna in ustna pred-
stavitev dosežkov slovenskega zdravstvene-
ga varstva),

– udeležba na strokovnem srečanju je
potrebna zaradi uvajanja novih dejavnosti
oziroma posodobitve določene dejavnosti,
ki ima pomen za vso državo.

5. Merila za izbiro vlog: za sofinanciranje
organizacije mednarodnih strokovnih sre-
čanj veljajo sledeča merila za izbiro vlog:

– usklajenost z obstoječimi nacionalnimi
prioritetami, programi in akcijami na področ-
ju zdravstvenega varstva,

– program strokovnega srečanja,
– udeležba tujih predavateljev in slušate-

ljev,
– finančna konstrukcija in predlog sofi-

nanciranja.
Za sofinanciranje udeležbe na medna-

rodnih strokovnih srečanjih veljajo sledeča
merila za izbiro vlog:

– usklajenost z obstoječimi nacionalnimi
prioritetami, programi in akcijami na področ-
ju zdravstvenega varstva,

– vrsta aktivne udeležbe (predavatelj, po-
ročevalec, druge oblike aktivne udeležbe),

– finančna konstrukcija in predlog sofi-
nanciranja.

6. Višina sredstev, ki so na razpolago:
5,500.000 SIT.

7. Terminski plan porabe dodeljenih
sredstev: dodeljena sredstva bodo prejem-
niku izplačana v roku 30 dni po potrditvi
računa in končnega poročila o opravljenem
delu, ki ju bo prejemnik posredoval naročni-
ku najkasneje do 30. 10. 2000.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v vložišču Ministrstva za
zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana (1. nad-
stropje, soba št. 22), vsak delavnik med 8. in
15. uro pri Jelki Galič ali Lenki Kuč oziroma
razpisno dokumentacijo poiščejo na inter-
netnem naslovu: http://www.gov.si/mz/raz-
pisi.htm

9. Vloge morajo biti predložene Mini-
strstvu za zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana,
do 19. 5. 2000, do 15. ure v zapečateni
kuverti z oznako “Ne odpiraj - razpis za or-
ganizacijo mednarodnega strokovnega
srečanja oziroma “Ne odpiraj - razpis za

udeležbo na mednarodnem strokovnem
srečanju“ in s številko objave javnega razpi-
sa v Uradnem listu RS ter z naslovom poši-
ljatelja na hrbtni strani kuverte.

10. Odpiranje vlog ne bo javno.
11. Prejemniki razpisanih sredstev bodo

obveščeni o izidu javnega razpisa najkasne-
je do 14. 6. 2000.

Ministrstvo za zdravstvo

Ob-26800
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropske skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Uradni list RS,
št. 17/93), v zvezi z 9. točko prvega od-
stavka 55. člena zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 24/97) ter 117. in 118.
členom pravil in postopkov Evropske unije
za izvedbo javnih razpisov, objavlja Planin-
ska zveza Slovenije

javni razpis
za izbiro dobavitelja opreme za čistilne
naprave in alternativne energetske vire

v planinskih kočah
Nabavo opreme financira Evropska skup-

nost iz sredstev Phare v okviru programa
Phare “Čezmejno sodelovanje Slovenija/Av-
strija 1998”, projekt št. SL–9807.03.03.

Na razpis se lahko enakopravno prijavijo
vse fizične in pravne osebe iz držav članic
Evropske unije ali iz dežel, deležnih pomoči
programa Phare, ki dobavljajo blago z izvo-
rom iz teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dobava opreme v 2

sklopih za Planinsko zvezo Slovenije, Dvor-
žakova 9, Ljubljana, ki je namenjena za či-
stilne naprave in alternativne energetske vi-
re v planinskih kočah.

Sklop 1: čistilne naprave za tri planinske
koče,

Sklop 2: alternativni energetski viri za
pet planinskih koč.

Ponudniki se lahko prijavijo na razpis za en
sklop ali oba sklopa. Ponudba mora popolno-
ma ustrezati opisu v tehničnih specifikacijah.

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od
dneva, določenega za oddajo ponudb.

Opremo za sklop 1 je potrebno dostaviti
v roku 90 dni po podpisu pogodbe na na-
slednji naslov: Planinska koča na Kališču,
Planinska koča na Loki pod Raduho in Pla-
ninski dom na Peci. Opremo za sklop 2 je
potrebno dostaviti v roku 60 dni po podpisu
pogodbe na naslednji naslov: Planinska ko-
ča na Kališču, Planinska koča na Loki pod
Raduho, Prešernova koča na Stolu, Kranj-
ska koča na Ledinah in Kocbekov dom.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Dobavitelj bo izbran po postopku, ki ga
predpisuje Priročnik za decentralizirani im-
plementacijski sistem (DIS Manual, Evrop-
ska komisija, september 1997). Pogoji po-
godbe bodo ustrezali Splošnim pogojem za
pogodbe za dobave blaga. Naročnik ni ob-
vezan sprejeti niti najcenejše niti katerekoli
od ponudb ali oddati naročila.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudba mora biti pripravljena v angleš-

kem jeziku in mora ustrezati naslednjim do-
kumentom:

1. povabilu in navodilom ponudnikom
za pogodbe za dobave blaga,

2. posebnim razpisnim pogojem za
pogodbe za dobave blaga,

3. tehničnim specifikacijam,
4. obrazcu ponudbenega predraču-

na,
5. splošnim pravilom za ponudnike in

sklenitev pogodbe za dobave blaga.
(Splošni pogoji za pogodbe za dobave

blaga, ki se financirajo s sredstvi sklada Pha-
re, skupaj z osnutkom pogodbe so priloženi
le v informacijo).

Našteti dokumenti sestavljajo popolno
razpisno dokumentacijo, ki jo je na osnovi
pisne zahteve mogoče brezplačno dobiti na
naslovu: Vodnogospodarski Inštitut d.o.o.,
Hajdrihova 28c, 1015 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386-61-17-75-329, fax:
+386-61-12-64-162, kontaktna oseba Lji-
ljana Smiljić.

Pisne zahteve zainteresiranih ponudni-
kov za razpisno dokumentacijo morajo pris-
peti priporočeno na zgoraj omenjeni naslov
najkasneje štiri tedne po objavi tega obve-
stila.

4. Informativni sestanek
Za ponudnike bo organiziran informativ-

ni sestanek dne 26. 5. 2000 ob 13. uri po
lokalnem času na istem naslovu.

5. Predložitev ponudb
Ponudbe v zaprti ovojnici morajo biti do-

stavljene najkasneje do 20. 6. 2000 do
9. ure po lokalnem času na naslov, nave-
den v točki 3.

Na ovojnici mora biti jasno označeno:
“Waste Water Treatment Plants and Alterna-
tive Energy Sources in Mountain Huts, SL –
9807.03.03.” in ‘’Not to be opened before
the tender openning session’’ in ‘’Ne odpiraj
pred uradnim odpiranjem ponudb’’.

Odpiranje ponudb bo javno dne 20. 6.
2000 ob 10. uri po lokalnem času na istem
naslovu. Odpiranja ponudb se lahko udele-
ži le en predstavnik ponudnika s pismenim
pooblastilom.

Planinska zveza Slovenije

Ob-26801
In accordance with Regulation on ratifi-

cation of the Framework Agreement bet-
ween the Goverment of the Republic of Slo-
venia and the European Community Com-
mission on implementation of measures re-
lated to finacial, technical and other forms
of co-operation (OG RS 17/93) and refe-
ring to Law on Public Procurement, section
9, paragraph 1 of Article 55 (OG RS 24/97)
and according to the Articles 117 and 118
of the European Union Regulations and Pro-
curement of Public Tenders Performed, the
Alpine Association of Slovenia issues

Invitation to Tender
for Supply of Equipment for Waste

Water Treatment Plants and Alternative
Energy Sources in Mountain Huts
Supply of equipment is financed by the

European Commission from Phare funds in
the framework of the “Cross-Border
Co-operation Programme Slovenia/Austria
1998”, project No. SL – 9807.03.03.

Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member
States of the European Union or of the Pha-
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re Programme beneficiary countries, who
offer to supply goods originating from those
countries.

1. Subject to tender
The invitation to tender is issued for the

selection of supplier of equipment in 2 (two)
Lots for Waste Water Treatment Plants and
Alternative Energy Sources in Mountain
Huts.

The following must be delivered and in-
stalled:

Lot 1: Waste Water Treatment Plants for
3 mountain huts,

Lot 2: Electric Power System generated
by Solar Energy for 5 mountain huts.

Any Tenderer may tender for one or both
Lots. The supplies tendered must fully con-
form with the descriptions set out in the
Technical Specifications.

The Tenderer is bound by his offer for a
period of 90 days as from the final date for
submission of tenders.

The supplies must be delivered within
90 days after the contract is signed for LOT
1 to the following address: Mountain hut
‘’Na Kališču’’, mountain hut ‘’Na Loki pod
Raduho’’ and mountain hut ‘’Na Peci’’. The
supplies must be delivered within 60 days
after the contract is signed for LOT 2 to the
following address: Mountain hut ‘’Na Kališ-
ču’’, mountain hut ‘’Na Loki pod Raduho’’,
mountain hut ‘’Prešernova koča na Stolu’’,
mountain hut ‘’Kranjska koča na Ledinah’’
and mountain hut ‘’Kocbekov dom’’.

2. Procedure and Conditions of Contract
The supplier will be selected following

the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS Ma-
nual, European Commission, September
1997). The conditions of Contract will com-
ply with the General Conditions for Supply
contracts. The Contracting Authority is not
bound either to accept the lowest or any
offer to award any Contract.

3. Tender Dossier
The offer must be in English and must

conform with following documents:
1. Invitation and Instructions to Ten-

derers for Supply Contracts,
2. Special Tender Conditions for Sup-

ply Contracts,
3. Technical Specifications,
4. Schedule of Prices,
5. General Regulations for Tenders

and Award of Supply Contracts.
(General Conditions for Supply Contracts

Financed from Phare Funds and Contract
Form are attached for information only).

These documents constitute the com-
plete Tender Dossier and may be obtained
free of charge by written request at the fol-
lowing address: Water Management Depart-
ment, Hajdrihova 28c, 1015 Ljubljana, pho-
ne: +386-61-17-75 329, fax:
+386-61-12-64-162, contact person: Mrs.
Ljiljana Smiljić.

Written request for Tender Dossier
should be received by registred mail at the
above mentioned address at the latest four
weeks after publication of this announce-
ment in the Official Gazette.

4. Clarification meeting
A clarification meeting for both Lots will

be held on 26th May 2000 at 1,00 p.m.
local time at the same address.

5. Submission of Tenders
Tenders in sealed envelope must be sub-

mitted, at the latest, on 20th June 2000, at
9,00 a.m. local time to the address mentio-
ned in point 3.

The envelope has to be clearly marked:
‘’Invitation to tender No.1 for the Supply of
Equipment for Waste Water Treatment
Plants and Alternative Energy Sources in
Mountain Huts, SL – 9807.03.03.’’ and
‘’Not to be opened before the tender open-
ning session’’ and ‘’Ne odpiraj pred uradnim
odpiranjem ponudb’’.

The tenders will be opened in public
session on 20th June 2000, at 10,00 a.m.
local time at the same address. Only one
Tenderer’s representative, submitting the
power of attorney, may attend the opening
session.

The Alpine Association of Slovenia

Ob-26773
Na podlagi določil 6. člena odloka o dim-

nikarstvu v Občini Bovec (Uradno glasilo,
št. 2/2000) in na podlagi 16. člena statuta
Občine Bovec (Uradno glasilo, št. 6/99)
Občinski svet Občine Bovec objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje

dimnikarstva v Občini Bovec
1. Koncendent: Občina Bovec, Trg go-

lobarskih žrtev 8, Bovec.
2. Predmet koncesije:
– pregledovanje in čiščenje vseh kuril-

nih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih
naprav,

– izvajanje meritev dimnih in drugih emi-
sij kurišč.

3. Območje izvajanja koncesije: celotno
območje Občine Bovec.

4. Trajanje koncesije: 5 let od dneva
podpisa koncesijske pogodbe z možnostjo
podaljšanja.

5. Ponudnik za pridobitev koncesije mo-
ra izpolnjevati naslednje razpisne pogoje:

– da je državljan Republike Slovenije,
– da je pravna oseba , vpisana v sodni

register ali samostojni podjetnik prijavljen
pri ustrezni davčni upravi Republike Slove-
nije,

– da je registriran za opravljanje dimni-
karske dejavnosti,

– da z ustreznimi listinami dokaže,da ima
na razpolago potrebne merilne instrumente
za opravljanje del iz naslova koncesije, ki jo
želi pridobiti,

– da z ustreznimi listinami dokaže, da
ima zagotovljene zadostne delovne kapaci-
tete za izvajanje del iz naslova koncesije,ki
jo želi pridobiti,

– da z ustreznimi listinami dokaže, da je
strokovno in kadrovsko usposobljen za
vzpostavitev in vodenje katastra emisij kuril-
nih naprav,

– da predloži reference o svojem dose-
danjem delu,

– da poda pismeno izjavo, da bo sklenil
zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki
jo z opravljanjem svoje dejavnosti lahko pov-
zroči tretji osebi.

6. Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz toč-

ke 5 tega javnega razpisa,
– predloge cen za opravljanje storitev.

7. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko ponudniki prevzamejo v taj-
ništvu Občinske uprave občine Bovec vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.

8. Merila za izbor koncesionarja:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 5.

točke tega javnega razpisa,
– ponujena cena za posamezno vrsto

storitev in način letnega usklajevanja cen,
– reference s področja dejavnosti za ka-

tero se podeljuje koncesija,
– druge posebej ponujene ugodnosti

koncendentu.
9. Ponudbo s predpisano vsebino in do-

kazili je potrebno poslati na naslov: Občina
Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bo-
vec v zapečateni ovojnici z oznako ‘’Ne od-
piraj – ponudba za dimnikarsko službo’’. Kot
pravočasno predložene ponudbe bodo
obravnavane ponudbe, prispele na naslov
koncendenta najkasneje do 19. 5. 2000
do 14. ure po pošti ali osebno.

10. Javno odpiranje ponudb bo dne
19. 5. 2000 ob 15. uri v prostorih Občine
Bovec.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku desetih dni od dneva, ko bo
župan izdal odločbo o izbiri koncesionarja.

Občina Bovec

Št. 119/00 Ob-26908
Na podlagi poslovnega načrta Garancij-

ski sklad Posavje, pravilnika delovanja Ga-
rancijskega sklada Posavje ter sklepa nad-
zornega sveta Garancijskega sklada Posav-
je objavlja Regijski pospeševalni center Po-
savje, Zavod; Garancijski sklad Posavje (v
nadaljevanju: RPC GS) v sodelovanju z ban-
kami podpisnicami pogodbe o medseboj-
nem sodelovanju pri kreditiranju malega
gospodarstva

razpis
dolgoročnih posojil in garancij za

dolgoročna posojila za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva na
območju občin Brežice, Krško in

Sevnica
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za do-

delitev dolgoročnih posojil v skupni višini
245,525.000 SIT, za katere bo RPC GS
dodeljeval garancije v višini 70,150.000 SIT.

RPC GS si pridržuje pravico spremeniti
predvideni skupni znesek razpisanih posojil
in garancij v primeru, da občine-partnerice
Garancijskega sklada ne bodo nakazale
sredstev v planirani višini po projektu garan-
cijskega sklada.

2. Pogoji za dodeljevanje dolgoročnih
posojil in garancij

2.1 Dolgoročna posojila:
– višina posojila: od najmanj 1,000.000

SIT do največ 10,000.000 SIT,
– potrebni lastni viri: najmanj 30% glede

na celotno investicijo,
– obrestna mera posojila: TOM +4% let-

no,
– stroški posojila: 0,5% od zneska odo-

brenega posojila enkratno (najmanj 15.000
SIT),

– stroški obdelave: 5.000 SIT na posa-
mezno vlogo,

– odplačilna doba posojila: do 5 let (z
možnostjo polletnega moratorija),
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– zavarovanje posojila:
· prosilec lahko zavaruje prejeto posojilo

z garancijo RPC GS v višini 50% odobrene-
ga posojila, 50% pa v skladu s pogoji banke
ali

· 100% v skladu s pogoji banke.
2.2 Garancije:
– prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati

z vlogo za posojilo, pri č- emer garancija ne
more presegati 50% posojila, odobrenega
na podlagi tega razpisa,

– prosilec zavaruje prejeto garancijo
RPC GS v višini 50% od vrednosti posojila z
različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti
od stopnje rizičnosti projekta.

3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo enote male-

ga gospodarstva, ki ustrezajo merilom za
male gospodarske družbe po 51. in 72.
členu Zakona o gospodarskih družbah in
občani, ki so pri pristojnem upravnem orga-
nu vložili prijavo za vpis družbe v sodni regi-
ster, pod pogojem, da bodo dokazila za
pridobljen status s.p. ali družbe dostavili
pred podpisom posojilne pogodbe. Hkrati
morajo prosilci izpolnjevati še, da:

– so člani Garancijskega sklada Posavje
(plačana pristopnina) in

– imajo sedež dejavnosti na območju ob-
čin Brežice, Krško in Sevnica.

Plačana pristopnina oziroma članstvo v
Skladu ne predstavlja avtomatične obvez-
nosti RPC GS pri odobritvi posojila in garan-
cije.

4. Prednostni kriteriji pri odobritvi posojil
in garancij

Prednost pri odobritvi posojil in garancij
bodo imeli prosilci, ki:

– bodo zagotavljali odpiranje novih de-
lovnih mest,

– uvajali sodobne dejavnosti v lokalno
okolje,

– opravljajo inovativno in ekološko čisto
dejavnost,

– gredo v nakup nove opreme in
– investicije v nakup, gradnjo ali adapta-

cijo poslovnih prostorov,
– zagotavljajo večji delež lastnih sred-

stev pri financiranju projekta.
5. Vsebina in obdelava vlog za odobritev

posojila in garancije
Vsebina vloge za dodelitev posojila in

garancije je razvidna iz obrazca Vloga za
odobritev posojila in garancije Garancijske-
ga sklada Posavje, ki ga lahko prosilci dobi-
jo na naslednjih mestih:

– Regijski pospeševalni center Posavje,
Cesta krških žrtev 23, Krško,

– lokalno podjetniški centri:
· Podjetniški center Krško, Bohoričeva

9, Krško,
· Razvojni center Brežice, Cesta prvih

borcev 3, Brežice.
Stroški posamezne vloge znašajo 5.000

SIT in jih je potrebno poravnati v osmih dneh
po prejemu računa s strani RPC, v nasprot-
nem primeru vloga ne bo obravnavana.

Obravnavane bodo le vloge, oddane na
izvirnih obrazcih na sedež RPC Posavje.

Vloge, ki ne bodo popolne oziroma ne
bodo ustrezale merilom in pogojem iz točk
3. in 4. tega razpisa, bodo zavrnjene.

Vse ustrezne in popolne vloge bodo
obravnavali ustrezni odbori RPC GS in ban-
ke enkrat mesečno. O odločitvi pristojnih

organov bo RPC GS v petnajstih dneh pi-
smeno obvestil prosilce.

6. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od dneva objave

do vsakega 20. v mesecu oziroma do dne-
va porabe sredstev. RPC GS bo objavil da-
tum porabe sredstev.

7. Reševanje vloge
Vloge prispele na razpis bo kreditni od-

bor GS obravnaval enkrat mesečno.
7. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi z razpisom

dobijo prosilci na sedežu RPC (tel.
488-10-40) oziroma na vseh mestih, našte-
tih v 5. točki tega razpisa.

Regijski pospeševalni center Posavje,
Zavod Garancijski sklad Posavje

Št. 082-01/274-00-03 Ob-26912
Na podlagi 3. člena odloka o pokopa-

liški in pogrebni dejavnosti ter o urejanju
pokopališč na območju Občine Dolenjske
Toplice (Ur. l. RS, št. 34/00), 3. člena od-
loka o gospodarskih javnih službah v Občini
Novo mesto (Ur. l. RS, št. 71/94), objavlja
Občina Dolenjske Toplice

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje

gospodarske javne službe pokopališke
in pogrebne dejavnosti ter urejanja

pokopališč
1. Koncesija se podeljuje za opravljanje

pokopališke in pogrebne dejavnosti ter ure-
janja pokopališč na naslednjih pokopališčih:
Dolenjske Toplice, Gorenje Sušice, Kočev-
ske Poljane, Loška vas, Podturn pri Dolenj-
skih Toplicah in Soteska.

Pokopališke dejavnosti se izvajajo na po-
kopališču in so naslednje: izvajanje pogreb-
nih svečanosti, izkop in zasip jame ter zašči-
ta sosednjih grobov, zagotovitev uporabe
mrliške vežice, prva ureditev groba, izvaja-
nje pokopališke dežurne službe.

Pogrebna dejavnost zajema: urejanje do-
kumentacije, ureditev in prevoz pokojnika,
oddajanje grobnih prostorov, sklepanje na-
jemnih pogodb ter vodenje evidence o gro-
bovih in sklenjenih najemnih pogodbah ter
izvajanje pogrebne dežurne službe.

Urejanje pokopališč obsega: vzdrževa-
nje pokopališč, razdelitev na posamezne
zvrsti grobov, prekop grobov in opustitev
pokopališč ter vodenje katastra pokopališč.
Vzdrževanje pokopališč zajema naslednja
dela: čiščenje in odstranjevanje odpadkov
ter snega, odvoz odpadkov, košnja zelenic,
urejanje ter vzdrževanje okrasnih rastlin in
žive meje, vzdrževanje poti, opravljanje
manjših vzdrževalnih del na objektih in na-
pravah.

2. Za izvajanje dejavnosti, navedenih v
1. točki se na teritoriju občine podeli le ena
koncesija. Za izvajanje dejavnosti, navede-
nih v 1. točki, razen za izvajanje pogrebnih
svečanosti in za storitve ureditve in prevoza
pokojnika, se podeljuje monopol v obliki
koncesije.

3. Koncesija se podeljuje za dobo 5 let.
Koncesionar za vsako leto trajanja kon-

cesije do konca marca tekočega leta plača
koncedentu plačilo za koncesijo v višini 3
odstotkov od prometa, ustvarjenega z oprav-
ljanjem dejavnosti po koncesijski pogodbi v
preteklem letu.

4. Ponudniki za pridobitev koncesije mo-
rajo izpolnjevati naslednje minimalne teh-
nične, kadrovske in druge pogoje:

– da so registrirani za opravljanje razpi-
sanih dejavnosti in da imajo za to potrebna
soglasja in dovoljenja pristojnih organov,

– da predložijo dokazila, ki dokazujejo,
da imajo potrebna znanja, izkušnje, kadre in
sredstva za izvajanje razpisane javne služ-
be,

– da imajo v lasti ustrezna tehnična sred-
stva, potrebna za izvajanje razpisane dejav-
nosti,

– da predložijo program izvajanja javne
službe in poslovni načrt z odprto kalkulacijo
cen in predlaganim standardom kakovosti.

5. Merila za izbiro koncesionarja:
– izkušnje in reference ponudnika,
– ponujene cene,
– ostale ugodnosti.
6. Po končanem postopku razpisa pri-

pravi komisija, imenovana s strani župana
Občine Dolenjske Toplice, predlog za izbor
koncesionarja, ki ga posreduje Občinske-
mu svetu občine Dolenjske Toplice, ta pa o
izboru koncesionarja odloča s sklepom.

7. Z izbranim koncesionarjem sklene
koncesijsko pogodbo župan občine.

8. Kontaktna oseba za morebitna poja-
snila in dodatne informacije je Rok Barbič,
tel. št. 068/66-962, vsak ponedeljek od 8.
do 10. ure.

9. Rok za prijave je 14. dni po objavi v
Uradnem listu RS.

10. Prijave na javni razpis je potrebno
poslati v zaprti ovojnici na naslov Občina
Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, 8350
Dolenjske Toplice, s pripisom: “Ne odpiraj
– prijava na razpis“. O izbiri bodo ponudniki
obveščeni peti dan po seji Občinskega sve-
ta občine Dolenjske Toplice, na kateri bo
sprejet sklep o izbiri.

Občina Dolenjske Toplice

Št. 51/2000 Ob-26928
Na podlagi zakona o javnih financah (Ur.

l. RS, št. 79/99) in pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št.
13/2000) ter skladno z dogovorom o iz-
vedbi predpisanih postopkov za oblikovanje
predlogov prejemnikov dotacij iz proračuna
MOM na področju ljubiteljske kulture, ob-
javljamo po pooblastilu MO Maribor

javni razpis
za sofinanciranje redne dejavnosti

kulturnih društev, ki delujejo na
območju Mestne občine Maribor v letu

2000
1. Na razpis se lahko prijavijo društva s

sedežem na območju MOM, ki so včlanjena
v ZKD Maribor ter ljubiteljska kulturna druš-
tva s sedežem na območju MOM, ki niso
vključena v ZKD in ki izkazujejo redno de-
javnost v letu 1999.

2. Pri odločanju o sofinanciranju redne
dejavnosti društva bodo prvenstveno upo-
števana naslednja merila:

a) število članov društva, število delujo-
čih skupin in kontinuiteta delovanja društva;

b) javni nastopi društvenih skupin, vključ-
no z udeležbo na preglednih srečanjih SLKD
in ZKD Maribor, obiskanost prireditev in pre-
jete strokovne ocene;
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c) strokovna usposobljenost vodij sekcij
in udeležba na izobraževalnih programih,
namenjenih ljubiteljski kulturni dejavnosti;

d) dosežki na tekmovanjih ljubiteljske
kulture v zadnjem letu.

3. Na razpis se prijavijo tudi vrhunske
ljubiteljske skupine s potrjenim statusom.
Njihove prijave bodo obravnavane posebej
in na podlagi sprejetih meril SLKD in ZKD
Maribor.

4. Skupaj s prijavo na razpis morajo druš-
tva poslati potrebne podatke o dejavnosti
na pripravljenih obrazcih ter priložiti kopijo
finančnega poročila za leto 1999.

5. Društva pošljejo prijavo z zahtevanimi
prilogami v zaprti kuverti s pripisom “Javni
razpis – sofinanciranje redne dejavnosti kul-
turnih društev”, na naslov: ZKD Maribor,
Partizanska 5, 2000 Maribor.

6. Rok za oddajo prijave je 15 dni po
objavi razpisa. Prepozno prispele prijave ne
bodo obravnavane.

7. Društva bodo o rezultatu razpisa ob-
veščena najkasneje v 45 dneh po izteku
roka za oddajo prijave oziroma takoj po
sprejemu odločitve župana MO Maribor.

Obrazce je mogoče naložiti s spletne
strani www.geocities.com/skladmaribor, ali
pa so na voljo pri območni izpostavi SLKD
Maribor, Partizanska 5 v Mariboru (tel.
23-42-110 ali 211-686), kjer so dostopne
tudi vse dodatne informacije.

Zveza kulturnih društev Maribor

Št. 15-6/00-1140 Ob-26934

Javni razpis
za oddajo prijav za sofinanciranje

programov organizacij in društev na
področju socialnega zdravstvenega

varstva v Občini Ljutomer za leto 2000
1. Predmet razpisa so finančna sredstva

iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena
sofinanciranju programov organizacij in dru-
štev na področju socialnega in zdravstvene-
ga varstva v Občini Ljutomer za leto 2000.

2. Na ta razpis lahko oddajo prijavo or-
ganizacije, ki dokazujejo javnokoristno de-
javnost z listinami, imajo urejeno evidenco o
članstvu in imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske po-
goje za realizacijo programov.

3. Prijava naj vsebuje:
– odločbo o registraciji društva,
– odločbo o dodelitvi statusa društva, ki

deluje v javnem interesu,
– poročilo o delu in finančno poročilo za

leto 1999,
– program dela za leto 2000 in finančni

načrt za leto 2000,
– seznam članov,
– navedbo kontaktne osebe in telefon-

sko številko.
4. Merila za dodelitev sredstev:
– status društva, ki deluje v javnem inte-

resu,
– imajo sedež ali podružnico v Občini

Ljutomer oziroma je program dejavnosti za-
stavljen tako, da organizacija vključuje v svoj
program člane iz Občine Ljutomer,

– kvaliteta programov (množičnost vklju-
čevanja članov, sodelovanje z okoljem, re-
zultati udejstvovanj na različnih področjih...),

– vključenost članov iz Občine Ljutomer.
5. Razpisna vsota je 1,100.000 SIT.
6. Rok za predložitev vloge in vseh zah-

tevanih dokumentov je 15 dni po objavi raz-
pisa do 12. ure, na naslovu Občina Ljuto-
mer, Vrazova 1, Ljutomer, Oddelek za druž-
bene dejavnosti, soba št. 215. Prijave mo-
rajo biti podane v zaprti kuverti z oznako
“Javni razpis za programe socialnega in
zdravstvenega varstva za leto 2000”.

7. O višini sredstev, dobljenih na tem
razpisu bodo vlagatelji obveščeni v roku
osem dni po odločitvi komisije.

Občina Ljutomer

Št. 43/2000 Ob-26924
Občina Ravne na Koroškem na podlagi

51. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur.
l. RS, št. 72/93, 59/99) in smiselni upora-
bi uredbe o odprodaji, oddaji ali zamenjavi
nepremičnin in premičnin v lasti Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 52/98) ter sklepa
Občinskega sveta občine Ravne na Koroš-
kem z dne 22. 3. 2000, objavlja

javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo

komunalno urejenega stavbnega
zemljišča za izgradnjo

poslovno-trgovskega objekta na
Čečovju

1. Predmet prodaje je stavbno zemljišče
s skupno površino ca. 495 m2, parc. št.
805 in del parcele 806/1 na Čečovju, Rav-
ne na Koroškem, namenjeno za izgradnjo
poslovno-trgovskega objekta s tem, da je v
pritličnem delu objekta možno izvesti lokale
s trgovsko dejavnostjo, v 1. nadstropju pa
je predvidena izvedba poslovnih prostorov
ali stanovanja.

2. Izklicna cena za oddajo stavbnega
zemljišča iz 1. točke je izračunana na dan
19. 1. 2000 in znaša 8.053 SIT za m2 zem-
ljišča.

Uspeli ponudnik nosi tudi t. i. investitor-
ske stroške (stroški soglasij in dovoljenj) ter
stroške notarskega zapisa in davek na pro-
met nepremičnin.

3. Rok za sklenitev pogodbe o oddaji
stavbnega zemljišča je 30 dni po pravno-
močnem sklepu komisije za oddajo stavb-
nega zemljišča za izgradnjo poslovno-trgov-
skega objekta.

4. Rok za pričetek gradnje je v letu
2000, rok za dokončanje pa najkasneje v
letu 2001. V primeru, da uspeli ponudnik
ne izpolni teh pogojev in ne začne z grad-
njo, je dolžan stavbno zemljišče vrniti Obči-
ni Ravne ter poravnati stroške, ki jih je le-ta
imela s postopkom vračanja zemljišča.

5. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo ali v zaprti ovojnici oddajo v 15
dneh po objavi tega razpisa na naslov: Ob-
čina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
2390 Ravne na Koroškem, z oznako “Po-
nudba na razpis za oddajo zemljišča na Če-
čovju – ne odpiraj!”.

Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– predmet ponudbe,

– ponujena cena za m2,
– plačilne pogoje,
– potrdilo o državljanstvu (overjena foto-

kopija) za fizično osebo, ali izpisek iz sod-
nega registra za pravno osebo,

– davčno številko in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih ter lastno izjavo o pla-
čanih zapadlih obveznostih do svojih upni-
kov,

– dokazilo o vplačilu kavcije v višini
398.635 SIT,

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisne pogoje,

– najkrajši možni rok izvedbe,
– idejno programsko arhitektonsko za-

snovo, ki mora biti prikazana s prostorskim
preizkusom (3D modelom ali maketo),

– opis zagotovljene namembnosti objek-
ta.

6. Drugi pogoji:
– v javnem razpisu lahko sodelujejo vse

fizične osebe, državljani RS in pravne ose-
be s sedežem v RS,

– nepremičnina je naprodaj po načelu
“videno-kupljeno”,

– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo ena-
ke ali višje od izhodiščne (izklicne) prodajne
cene.

7. Kavcijo v višini 10% od izklicne cene
plačajo ponudniki na žiro račun Občine Rav-
ne na Koroškem, št. 51830-630-25601.
Uspelemu ponudniku bo kavcija vračunana
v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnje-
na v roku 15 dni po končani izbiri.

8. Plačilni pogoji: plačilo celotne kupni-
ne je pogoj za pridobitev lastninske pravice,
rok plačila ne sme biti daljši od 30 dni po
sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Če izbrani
ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne po-
godbe v predpisanem roku in poravnal kup-
nine, bo prodajni postopek razveljavljen in
kavcija zadržana.

9. Odpiranje ponudb bo 22. 5. 2000 ob
9. uri, na naslovu: Občina Ravne na Koroš-
kem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroš-
kem. Komisija za odpiranje ponudb bo v 8
dneh po preteku razpisnega roka in o izbo-
ru pisno obvestila vse ponudnike, ki se bo-
do prijavili na razpis.

10. Pri izboru najugodnejšega ponudni-
ka bo komisija upoštevala predlagano arhi-
tektonsko zasnovo objekta, ceno za m2 zem-
ljišča, namembnost objekta in krajši rok pla-
čila kupnine.

11. Občina si pridržuje pravico, da z no-
benim prijavljenim ponudnikom ne sklene
pogodbe, kljub ustreznosti ponudbe.

12. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom, ka-
kor tudi geodetske priloge k razpisni doku-
mentaciji, lahko interesenti dobijo na Od-
delku za okolje in prostor občine Ravne na
Koroškem, ali po tel. 0602/870-55-10 –
pri Reiter Urošu, univ. dipl. inž. arh. in Štu-
lar Aleksandru, univ. dipl. inž. arh.

Na vpogled je tudi urbanistična podlaga
za izdelavo razpisne dokumentacije z dne
19. 1. 2000, ki jo je izdelal Oddelek za
okolje in prostor občine Ravne na Koroš-
kem in možnost ogleda zemljišča na sami
lokaciji, po predhodni najavi na Občini Rav-
ne na Koroškem.

Občina Ravne na Koroškem
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Št. 05-61/2000 Ob-26935
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Go-

renjska cesta 46, Medvode, objavljajo na
podlagi sklepa nadzornega sveta

javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo

poslovnega prostora

1. Predmet razpisa je poslovni prostor –
2. nadstropje v nedokončanem objektu
HPC (hotelsko poslovni center) Sevnica, v
izmeri 308 m2, na Prešernovi c. v Sevnici.

2. Poslovni prostor se nahaja v objektu
– HPC Sevnica, ki stoji na parc. št. 504/3,
504/2, 504/8, 504/10, 504/6, 499/3,
502/1, 1517/1, 1518/2, vse k.o. Sevni-
ca. Poslovni prostor je nedokončan in se
nahaja v V. gradbeni fazi. Poslovni prostor
je naprodaj po načelu videno – kupljeno.
DDV in druge stroške prodaje plača kupec.
Izročitev poslovnega prostora – 2. nadstrop-
je v objektu HPC Sevnica v last in v posest
kupcu se opravi po plačilu celotne kupnine
ali po predložitvi garancije za plačilo kupni-
ne prvovrstne banke na prvi poziv.

3. Na podlagi cenitve sodno zapriseže-
nega cenilca znaša izklicna cena m2 poslov-
nega prostora iz 1. točke 84.693,11 za m2.

4. Ponudniki morajo priložiti potrdilo o
plačani varščini, ki znaša 10% vrednosti iz-
klicne cene, kot dokaz za resnost ponudbe.
Znesek morajo plačati na račun Savskih
elektrarn Ljubljana, d.o.o., št.
50106-601-27492, z oznako namen naka-
zila “prodaja HPC”. Uspelemu ponudniku
se varščina vračuna v kupnino za poslovni
prostor, neuspelim ponudnikom pa se bre-
zobrestno vrne v 15 dneh po izbiri najugod-
nejšega ponudnika.

5. Ponudbe morajo biti poslane s pripo-
ročeno pošiljko na naslov: Savske elektrar-
ne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska c. 46, Med-
vode, najkasneje do 22. 5. 2000 do
10. ure, in sicer v zaprtih ovojnicah s pripi-
som “prodaja poslovnih prostorov HPC Sev-
nica”. Javno odpiranje ponudb bo 22. 5.
2000 ob 12. uri, v sejni sobi, na naslovu:
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenj-
ska c. 46, 1215 Medvode. Vsakemu po-
nudniku bo za pripravo ponudb omogočen
ogled nepremičnine.

6. Ponudba mora vsebovati:

– naziv kupca in njegov točen naslov,

– ponujeno ceno za poslovni prostor –
plačilne pogoje,

– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS
za fizične osebe in izpisek iz sodnega regi-
stra za pravne osebe,

– potrdilo o plačilu varščine,

– dokaz o plačilni sposobnosti ponudni-
ka – fizične osebe in potrdilo o finančnem
stanju ponudnika (BON 1 in BON 2) – prav-
ne osebe.

Prispele ponudbe bo ocenila posebna
komisija za oceno ponudb.

Razpis je veljaven, če po odpiranju po-
nudb ostaneta najmanj dve popolni ponud-
bi.

7. V primeru, da se na javni razpis prijavi
več ponudnikov, je najugodnejši, kdor po-
nudi višjo ceno za m2 poslovnega prostora
od razpisane in najkrajši rok plačila kupni-
ne.

8. O izbiri najugodnejšega ponudnika za
prodajo poslovnega prostora, bo komisija
obvestila vse ponudnike v roku 15 dni po
končanem zbiranju ponudb, s priporočeno
pošto.

Pogodba o prodaji najugodnejšega po-
nudnika.

V primeru, da se izbrani ponudnik v 8
dneh od poziva naročnika k podpisu po-
godbe ne odzove, se šteje, da je od pogod-
be odstopil, zaradi česar mu zapade varšči-
na v korist Savskih elektrarn Ljubljana,
d.o.o.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da po
pregledu in ocenitvi ponudb ne sklene po-
godbe z nobenim ponudnikom.

10. Dodatne informacije prejmejo more-
bitni ponudniki pri Janezu Nučiču, dipl. inž.,
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenj-
ska c. 46, Medvode, tel. 1749-190 oziro-
ma 041/677-856.

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Ob-26571
Banka Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna

skupina Nove Ljubljanske banke, v skladu s
statutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Banke Zasavje, d.d.,

Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke,

ki jo je banki posredoval delničar Občina
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrast-
nik.

Predmet prodaje je 1.779 navadnih del-
nic na ime Banke Zasavje, d.d., Trbovlje,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke po
ceni 44.817 SIT za eno delnico. Delnice se
prodajajo v paketu.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta obstoječi delničarji Banke Za-
savje, d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, ki s pismenim sporoči-
lom do 18. 5. 2000, to je 30 dni od predlo-
žitve ponudbe za prodajo banki izjavijo, da
sprejmejo ponudbo. Po tem roku bodo del-
nice pod enakimi pogoji ponujene ostalim
kupcem.

Ponudbe zbira Banka Zasavje, d.d., Tr-
bovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Trg revolucije 25 c, Trbovlje.

Banka Zasavje, d.d., Trbovlje

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-26869
Na podlagi drugega odstavka 454. čle-

na zakona o gospodarskih družbah in skle-
pa skupščine družbe ELBA AVTO, Proizvod-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Trzin, Špru-
ha 29, z dne 19. 5. 1999, poslovodja druž-
be objavlja sklep o zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe.

Osnovni kapital družbe v višini
131,630.198 SIT se zniža za 41,630.198
SIT na 90,000.000 SIT. Zaradi znižanja os-
novnega kapitala se sorazmerno zmanjšajo
poslovni deleži družbenikov, tako da osta-
nejo udeleženi v kapitalu v obstoječem raz-
merju.

Upnike družbe pozivamo, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala.

ELBA AVTO, d.o.o.,
Alojz Zupančič, direktor

Ob-26877
V skladu s 454. členom zakona o gos-

podarskih družbah, direktor družbe Region,
projektivni biro Brežice, d.o.o., s sedežem
Cesta prvih borcev 11, Brežice, ki je vpisa-
na v sodnem registru Okrožnega sodišča v
Krškem, v vl. št. 1/00935/00 objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet s sklepom skupščine z

dne 21. 3. 2000.
Osnovni kapital družbe se iz dosedanje-

ga v višini 27,178.000 SIT zmanjša za
16,863.000 SIT, tako da po zmanjšanju
znaša 10,315.000 SIT.

Pozivamo vse upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala družbe.

Region, d.o.o.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Ob-26528
Uprava s soglasjem nadzornega sveta

delniške družbe Termo, d.d., Škofja Loka,
na podlagi 8.1. člena statuta delniške druž-
be sklicuje

peto skupščino
delniške družbe,

ki bo dne 5. 6. 2000 ob 16. uri v sejni
sobi družbe Termo, d.d., Trata 32, Škofja
Loka.

Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Skupščina sprejema predlog za
izvolitev delovnih teles skupščine.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave za 1999 s predlogom delitve do-
bička.
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Predlog sklepa:
2.1. Sprejme se letno poročilo za leto

1999.
2.2. Dobiček iz leta 1999 v višini

813,766.892,31 SIT se razporedi:
– za rezervne družbe –

406,883.446,15 SIT,
– nerazporejeni dobiček –

406,883.446,16 SIT.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja

družbe za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov Termo, d.d., Škofja Loka, za
2000, se imenuje predlagana revizijska
družbe ITEO Revizija, podjetje za revizijo
Ljubljana, d.o.o.

4. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta Termo, d.d., Škofja Loka, za dobo 4
let, z veljavnostjo od dne 11. 10. 2000, se
izvolijo:

– Bogataj Jože, rojen 16. 9. 1935, po
poklicu organizator dela,

– Stremfelj Brane, rojen 14. 7. 1958,
po poklicu univ. dipl. inž. strojništva,

– Pušnik Jože, rojen 15. 1. 1951, po
poklicu univ. dipl. ekonomist,

– Mirko Opara, rojen 12. 7. 1938, po
izobrazbi dr. tehničnih znanosti.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v pravni službi
družbe v prostorih Terma, d.d., Škofja Lo-
ka, Trata 32, vsak delovni dan v tednu med
11. in 13. uro.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki svojo udeležbo na skupščini predhodno
pisno najavijo upravi družbe najkasneje v
roku 3 dni pred zasedanjem skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se osebno ali po poob-
laščencu oziroma zastopniku, in sicer na
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno in mora biti
pred pričetkom skupščine predloženo druž-
bi.

Skupščina je sklepčna, če bo prisotnih
več kot 15% vseh glasov. Ob primeru, da
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje skupščine družbe istega dne ob
17. uri na mestu prvega sklica. Ob ponov-
ljenem sklicu skupščina veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasite pol ure pred pri-
četkom skupščine.

Termo, d.d., Škofja Loka
predsednica nadzornega sveta

Dunja Ukmar-Hvastija
uprava

Janez Deželak

Ob-26529
Uprava družbe na podlagi 283. člena

zakona o gospodarskih družbah in člena
7.4. statuta družbe sklicuje

5. sejo skupščine družbe
Dnevnik, Časopisna družba, d.d.,

Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana,
ki bo v torek, 6. 6. 2000 ob 10. uri v

sobi Drava v VI. nadstropju hotela Austrotel,
Miklošičeva 9, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: ugotovi se, da je bil skladno s poslov-
nikom o delu skupščine na 1. seji skupšči-
ne dne 5. 9. 1996 za predsednika skupšči-
ne za mandatno obdobje 4 let imenovan
Igor Dolenc, za namestnika predsednika pa
Boris Lenič.

Imenujejo se 3 preštevalci glasov: Nada
Zadel, Majda Zalar in Nada Sodja.

Za sestavo zapisnika skupščine se ime-
nuje notarka Katarina Terčelj Verovšek.

Za predsednika skupščine naslednjega
mandatnega obdobja 4 let se imenuje Miha
Martelanc, za namestnika predsednika pa
Igor Dolenc.

2. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju Dnevnika, d.d., za leto 1999.

Predlog sklepa uprave in na podlagi po-
zitivnega mnenja revizorja in nadzornega
sveta: sprejme se poročilo o poslovanju
Dnevnika, d.d., za leto 1999.

3. Sprejem razporeditve revalorizirane-
ga nerazporejenega čistega dobička iz pre-
teklih let in čistega dobička iz leta 1999.

Predlog sklepa uprave in na podlagi po-
zitivnega mnenja nadzornega sveta: sprej-
me se naslednja razporeditev revalorizira-
nega nerazporejenega čistega dobička iz
preteklih let in čistega dobička iz leta 1999:

Revalorizirani nerazporejeni čisti dobiček
iz preteklih let po stanju 31. 12. 1999 v
višini 124,189.896,17 SIT se razporedi za
dividende v višini 73,153.080 SIT in na del
v višini 51,036.816,17 SIT, ki se ne razpo-
redi.

Nerazporejeni čisti dobiček iz leta 1999
po stanju na dan 31. 12. 1999 v višini
55,523.500,28 SIT se ne razporedi.

Višina dividende na delnico znaša bruto
220 SIT.

Dividende se izplačajo na žiro račun
upravičencev v roku 60 dni po sprejemu
sklepa na skupščini.

Dividende se izplača delničarjem, ki bo-
do na dan sklica skupščine vpisani v delniš-
ko knjigo pri KDD.

4. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za čla-

ne nadzornega sveta, predstavnike delni-
čarjev se izvolijo:

– Bojan Petan,
– Milan Kneževič,
– Bojan Dejak,
– Alenka Brezovnik.
Skupščina se seznani z izvolitvijo dveh

članov nadzornega sveta, ki jih v nadzorni
svet družbe imenuje svet delavcev.

Mandat novih članov nadzornega sveta
začne teči s 5. 9. 2000.

5. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizijo poslovanja Dnevnika, d.d., za leto
2000 se imenuje IN Revizija, Družba za re-
vidiranje in svetovanje, d.o.o., Linhartova 1,
Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih bodo na dan sklica skupšči-
ne družbe delnice delniške družbe Dnev-
nik, d.d., vknjižene v delniški knjigi družbe,
ki se vodi v centralnem registru pri Klirinško
depotni družbi, oziroma njihovi zakoniti za-
stopniki.

Delničar lahko uveljavlja svojo pravico
do udeležbe in glasovanja na skupščini del-
ničarjev osebno ali prek pooblaščenca na
podlagi pisnega pooblastila.

Zasedanja skupščine se smejo udeležiti
le tisti delničarji oziroma zakoniti zastopniki
in pooblaščenci, ki so svojo udeležbo pisno
prijavili 3 dni pred zasedanjem skupščine
(tj. do vključno sobote, 3. 6. 2000 do
10. ure), in sicer osebno v PKSS ali s pripo-
ročeno pošiljko. Delničar oziroma zakoniti
zastopnik in pooblaščenec, ki nista izpolnila
te obveznosti, izgubita glasovalno pravico
na sklicani seji.

Pooblaščenci morajo k svoji pisni prijavi
za udeležbo na skupščini priložiti tudi pisno
pooblastilo delničarja, zakoniti zastopniki pa
dokazilo o zakonitem zastopanju.

Vsa predložena pooblastila in dokazila o
zakonitem zastopanju so do konca skupšči-
ne na vpogled pri notarki.

Udeležence prosimo, da se pol ure pred
začetkom zasedanja zglasijo pri prešteval-
cih glasov, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovalne listi-
če.

Glasovanje na zasedanju skupščine o
vsaki točki dnevnega reda bo javno.

Gradivo za skupščino s predlogi za spre-
jemanje sklepov (letno poročilo, mnenje
pooblaščenega revizorja, mnenje nadzorne-
ga sveta k letnemu poročilu in predlogu raz-
poreditve dobička) so od dneva sklica
skupščine delničarjem na vpogled v PKSS
Dnevnika, d.d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljublja-
na, vsak delovnik od 8. do 10. ure.

Delničarje prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pošljejo pisno z obrazložitvijo priporo-
čeno po pošti na naslov uprave ali pa jih
oddajo osebno na sedežu družbe v 7 dneh
po objavi sklica v Uradnem listu RS ter s
tem upravi omogočijo pripravo njenih sta-
lišč.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavljajo vsaj 15 odstotkov glasov zastopa-
nega osnovnega kapitala (prvi sklic). Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepč-
na, bo polurni odmor, po katerem se bo
skupščina ponovno sestala (drugi sklic). V
tem primeru skupščina veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Dnevnik, d.d.,
uprava

Branko Bergant

Ob-26532
Na podlagi določila 36. in 37. člena sta-

tuta Alchrom, d.d., Ruše, sklicuje nadzorni
svet družbe

7. skupščino
družbe Alchrom, d.d.,

ki bo dne 16. 6. 2000 v novem obratu
Jugova 17, Ruše, ob 13. uri.

Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev dnev-

nega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
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2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: potrdi se:
a) predlagani predsednik skupščine:

Zvonimir Martin Šeško,
b) predlagana verifikacijska komisija:

Magda Colnar in Irena Bombek,
c) predlagani notar: Stanislav Bohinc.
3. Poročilo o poslovanju družbe za po-

slovno leto 1999 in obravnava revizijskega
poročila.

Družba je v poslovnem letu 1999 poslo-
vala v skladu z gospodarskim načrtom, ki je
predvideval težave pri zasedenosti proizvod-
nje v I. polletju tega leta. Razmere na pro-
dajnem področju so se v poletnih mesecih
umirile in beležimo ponovno rast prodaje
proti koncu leta.

Realiziran je bil investicijski projekt seli-
tev proizvodnje in uprave v nove prostore
konec tega leta skladno z investicijskim pro-
gramom.

Ustvarjen dobiček je zelo velik, vendar
je skoraj v celoti posledica odprodaje stare
lokacije in ovrednotenja vrednostnih papir-
jev, ki jih poseduje firma. Zaradi velikega
investicijskega posega, olajšave pri plačilu
davka iz dobička presegajo ustvarjeni dobi-
ček, tako da ni plačila davka iz dobička za
poslovno leto 1999.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem sklepa.

Predlog sklepa: sprejme se podano po-
ročilo poslovanja družbe Alchrom, d.d., za
leto 1999 po predlogu z dodanim poroči-
lom revizijske družbe.

4. Delitev dobička.
Neto dobiček za poslovno leto 1999

znaša 48,653.575,36 SIT. Večji del dobič-
ka je posledica prodaje stare lokacije in
reinvestiranje teh sredstev v nove prostore.

Zakonsko določilo nam je iz naslova in-
vestiranja omogočilo neplačilo davka na do-
biček v znesku 12,163.393 SIT.

Z ozirom na navedeno uprava in nadzor-
ni svet predlagata sprejem naslednjega skle-
pa:

Predlog sklepa: dobiček za poslovno le-
to 1999 v višini 48,653.575,36 SIT se raz-
poredi:

– del dobička v višini 25 milijonov SIT se
razporedi v rezerve družbe,

– del dobička v višini 23,653.575,36
SIT ostane nerazporejen dobiček.

5. Imenovanje revizijske družbe za revi-
zijo računovodskih izkazov družbe Alchrom
za poslovno leto 2000.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se za revizorja imenuje družba IN Revizija,
Linhartova 1, Ljubljana. To je družba, ki je
tudi do sedaj vsako leto opravila revizijo
poslovanja.

Predlog sklepa: potrdi se predlagana re-
vizijska družba IN Revizija Ljubljana.

6. Sprememba statuta Alchrom, d.d.,
Ruše, v I. Firma in sedež – spremeni se
sedež družbe.

Zaradi selitve celotne uprave na novo
lokacijo in odprodaje prostorov na Maribor-
ski c. 5, Ruše, uprava in nadzorni svet pred-
lagata sprejem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa: spremeni se I. Firma in
sedež – statuta Alchrom, d.d., Ruše, tako
da se spremeni sedež družbe, ki pravilno
glasi: Ruše, Jugova ulica 17.

7. Vprašanja in pobude delničarjev

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 14. 6. 2000.

Pooblaščenci pravnih oseb se izkažejo s
pisnim pooblastilom. Pooblastilo mora biti
oddano ob prijavi udeležbe na skupščini.

Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.
Celotno gradivo za skupščino je na vpo-

gled na sedežu družbe v Rušah, Jugova
ulica 17, vsako sredo od 9. do 11. ure.

Alchrom, d.d.,
predsednica nadzornega sveta

Vlasta Zagorac, ek.

Št. 037/00 Ob-26534
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah sklicujem

6. skupščino
Varnostne agencije Kočevje, d.d.,
ki bo v petek 9. 6. 2000 ob 10.30 v

konferenčni sobi Sintal, d.d., Ljubljana, Za-
loška cesta 143.

Za sejo skupščine predlaga uprava na-
slednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovi-
tev sklepčnosti.

Uprava otvori skupščino in ugotovi
sklepčnost.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave na podlagi mne-

nja nadzornega sveta: izvolijo se predlagani
organi skupščine po predlogu uprave.

3. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila z zaključnim računom za leto 1999.

Predlog sklepa uprave na podlagi pozi-
tivnega mnenja nadzornega sveta: sprejme
se poslovno poročilo in zaključni račun za
leto 1999.

4. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1999.

Predlog sklepa uprave na podlagi pozi-
tivnega mnenja nadzornega sveta: sprejme
se predlagan način delitve dobička za leto
1999.

5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa uprave na podlagi mne-

nja nadzornega sveta: sprejme se predlaga-
ne spremembe statuta družbe.

Gradivo za 2. do 5. točke dnevnega re-
da bo na vpogled delničarjem na sedežu
družbe v Kočevju Kidričeva 8, vsak delovni
dan med 7. in 15. uro.

Udeležba na skupščini
Delničarji morajo svojo udeležbo na

skupščini družbe prijaviti najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine vodji pisarne na sede-
žu uprave v Kočevju, Kidričeva 8.

Navodilo za glasovanje
O vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno. Sklepe delničarji sprejemajo z
navadno večino oddanih glasov. Spremem-
bo statuta delničarji sprejemajo večino naj-
manj 3/4 pri sklepanju zastopanega osnov-
nega kapitala.

Vsaka delnica ima en glas.
Delničar lahko za glasovanje pisno poob-

lasti tretjo osebo.
Če bo tokratni sklic skupščine neuspe-

šen, bomo skupščino ponovili 9. 6. 2000
ob 11. uri na istem kraju.

Varnostna agencija Kočevje, d.d.,
uprava

Ob-26648
Na podlagi zakona o gospodarskih druž-

bah in statuta družbe sklicujeta nadzorni svet
in uprava družbe Totra Tekstil, d.d., Trpin-
čeva 39, 1000 Ljubljana

5. redno sejo skupščine
Totra Tekstil, d.d.,

ki bo v torek, dne 6. 6. 2000 ob 13. uri
v Ljubljani, na sedežu družbe Trpinčeva 39.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh
preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-
sednico skupščine Jano Morela in za pre-
števalke glasov Simono Krajnčič in Valerijo
Boh.

2. Obravnava in sprejem revidiranega
poročila o poslovanju za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina na predlog
nadzornega sveta in uprave družbe sprejme
revidirano letno poročilo družbe za leto
1999.

3. Pokrivanje izgube iz poslovnega leta
1995, 1996, 1997 in 1999.

Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta in uprave družbe se izguba iz poslovne-
ga leta 1995 v višini 50.092 tisoč SIT, izguba
iz poslovnega leta 1996 v višini 24.297 tisoč
SIT, izguba iz poslovnega leta 1997 v višini
41.426 tisoč SIT pokrije iz sredstev, doblje-
nih s prodajo nepremičnin družbe. Po predlo-
gu nadzornega sveta in uprave družbe izguba
iz poslovnega leta 1999 v višini 57.822 tisoč
SIT ostane nepokrita.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: skupščina na predlog
nadzornega sveta družbe za pooblaščene-
ga revizorja za leto 2000 imenuje revizijsko
hišo RFR – Ernst & Young, d.o.o., Ljublja-
na.

5. Umik delnic Totra tekstil, d.d., (TOTG)
iz organiziranega trga vrednostnih papirjev.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-
lep, da se navadne delnice družbe Totra
Tekstil, d.d., z oznako G, z nominalno vred-
nostjo 1.000 SIT, s katerimi se trguje na
prostem trgu Ljubljanske borze vrednostnih
papirjev, d.d., (borzna oznaka TOTG), umak-
nejo z organiziranega trga vrednostnih pa-
pirjev.

Pravica udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in glasuje-

jo vsi delničarji, njihovi zastopniki in poob-
laščenci, katerih pisna prijava na skupščino
prispe na sedež družbe najkasneje v sobo-
to, 3. 6. 2000. Prijavi mora biti priloženo
tudi pooblastilo, kolikor se delničar ne bo
sam udeležil skupščine oziroma kolikor del-
ničarja ne bo zastopal zakoniti zastopnik.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavljajo vsaj petnajst odstotkov osnovnega
kapitala. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 14. uri na mestu prvega sklica. Skupšči-
na bo v tem primeru veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Delničarje in njihove zastopnike vljudno
prosimo, da se zaradi vzpostavitve evidenc
in prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini zasedanja udeležijo najmanj uro
pred začetkom seje skupščine.
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Gradivo za skupščino bo delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, Trpinčeva 39,
Ljubljana, od dneva sklica najprej vsak de-
lovnik med 9. in 12. uro, v tajništvu družbe,
kontaktna oseba Simona Krajnčič.

Totra Tekstil, d.d.,
nadzorni svet

Matija Dobnik,
predsednik nadzornega sveta

uprava
Dušan Žužek, direktor

Ob-26648
Priloga k 5. točki dnevnega reda 5. red-

ne seje skupščine Totra Tekstil, d.d.

izjava
Družba Totra Tekstil, d.d., Trpinčeva 39,

Ljubljana, se zavezuje, da bo navadne del-
nice družbe Totra Tekstil, d.d., z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT, borzna oznaka TOTG,
od delničarjev, ki bodo na skupščini prek
zapisnika nasprotovali umiku navedenih del-
nic, iz organiziranega trga, odkupila po ceni
800 SITza eno delnico in hkrati izjavlja, da
bo izjavo o odkupu podala tudi na seji skupš-
čine, da bo le-ta zapisana v notarskem zapi-
sniku seje skupščine.

Vsak delničar, ki bo prek zapisnika
skupščine ugovarjal umiku delnic TOTG iz
organiziranega trga, lahko v dveh mesecih
zahteva, da Totra Tekstil, d.d., odkupi nje-
gove delnice po zgoraj navedeni ceni.

Totra Tekstil, d.d.,
Dušan Žužek, direktor

Št. 124/2000 Ob-26649
Na podlagi 39. člena statuta družbe in

drugega odstavka 283. člena zakona o gos-
podarskih družbah sklicujeva

7. skupščino družbe
Pekarstvo in slaščičarstvo Kruh Koper,

d.d.,
ki bo v torek, dne 6. 6. 2000, ob 12.30

na sedežu družbe v Kopru, Ul. 15. maja
številka 12.

Predlagava naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-

nega reda.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Sestava seznama prisotnih delničar-

jev oziroma njihovih zastopnikov in ugotovi-
tev sklepčnosti.

4. Obravnava revizijskega poročila za
1999 leto, mnenje nadzornega sveta k let-
nemu poročilu za 1999 leto in sprejem let-
nega poročila za 1999 leto.

5. Informacija o planu za leto 2000.
6. Obravnava predloga delitve dobička,

mnenje nadzornega sveta k predlogu deli-
tve dobička in sprejem delitve dobička.

7. Imenovanje revizorja za leto 2000.
8. Vprašanja delničarjev.
Predlogi sklepov:
K 1. točki: potrdi se predlagani dnevni

red.
K 2. točki: izvolijo se organi skupščine:

predsednik, dva preštevalca glasov, zapi-
snikar in notar.

K 3. točki: sprejme se poročilo prešte-
valcev glasov.

K 4. točki: sprejme se revizijsko poroči-
lo k računovodskim izkazom za 1999 leto in
letno poročilo za 1999. leto.

K 5. točki: sprejme se informacija o pla-
nu poslovanja za leto 2000.

K 6. točki:
dobiček za delitev v znesku 24,535.351

SIT,
ki se sestoji iz:
– nerazporejenega dobička iz preteklih

let, skupaj z revalorizacijo nerazporejenega
dobička iz preteklih let v znesku 5,604.371
SIT,

– čistega dobička 1999. leta v znesku
18,930.980 SIT;

se nameni za:
– nerazporejeni čisti dobiček v znesku

24,535.351 SIT.
K 7. točki: za revizorja za leto 2000 se

določi revizorska hiša Tekos revizija, d.o.o.,
Kobarid.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti notarsko overjeno in ostane
družbi.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavlja vsaj 15 odstotkov zastopanega kapi-
tala. Če ne bi dosegli sklepčnosti ob prvem
sklicu, bo ponovno zasedanje na istem kra-
ju čez eno uro, kjer se bo odločalo ne glede
na število prisotnih delničarjev.

Materiali k dnevnemu redu skupščine so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan.

Delničarji lahko svoje nasprotne predlo-
ge ali dopolnilne predloge v pisni obliki z
obrazložitvijo vložijo v roku enega tedna od
objave sklica skupščine priporočeno po po-
šti ali neposredno na sedežu družbe.

Pekarstvo in slaščičarstvo
Kruh Koper, d.d., Koper

predsednik nadzornega sveta
in predsednik urpave

Št. 10/2000 ¸Ob-26652
Na podlagi določil statuta družbe Frizar-

ti, družba za upravljanje, d.d., sklicujem

2. sejo skupščine
delniške družbe Frizarti, družba za
upravljanje, d.d., Kopališka ul. 1,

Domžale,
ki bo v torek, dne 6. 6. 2000 ob 12.30 v

Ljubljani, Tavčarjeva 6/I, v pisarni notarja
Jožeta Dernovška, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Uprava otvori skupščino in ugotovi ali je
na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko veljavno zaseda.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina izvoli za predsednico
skupščine Stanko Božnar za preštevalko
glasov Nevenko Golob, zasedanju prisostvu-
je povabljeni notar Jože Dernovšek.

3. Letno poročilo Frizarti, družba za
upravljanje, d.d., za leto 1999.

Predlog sklepa uprave z mnenjem nad-
zornega sveta: skupščina sprejme letno po-
ročilo delniške družbe Frizarti, družba za
upravljanje, d.d., za leto 1999 v predlože-
nem besedilu.

4. Letno konsolidirano poročilo skupšči-
ne družb Frizarti, družba za upravljanje, d.d.,

in družbe Česalnice Ljubljana, d.d., Ljublja-
na, za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa uprave z mnenjem nad-
zornega sveta: skupščina sprejme konsoli-
dirano letno poročilo skupine družb Frizarti,
družba za upravljanje, d.d., in družbe Če-
salnice Ljubljana, d.d., za poslovno leto
1999 v predloženem besedilu.

5. Delitev dobička za leto 1999.
Predlog sklepa uprave z mnenjem nad-

zornega sveta: skupščina sprejme predla-
gano delitev dobička za leto 1999 in neraz-
porejenega dobička iz preteklih let v skup-
nem znesku 3,826.129,96 SIT, tako da se
odvede v rezerve 594.169,96 SIT, v obliki
dividend izplača delničarjem 3,231.960
SIT. Dividenda v višini 115 SIT bruto na
delnico bo izplačana delničarjem, ki so vpi-
sani v delniško knjigo na dan zasedanja
skupščine. Dividende bodo izplačane dne
10. 11. 2000.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizijo računovodskih izkazov Frizarti, družba
za upravljanje, d.d., ter konsolidiranih raču-
novodskih izkazov skupine družb Frizarti,
družba za upravljanje, d.d., in Česalnice
Ljubljana, d.d., Ljubljana, za poslovno leto
2000, skupščina imenuje revizijsko hišo
Ernst & Young, d.o.o., Dunajska 111, Ljub-
ljana.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščina bo odločala o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Delničarjem je gradivo na vpogled na
sedežu družbe vse delovne dni od 11. do
13. ure.

Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblasti-
lom delničarja ali njegovim potrdilom o last-
ništvu delnic. Pooblastilo ni potrebno overiti
pri notarju.

Delničarji lahko v 7 dneh od objave tega
sklica sporočijo upravi svoje nasprotne
predloge.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane v
istem prostoru, z istim dnevnim redom in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.

Frizarti, d.d.,
uprava

Ob-26654
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe, sklicujem

5. skupščino
delniške družbe Restavracija Iskra,

d.d., Kranj, Savska loka 1,
ki bo na sedežu družbe Savska loka 1,

Kranj, v petek, 9. 6. 2000 ob 11. uri.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, dva preštevalca glasov in potrdi
notarja za sestavo notarskega zapisnika.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju v letu 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo uprave o poslovanju za leto
1999, z mnenjem revizijske družbe Revi-
dis, d.o.o., Ljubljana.
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3. Delitev dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček poslovne-

ga leta 1999 v višini 28,286.258,74 SIT
ostane nerazporejen.

Nerazporejeni revalorizirani čisti dobiček
iz leta 1996 in delno iz leta 1997 se razpo-
redi za izplačilo dividend v višini
11,778.000 SIT (80 SIT bruto na delnico).

Dividende se izplačajo v roku dveh me-
secev po sprejemu na skupščini vsem del-
ničarjem, ki so na dan 6. 6. 2000 vpisani v
delniško knjigo pri Centralni klirinško-depot-
ni družbi, d.d., Ljubljana.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom delnic.

Predlog sklepa: zmanjšanje osnovnega
kapitala s pridobitvijo s strani družbe z umi-
kom delnic: na podlagi 356. člena ZGD,
prvi odstavek in 4.18 člena statuta, kot je bil
sprejet ob ustanovitvi, se osnovni kapital
zmanjša na podlagi pridobitve delnic s stra-
ni družbe, tako da se sedanji osnovni kapi-
tal družbe v višini 163,583.000 SIT zmanj-
ša za 16,358.000 SIT in znaša novi osnovni
kapital 147,225.000 SIT.

Pogoji za umik delnic in namen zmanjša-
nja

Namen za zmanjšanje osnovnega kapita-
la družbe je upoštevanje 4. člena pravil po-
slovanja s skladom lastnih delnic. Ker delni-
ce iz sklada lastnih delnic niso bile odsvoje-
ne v enem letu po pridobitvi, jih mora družba
umakniti. Ker so delnice, ki se umikajo, v
lasti družbe in v celoti vplačane na nivoju
nominalnega zneska, ki je dejansko enak
nakupni ceni delnice, se določbe o rednem
zmanjšanju osnovnega kapitala ne uporablja-
jo. Delnice se umaknejo po nominalni vred-
nosti, rezerve ostanejo nespremenjene.

Razveljavitev delnic
Uprava družbe je pooblaščena, da v del-

niški knjigi, v kateri se vodijo nematerializi-
rane delnice, izvede sklep skupščine s po-
stopkom zmanjšanja nominalnega zneska
delnic z dnem vpisa v sodni register.

Poziv za predložitev delnic in objava raz-
veljavljenih delnic

Ker družba poseduje v skladu lastnih del-
nic delnice, ki so predvidene za umik, upra-
vi ni potrebno pozivati delničarje k predloži-
tvi delnic. Razveljavitev delnic bo družba
objavila v glasilu družbe.

Vpis zmanjšanja osnovnega kapitala v
sodni register

Prijava in vpis sklepa skupščine o zmanj-
šanju osnovnega kapitala se združi s prijavo
sklepa uprave o zmanjšanju osnovnega ka-
pitala.

Odprava sklada lastnih delnic
S sprejetjem tega sklepa se sklad lastnih

delnic, kot je formiran, odpravi in prenese
na nerazporejeni dobiček iz prejšnjih let.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

leto 2000 se imenuje revizorska družba Re-
vidis, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 22.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta, skupščina izvoli dva člana nadzorne-
ga sveta, ki zastopata interese delničarjev:

1. Tomaž Skubic,
2. Darinka Jagerinec,

katerih mandat začne veljati 18. 11.
2000, po poteku mandata sedanjim članom
nadzornega sveta.

Skupščina se seznani z novim članom
nadzornega sveta, predstavnikom delavcev:

1. Milena Frigelj.
Gradivo za skupščino družbe je delni-

čarjem na vpogled na sedežu družbe Sav-
ska loka 1, vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
poslani upravi družbe v roku enega tedna
po objavi tega sklica na naslov: Savska loka
1, 4000 Kranj.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniški knjigi na dan 6. 6. 2000.

Pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo družbi, najkasneje tri dni
pred sejo skupščine, in sicer do 6. 6. 2000.

Skupščinski prostor bo odprt pol ure
pred začetkom zasedanja. Če skupščina ob
objavljeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje istega dne, to je 9. 6. 2000 ob
13. uri, v istem prostoru. Skupščina bo ta-
krat veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Restavracija Iskra, d.d.,
uprava

Št. 45/2000 Ob-26655
Na podlagi 29. točke statuta delniške

družbe, sklicujemo

7. skupščino
družbe I & I, Avtobusni prevozi,

delniška družba, s sedežem v Kopru,
Vojkovo nabrežje 32,

ki bo v četrtek, dne 8. 6. 2000 ob
11. uri, v sejni dvorani poslovne stavbe In-
tereurope, d.d., Vojkovo nabrežje 32, IX.
nadstropje, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles in ugotovitev

sklepčnosti.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Sprejem letnega poročila za leto

1999.
5. Sprejem sklepa o ugotovitvi in kritju

izgube za leto 1999.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto

2000.
7. Poročilo o formiranju in uporabi sred-

stev sklada za odkup lastnih delnic.
8. Soglasje skupščine k pristopu nove-

ga delničarja.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Uprava družbe in nadzorni svet predla-

gata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:

Predlog sklepa k 2. točki: izvolijo se
predsednik skupščine, 2 preštevalca gla-
sov ter imenujeta zapisnikar in notarka po
predlogu sklicatelja.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov,
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.

Predlog sklepa k 3. točki: potrdi se pred-
lagani dnevni red.

Predlog sklepa k 4. točki: sprejme se
predlagano letno poročilo za leto 1999.

Predlog sklepa k 5. točki: sprejme se
sklep o ugotovitvi in kritju izgube za leto
1999 v predlagani obliki.

Predlog sklepa k 6. točki: za revizorja se
imenuje družbo Ernst & Young, d.o.o., Ljub-
ljana.

Predlog sklepa k 7. točki: sprejme se
poročilo o formiranju in koriščenju sredstev
sklada za odkup lastnih delnic.

Predlog sklepa k 8. točki: sprejme se
sklep o izdaji soglasja za pristop novega
delničarja v predlagani obliki.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda, je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave, na sedežu
družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, V.
nadstropje, vsak delovnik od 9. do 12. ure,
v času od dneva objave, pa do vključno
7. 6. 2000.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.

Vsak nasprotni predlog delničarjev k
predlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda mora biti v pisni obliki, obraz-
ložen in vložen v enem tednu po objavi tega
sklica, v tajništvu uprave na sedežu družbe
v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, V. nadstrop-
je.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice na skupščini,
imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo
družbe, njihovi pooblaščenci ali zastopniki,
ki najkasneje 3 dni pred skupščino v tajniš-
tvu uprave na sedežu družbe v Kopru, Voj-
kovo nabrežje 32, V. nadstropje, pisno pri-
javijo svojo udeležbo.

Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (za fizične osebe ime in
priimek ter naslov pooblaščenca, kraj in da-
tum ter podpis pooblastitelja; za pravne ose-
be pa ime in priimek ter naslov pooblaščen-
ca in firmo, sedež ter podpis in žig poobla-
stitelja). Pooblastilo mora biti oddano ob
prijavi udeležbe na skupščino.

Vsaka navadna delnica daje delničarju 1
glas.

Prednostne delnice nimajo glasovalne
pravice.

O vseh točkah dnevnega reda, je glaso-
vanje z dvigom rok.

Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-
na, bo odprta 60 minut pred začetkom za-
sedanja. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne, tj. 8. 6.
2000 ob 12. uri v isti dvorani. Skupščina
bo takrat veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

I & I, d.d.,
uprava

Ivan Djurkov

Ob-26721
Direktor družbe Iskra Stikalni elementi,

d.d., Videm-Dobrepolje, v skladu z določili
ZGD ter statuta družbe Iskra Stikalni ele-
menti, d.d., sklicuje

3. sejo skupščine
delniške družbe Iskra – Stikalni

elementi, d.d.,
ki bo dne 6. junija 2000 ob 15. uri v

prostorih družbe, Predstruge 29, Videm-Do-
brepolje.

Dnevni red:
1. Otvoritev zasedanja, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.
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Predlog sklepa: na predlog direktorja
skupščina izvoli delovna telesa skupščine:
predsednika skupščine in dva preštevalca
glasov.

Na skupščini je prisoten notar.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na podlagi poročila pre-

števalcev glasov, predsednik skupščine
ugotovi sklepčnost skupščine.

3. Poročilo direktorja o revidiranem let-
nem poročilu.

Predlog sklepa: na predlog direktorja ter
pozitivnega mnenja nadzornega sveta se
sprejme revidirano letno poročilo.

Izguba iz leta 1999 ostane nepokrita.
4. Odločanje o spremembi osnovnega

kapitala.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o

zmanjšanju osnovnega kapitala, zaradi po-
krivanja izgube.

Sprejme se sklep o povečanju osnovne-
ga kapitala, ki se zagotovi s stvarnim vlož-
kom (konverzija terjatev v osnovni kapital).

Sprejme se sklep o odobrenem kapitalu.
5. Imenovanje revizijske hiše za leto

2000.
Predlog sklepa: na predlog direktorja se

pooblašča revizijsko hišo Ernst & Young, za
revizijo poslovanja družbe za leto 2000.

6. Sprejem sprememb in dopolnitev stat-
tuta družbe.

Predlog sklepa: na predlog direktorja se
sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta
v predlaganem besedilu.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Nasprotni predlogi
Delničarji naj morebitne predloge k po-

sameznim točkam dnevnega reda, glede ka-
terih želijo, da so o njih pravočasno sezna-
njeni vsi delničarji, pisno sporočijo direktor-
ju v sedmih dneh po objavi sklica skupšči-
ne. Predloženi nasprotni predlogi morajo
biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem, z istim dnev-
nim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

in spremembe ter dopolnitve statuta so na
vpogled delničarjem na sedežu družbe,
Predstruge 29, v tajništvu, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro od objave do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Iskra – Stikalni elementi, d.o.o.,
Videm-Dobrepolje

direktor

Ob-26723
Uprava družbe PPC Gorenjski sejem, po-

slovno prireditveni center Kranj, d.d., Stara
cesta 25, Kranj, vabi delničarje na

3. sejo
skupščine družbe PPC Gorenjski

sejem, Kranj, d.d.
Uprava sklicuje sejo skupščine v proto-

rih družbe PPC Gorenjski sejem Kranj, d.d.,
Stara cesta 25, Kranj, ki bo dne 7. 6. 2000
s pričetkom ob 14. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupš-
čine in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: za predsednico skupš-
čine se izvoli Nataša Mahne, za preštevalca
glasov Vlado Eržen in Marija Česen ter za
zapisnikarja Slavi Bučan. Seji skupščine bo
prisostvovala vabljena notarka Erika Brani-
selj.

2. Obravnava in sprejem letnega revidi-
ranega poročila o poslovanju za leto 1999
skupaj z revizijskim poročilom.

Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
za leto 1999 skupaj z revizijskim poročilom
za leto 1999.

3. Obravnava in odločanje o dobičku za
leto 1999.

Predlog sklepa: dobiček družbe v letu
1999 v višini 1,370.825,33 SIT ostane ne-
razporejen.

4. Obravnava sklepa o imenovanju revi-
zijske hiše.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja za poslovno leto 2000 se imenuje re-
vizorsko družbo Podboršek, k.d.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be vsak delovni dan od 11. do 13. ure, od
dneva objave do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica
podajo predloge za dopolnitev dnevnega
reda oziroma nasprotne predloge. Predlogi
so lahko le v pisni obliki in razumno uteme-
ljeni.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, ki do tri dni pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma pred-
ložijo pooblastilo za zastopanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastop-
niki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine ponovno sestane in glasuje ne
glede na število prisotnih delnic.

PPC Gorenjski sejem, Kranj, d.d.,
uprava

Št. 1696/00 Ob-26724
Na podlagi 29. člena statuta delniške

družbe Komet Metlika, d.d., uprava sklicuje

7. sejo skupščine družbe,
ki bo 8. junija 2000 ob 15. uri v sejni

sobi na sedežu podjetja.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles.
Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-

sednika skupščine, imenuje dva prešteval-
ca glasov in notarja za sestavo notarskega
zapisnika.

2. Poslovno poročilo za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina sprejme let-

no poročilo o poslovanju družbe za leto
1999.

3. Delitev dobička za leto 1999 in izpla-
čilo dividend.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta čisti do-
biček iz leta 1999 v znesku 32,700.046
SIT ostane nerazporejen.

Dividenda v višini 37 SIT bruto na delni-
co pripada vsem delničarjem, vpisanim v
delniško knjigo na dan 31. 5. 2000 in se
izplača iz postavk nerazporejenega dobička
in revaloriziranega popravka nerazporejene-
ga dobička let 1997 in 1998, revalorizira-
nih do 31. 12. 1999, v roku 30 dni od
dneva sprejema sklepa na skupščini.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za obdobje do 8. 6.

2004 se za člana nadzornega sveta imenu-
jeta Antonija Matkovič in Marjan Vodopivec.

S strani sveta delavcev je za člana nad-
zornega sveta za obdobje do 8. 6. 2004
izvoljena Branka Novak.

5. Pobude in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu
na sedežu družbe, vsak delovni dan od 12.
do 14. ure. Delničar lahko glasuje na skup-
ščini le, če je udeležbo na skupščini pisno
prijavil upravi družbe vsaj tri dni pred zase-
danjem skupščine. Če bo sklic skupščine
neuspešen, bo ponovno zasedanje 30. 6.
2000 ob 15. uri.
Komet, konfekcija Metlika, d.d., Metlika

predsednik uprave

Ob-26725
Na podlagi 7.3. točke statuta Indip, Proi-

zvodnja oblačil in dežnikov, d.d., Lendava,
Industrijska ulica 2, uprava sklicuje

4. sejo skupščine
delniške družbe Indip, Proizvodnja
oblačil in dežnikov, d.d., Lendava,

Industrijska ulica 2,
ki bo v torek, dne 6. junija 2000 ob

13. uri v jedilnici družbe Prehrana Lendava,
Industrijska ulica 2, z dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predse-
dujočega skupščine Žunič Bojana, univ.
dipl. pravnik in dva preštevalca glasov Klei-
derman Marijo in Volčanjk Ivana.

Seje se bo udeležil vabljeni notar mag.
Andrej Rošker.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave družbe za leto 1999 s pozitivnim
mnenjem nadzornega sveta in revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo za
leto 1999 s pozitivnim mnenjem nadzorne-
ga sveta in revizijske družbe Audit, d.o.o.,
Murska Sobota.

3. Obravnavanje načrta finančne reorga-
nizacije družbe Indip, d.d., Lendava.

Predlog sklepa: na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme načrt finančne reorganizacije druž-
be.

4. Obravnava in sprejem sklepa v poe-
nostavljenem zmanjšanju kapitala na vred-
nost nič, razveljavitev dosedanjih delnic in
povečanje osnovnega kapitala s konverzijo
terjatev upnikov priznanih v prisilni poravna-
vi, tako da se osnovni kapital družbe pove-
ča na 27,244.000 SIT.

Za prevzem novih vložkov s stvarnimi
vložki – konvertiranja terjatev so upravičene
le fizične in pravne osebe, katerih terjatve
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so bile priznane v prisilni poravnavi. Izda se
27.244 imenskih navadnih delnic nominal-
no 1.000 SIT po delnici, ki jih pridobijo
upniki, ki izvršijo konverzijo in ki so razvidni
iz priloge št. 1. Prednostna pravica doseda-
njih delničarjev se izključi.

5. Statut družbe se spremeni, tako da
se 4. točka glasi: Osnovni kapital znaša
27,244.000 SIT in je razdeljen na 27.244
navadnih imenskih prosto prenosljivih del-
nic istega razreda z nominalno vrednostjo
1.000 SIT po delnici. Navadne delnice so
delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:

– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,

– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostale-

ga premoženja po likvidaciji ali stečaju druž-
be.

Točke statuta od 4.2. do 4.13 se črtajo.
6. Imenovanje revizijske družbe za leto

2000.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za

opravljanje revizije računovodskih izkazov
za leto 2000 revizijsko hišo Audit, Družba
za revizijo in svetovanje, d.o.o., 9000 Mur-
ska Sobota, Lendavska 18.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Sklepi iz 4. in 5. točke veljajo, če bo

predlagana prisilna poravnava pravnomoč-
no potrjena.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na vpogled v splošno-kadrov-
skem sektorju Indip, d.d., Lendava, vsak
delovnik od 9. do 11. ure, od objave dnev-
nega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Nasprotni predlogi
Delničarji lahko sporočijo svoje drugač-

ne predloge družbi v 7 dneh po objavi skli-
ca skupščine. Predlogi morajo biti pisni,
obrazloženi in posredovani upravi na sede-
žu družbe. Uprava bo do utemeljenih pred-
logov sprejela svoja stališča ter jih najka-
sneje v 12 dneh po objavi sklica skupščine
skupaj s sklicem skupščine sporočila vsem
imenskim delničarjem.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so vpisani v delniško knjigo družbe na
dan 21. aprila 2000, osebno ali njihovi
pooblaščenci. Pooblaščenec delničarja mo-
ra imeti pisno pooblastilo, na katerem je
navedeno:

– za fizične osebe – ime in priimek, na-
slov ter rojstni datum pooblaščenca in poob-
lastitelja, število glasov, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja;

– za pravne osebe – poleg podatkov o
pooblaščencu in številu glasov še firma, se-
dež ter podpis in žig pooblastitelja; priložen
mora biti izpisek iz sodnega registra.

Pisno pooblastilo se shrani pri družbi.
Pogoj za udeležbo na skupščini je, da

delničarji oziroma njihovi zastopniki na se-
dežu družbe najkasneje 3 dni pred sejo (do
vključno 3. junija 2000 do 14. ure) prijavijo
svojo udeležbo oziroma pošljejo pisna
pooblastila.

Poleg osebne prijave na sedežu družbe
je mogoče prijavo za udeležbo oziroma
pooblastilo podati tudi s priporočenim pi-
smom.

Glasovanje
Glasuje se osebno ali prek pooblaščen-

ca oziroma zastopnika na podlagi glasov-
nic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu v
prostor zasedanja. Glasovnice bodo kot
vstopnica za udeležbo na seji.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. Vsaka delnica daje delni-
čarju 1 glas.

Prostor bo odprt od 12.45 naprej. Ude-
ležence prosimo, da se oglasijo vsaj 15
minut pred začetkom skupščine, in sicer
zaradi ugotavljanja navzočnosti in sestave
seznama udeležencev ter prevzema glasov-
nic.

Udeležence prosimo, da pravočasno za-
sedejo mesta v prostoru, kjer bo seja.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo-
do na seji delničarji z glasovalno pravico
vsaj 15% zastopanega osnovnega kapitala
(prvi sklic).

Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje 6. 6.
2000 ob 14. uri. Skupščina bo takrat ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Indip, Proizvodnja oblačil
in dežnikov, d.d., Lendava

uprava družbe
Vuk Alojz

Št. 1484/00 Ob-26727
V skladu s 7.6. točko statuta Ljubljan-

skega urbanističnega zavoda, d.d., sklicu-
jem

6. skupščino
delniške družbe Ljubljanski

urbanistični zavod, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 8. junija 2000 ob

13. uri v prostorih Ljubljanskega urbanistič-
nega zavoda, d.d., Ljubljana, Vojkova 57.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev predsednika skupš-
čine, določitev preštevalcev glasov in potr-
ditev notarja za sestavo notarskega zapisni-
ka.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
delničarjev, izvoli se predlagani predsednik
skupščine, perštevalca glasov in potrdi no-
tar.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Predlog spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

sprememba 3. točke statuta LUZ, d.d.
4. Poslovno poročilo za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-

ročilo za leto 1999 skupaj s finančnim po-
ročilom, poročilom revizijske družbe in mne-
njem nadzornega sveta.

5. Delitev dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev dobička.
6. Imenovanje revizijske družbe za revi-

zijo poslovanja in plačilo za opravljeno revi-
zijo poslovanja za leto 1999.

Predlog sklepa: potrdi se predlog za ime-
novanje revizijske družbe za revizijo poslo-
vanja in odobri plačilo za opravljeno revizijo
za leto 1999.

7. Plačilo članom nadzornega sveta za
leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
višina nagrade za leto 1999 predsedniku in
članoma nadzornega sveta.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Opomba: predlagatelja vseh usklajenih

predlogov sta uprava in nadzorni svet.
Celoviti predlogi sklepov za vsako točko

dnevnega reda in gradivo, ki sklepe obraz-
laga ter druge informacije, so delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja, v sobi 110A,
vsak delovnik od 10. do 12. ure v dneh od
8. 5. 2000 do 15. 5. 2000.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni z
obrazložitvijo in vloženi 7 dni po objavi tega
sklica, na sedežu družbe. Uprava bo o ute-
meljenih predlogih sprejela svoja stališča in
bo o spreminjevalnih predlogih najpozneje
12 dni po sklicu skupščine obvestila imen-
ske delničarje.

Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
delničarji sami ali po svojih pooblaščencih
oziroma zakonitih zastopnikih. Zastopnik
oziroma pooblaščenec se mora pred skupš-
čino izkazati s pisnim pooblastilom.

Vsaka delnica velja 1 glas.
Pooblastila za zastopanje na skupščini

je potrebno deponirati na sedežu delniške
družbe vsaj tri delovne dni pred zasedanjem
skupščine. Vsak delničar ali njegov poob-
laščenec mora najaviti svojo udeležbo na
skupščini, najpozneje tri delovne dni pred
zasedanjem skupščine v pisni obliki. Prosi-
mo udeležence, da se prijavijo v sprejemni
pisarni skupščine pol ure pred začetkom
zasedanja. V sprejemni pisarni so se najav-
ljeni udeleženci dolžni podpisati v seznam
udeležencev ter prevzeti glasovalne lističe,
ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini in druga gradiva.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Ljubljanski urbanistični zavod, d.d.,
Ljubljana

direktor

Ob-26842
Na podlagi določil statuta delniške druž-

be, uprava družbe sklicuje

5. redno sejo skupščine
družbe TVP, Vzmetni inženiring, d.d.,

ki bo v četrtek dne 8. 6. 2000, ob 15. uri
v prostorih družbe Formin 39/d, 2272 Go-
rišnica, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje predsednika
skupščine in dveh preštevalcev glasov. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, imenuje se predsednika skupš-
čine in dva preštevalca glasov kot je pred-
log uprave.

2. Obravnava in sprejetje poslovnega po-
ročila za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave sprej-
me skupščina poslovno poročilo in računo-
vodske izkaze za leto 1999.

3. Predlog razporeditve in uporabe do-
bička za leto 1999.
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Predlog sklepa: na predlog uprave
skupščina sprejme sklep, da ostane dobi-
ček iz leta 1999 nerazporejen.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, ki do tri dni pred skupščino, upravi druž-
be prijavijo svojo udeležbo oziroma pisno
predložijo pooblastilo za zastopanje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato se skupš-
čina ponovno sestane. V drugem sklicu je
skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Gradivo in informacije v zvezi s skupšči-
no so na voljo v tajništvu uprave družbe.

TVP, d.d., Gorišnica,
uprava

Janez Solina, dipl. prav.

Ob-26890
Na podlagi določb statuta, nadzorni svet

sklicuje

5. skupščino delničarjev
delniške družbe Komunaprojekt, d.d.,

v petek, dne 26. 5.2000 ob 12. uri v
prostorih Izuma v Mariboru, Prešernova 17,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in poprejšnja ugo-
tovitev sklepčnosti.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: imenovan je predsednik

skupščine, dva preštevalca glasov, zapisni-
čarka in notar.

3. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev
denvnega reda.

Predlog sklepa: skupščina ugotovi, da je
sklepčna in potrdi predlagani dnevni red.

4. Sprejem poslovnega poročila za leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in s
soglasjem nadzornega sveta skupščina
sprejema poslovno poročilo za leto 1999
kot je bilo predloženo.

5. Sprejem predloga o razporeditvi do-
bička za leto 1999 in za pokrivanje pretekle
izgube.

Predlog sklepa: na predlog uprave in s
soglasjem nadzornega sveta skupščina
sprejema predloženo razporeditev dobička
za leto 1999 za pokrivanje pretekle izgube.

6. Sprejem gospodarskega načrta za le-
to 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in s
soglasjem nadzornega sveta skupščina
sprejema predloženi gospodarski načrt za
leto 2000.

7. Obravnava poročila o delu nadzorne-
ga sveta v preteklem mandatu.

Predlog sklepa: delničarji sprejmejo po-
ročilo o delu nadzornega sveta v preteklem
mandatu kot je bilo predloženo.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da

dosedanjim članom nadzornega sveta pote-
če mandat 14. 6. 2000 in izvoli naslednje
člane nadzornega sveta kot predstavnike
delničarjev:

1. Peter Kocmut,
2. Velika Čokl,
3. Tomaž Mravlje.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be v Mariboru, Partizanska 3-5 v pravni pi-
sarni vsak delovnik od 10. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
pismeno obrazloženi in vloženi v tajništvu
družbe v sedmih dneh po objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami, njihovi zastopniki in pooblaščenci pa
s pismenim pooblastilom.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valna pravica je pismena prijava udeležbe v
tajništvu družbe tri dni pred skupščino.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne ob 13. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Komunaprojekt, d.d., Maribor
predsednik nadzornega sveta

Marjan Kotnik

Ob-26694
Na podlagi 17. člena statuta družbe Mer-

cator Gorenjska, d.d., Škofja Loka, Kidriče-
va c. 54, direktor družbe s soglasjem nad-
zornega sveta sklicuje

5. skupščino družbe
Mercator Gorenjska, d.d.,

ki bo v sredo, 7. 6. 2000 ob 12.30 v
sejni sobi na sedežu družbe v Škofji Loki,
Kidričeva 54.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se delovna telesa skupš-
čine: za predsednico Miro Bračko, za pre-
števalki Heleno Tolar in Mojco Kumer, za
vodenje notarskega zapisnika notarko Eriko
Braniselj.

2. Sprejem letnega poročila uprave o po-
slovanju družbe v letu 1999 z mnenjem nad-
zornega sveta in revizijske hiše.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju družbe v letu 1999.

3. Razporeditev dobička iz leta 1999.
Predlog sklepa: ustvarjeni čisti dobiček

iz leta 1999 v višini 215,520.581,22 SIT
ostane v celoti nerazporejen.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2000 se imenuje Pricewaterhousecoo-
pers, d.d., Parmova 53, Ljubljana.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolita se članici nad-

zornega sveta – predstavnici delničarjev: Ja-
dranka Dakič, rojena 13. 7. 1955, stanujo-
ča Štihova 18 v Ljubljani in Mateja Jesenek,
rojena 31. 7. 1967, stanujoča Trnovski pri-
stan 8 v Ljubljani. Skupščina se seznani s
članom nadzornega sveta, predstavnikom
delavcev.

6. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe in dopolnitve statuta druž-
be.

7. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se za njihovo udeležbo na sejah in delo v
nadzornem svetu določi sejnina v višini
60.000 SIT neto za predsednika in 40.000
SIT neto za člana.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej

razpravljajo in glasujejo imetniki navadnih
delnic. Glasuje se osebno ali po pooblaš-
čencu ali zastopniku. Pooblastilo za zasto-
panje na skupščini mora biti pisno in mora
biti pred sejo predloženo skupščini. Delni-
čarji morajo svojo udeležbo predhodno pi-
sno sporočiti na naslov družbe, najkasneje
tri dni pred zasedanjem.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v pisarni direktorja splošno kadrov-
skega sektorja na sedežu družbe, vsak de-
lovni dan med 11. in 13. uro.

Delničarje oziroma njihove pooblaščen-
ce prosimo, da svoje nasprotne predloge
pošljejo podjetju najpozneje v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine.

Če skupščina ob času sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri na istem mestu. Ob drugem skli-
cu skupščina veljavno odloča, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo pol ure pred pri-
četkom skupščine.

Mercator Gorenjska, d.d.,
direktor družbe

Ob-26751
Na podlagi 43.člena statuta družbe SAP

Ljubljana Turbus, avtobusni promet in turi-
zem, d.d. uprava sklicuje

5. skupščino družbe
SAP Ljubljana Turbus, avtobusni

promet in turizem, d.d., Ljubljana,
Središka ulica 4

ki bo dne 6. 6. 2000 ob 12. uri na sede-
žu družbe v Ljubljani, Središka ulica 4, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
– za predsedujočo skupščini se izvoli:

Branka Neffat, univ. dipl. prav.,
– izvoli se preštevalca glasov: Danica

Bošnjak Ivanka Šafar.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka:

Nada Kumar.
2. Sprejem letnega poročila za leto

1999 z mnenjem revizorja.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 1999 v pred-
loženem besedilu z mnenjem revizorja ter
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
Dobiček iz tekočega leta ostane nerazpore-
jen.

3. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme predlagane spremembe in dopol-
nitve statuta družbe.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
besedilo statuta uskladi s sprejetimi spre-
membami in dopolnitvami statuta in izdela
njegovo prečiščeno besedilo s preštevilče-
njem členov.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 36-37 / 5. 5. 2000 / Stran 3565

4. Ugotovitev o preteku mandata članom
nadzornega sveta in izvolitev članov nadzor-
nega sveta predstavnikov delničarjev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina ugotav-
lja, da je dosedanjim članom nadzornega
sveta pretekel mandat.

Skupščina izvoli naslednja člana nadzor-
nega sveta, predstavnika delničarjev:

 1. Ivan Djurkov,
 2. Rajka Šafar.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2000 skupščina
imenuje RFR-Ernst & Young, d.o.o., Ljub-
ljana.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

SAP Ljubljana Turbus, d.d., Ljubljana

Ob-26772
Na podlagi 13. člena statuta družbe, skli-

cujem

6. sejo skupščine
družbe Sanolabor, d. d.,

ki bo 12. junija 2000, ob 10. uri, v sejni
sobi na Leskoškovi 4 v Ljubljani, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in ime-
novanje notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvoli predsednika skupščine in preštevalce
glasov ter imenuje notarja, po predlogu
uprave.

2. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta delniške družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave, in na
podlagi mnenja nadzornega sveta, se sprej-
me predlagane spremembe in dopolnitve
statuta družbe.

3. Sprejem poročila o poslovanju za leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave, z
mnenjem revizorja in mnenjem nadzornega
sveta, se sprejme poročilo o poslovanju za
leto 1999.

4. Delitev čistega dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se delitev či-

stega dobička, ustvarjenega v letu 1999 v
višini 143,296.725,10 SIT, ter se ga po
predlogu uprave in z mnenjem nadzornega
sveta razporedi:

– v proste rezerve v višini
42,989.017,50 SIT,

– kot nerazporejenega v višini
100,307.707,60 SIT.

5. Izplačilo dividend in nagrade upravi.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in

mnenju nadzornega sveta se revalorizirani
nerazporejeni dobiček iz let 1995 in 1996,
v višini 50,734.400 SIT, razporedi:

– delničarjem za dividende v višini
49,301.430 SIT (če bodo od objave do
sklica skupščine odkupljene za sklad last-
nih delnic dodatne delnice, bo dobiček iz
leta 1996, v višini neizplačanih dividend,
ostal nerazporejen),

– upravi v višini 1,432.970 SIT.
Do dividende v višini 1.415 SIT bruto na

delnico so upravičeni vsi delničarji, ki so na
dan skupščine vpisani v delniško knjigo
družbe. Lastne delnice niso upravičene do
dividend.

Dividende in nagrada upravi se izplačajo
najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa
na skupščini. Nagrada upravi se izplača v
lastnih delnicah družbe.

6. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja računovodskih izkazov
za leto 2000 imenuje revizijska družba Pod-
boršek, d.o.o., Ljubljana, Ulica Gradnikove
brigade 4.

Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 12. 6. 2000. Glasovalno pravico lahko
uresničujejo le tisti delničarji, njihovi zakoni-
ti zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo druž-
bi pisno najavili svojo udeležbo na skupšči-
ni. Prijava je pravočasna, če na sedež druž-
be prispe do vključno 9. 6. 2000.

Pri evidentiranju prisotnosti fizične ose-
be dokažejo svojo identiteto z osebnim do-
kumentom, pravne osebe pa z izpisom iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši kot
mesec dni. Delničar lahko glasuje osebno,
po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi
glasovalnega lističa, ki ga prejme ob vstopu
na skupščino.

Gradivo za skupščino, skupaj s predlo-
gom sprememb in dopolnitev statuta, je na
vpogled v tajništvu uprave, na sedežu druž-
be, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, ob 11. uri, v istem prostoru, ne glede
na sklepčnost.

Sanolabor, d. d., Ljubljana,
direktor družbe

Št. 2/2000 Ob-26774
Uprava družbe Nika, borzno posred-

niška družba, d.d., Trg izgnancev 1a,
8250 Brežice na podlagi 10. člena statuta
sklicuje

5. redno skupščino delničarjev,
ki bo dne 6. 6. 2000 ob 11. uri na sede-

žu družbe in skupaj z nadzornim svetom
predlaga naslednji dnevni red in sklepe:

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli svoje

organe.
3. Poročilo o poslovanju v letu 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo za leto 1998 in 1999.
4. Razporeditev poslovnega izida.
Predlog sklepa: del izgube iz leta 1998

v višini 158.012 tisoč SIT se pokrije v bre-
me vplačanega presežka kapitala, 100.000
tisoč SIT v breme revalorizacije kapitala,
preostanek izgube iz leta 1998 v višini
139.986 tisoč SIT ostane nepokrit. Izguba
iz leta 1999 v višini 516.636 tisoč SIT osta-
ne nepokrita.

5. Sprememba firme.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

sprememba firme, ki se glasi; NIKA BPD,
poslovno svetovanje, d.d.

6. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: dejavnost 6712 posred-

ništvo z vrednostnimi papirji se briše in de-
javnost družbe se razširi na: – 6521 finanč-
ni zakup, – 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom, – 7414
podjetniško in poslovno svetovanje.

7. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta; skupščina sprejme
prečiščeno besedilo statuta.

8. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: imenuje se predlagani

član nadzornega sveta.
9. Predlog poslovne politike za leto

2000.
Predlog sklepa: sprejme se predlog po-

slovne politike za leto 2000.
10. Poročilo uprave z mnenjem nadzor-

nega sveta o kapitalski neustreznosti druž-
be in načrt ukrepov za rešitev kapitalske
neustreznosti.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave z mnenjem nadzornega sveta o ka-
pitalski neustreznosti družbe in načrt ukre-
pov za rešitev kapitalske neustreznosti.

11. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina potrdi revizij-

sko družbo Iteo-Abeceda, d.o.o., Ljubljana
za izvedbo revizije poslovanja za leto 1999
in leto 2000.

12. Razno.
Skupščine se v skladu s 14. členom sta-

tuta lahko udeležijo delničarji, ki bodo de-
set dni pred zasedanjem skupščine vpisani
v delniško knjigo, ki jo vodi družba. Gradivo
za skupščino in prečiščeno besedilo statuta
bo na voljo na sedežu in v poslovalnici druž-
be deset dni pred zasedanjem skupščine.

Nika, borzno posredniška družba, d.d.,
Brežice

mag. Branko Šušterič, direktor
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Št. 6/00 Ob-26775
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 37.točke statuta delniške
družbe SGP Zidgrad Idrija d.d. sklicuje upra-
va

5. skupščino družbe
SGP Zidgrad Idrija d.d.

ki bo dne 8. 6. 2000 ob 12. uri na sede-
žu družbe v Idriji, Vojkova 8.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: izvoli se predsedujočo
skupščine, verifikacijsko komisijo ter ime-
nuje notar v skladu s predlogom uprave.

Ugotovi se sklepčnost delničarjev in za-
stopanega kapitala.

2. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za leto 2000.

Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo
opravila revizijo v družbi za leto 2000 se
imenuje družba Podboršek, revizijska druž-
ba k.d., Dunajska 22, Ljubljana.

3. Obravnavanje in sprejem poslovnega
poročila za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo družbe za leto 1999 po predlogu upra-
ve in mnenju nadzornega sveta družbe ter
poročilom pooblaščenega revizorja.

4. Predlog sklepa o delitvi dobička za
leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se predlog de-
litve dobička za leto 1999.

5. Izvolitev člana nadzornega sveta zara-
di poteka mandata.

Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se ponovno imenuje Miran Podobnik,
univ. dipl. inž. gr. iz Idrije, Gortonova 8.

6. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom lastnih delnic.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se zmanjša iz 330,130.000 SIT na
297,117.000 SIT. Zmanjšanje osnovnega
kapitala se opravi z umikom 33.013 lastnih
delnic v nominalnem znesku 1.000 SIT na
delnico v breme čistega dobička poslovne-
ga leta 1999.Za nominalni znesek umak-
njenih delnic v višini 33,013.000 SIT se
povečajo rezerve družbe.

Osnovni kapital družbe je zmanjšan z
dnem vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega
kapitala v sodni register.

Družba se je odločila za umik delnic, ker
jih ni uspela prodati.

7. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe statuta družbe.

8. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na podlagi določil 240.

čl. ZGD se oblikuje sklad lastnih delnic v
znesku 87,336.000 SIT iz:

– prostih rezerv v znesku 11,826.113
SIT,

– revalorizacijskega popravka prostih re-
zerv v znesku 61,727.381,90 SIT,

– dela nerazporejenega dobička leta
1997 in njegovega revalorizacijskega po-
pravka v znesku 13,782.505,10 SIT.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda je delničarjem na vpogled v tajniš-
tvu družbe od dneva objave sklica do pri-
četka skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.Poobla-
stilo mora biti pismeno.

Delničarji, njihovi zastopniki in poob-
laščenci naj najkasneje 3 dni pred skupšči-
no pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.

SGP Zidgrad Idrija d.d.
uprava družbe

Ob-26806
Na podlagi zakona o gospodarskih druž-

bah in statuta družbe Cetis, grafično pod-
jetje, d.d., Celje uprava sklicuje

5. skupščino delničarjev,
ki bo 8. junija 2000 ob 12. uri, na sede-

žu družbe v Celju, Čopova 24.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje organov skupšči-
ne.

2. Letno poročilo z revizijskim poročilom
in mnenjem nadzornega sveta za leto 1999.

3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom delnic v breme dobička.

4. Spremembe in dopolnitve statuta.
5. Imenovanje revizorja za leto 2000.
6. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Pod 1/ se predlog sklepa glasi: za pred-

sednika skupščine se imenuje Ivan Levec.
Za preštevalce glasov se imenujejo Miro
Zakrajšek, Bernard Gregl in Robert Ernestl.
Za notarja se imenuje Anton Rojec iz Celja.

Pod 2/ se predlog sklepa glasi: sprejme
se letno poročilo z revizijskim mnenjem in
mnenjem nadzornega sveta za leto 1999,
po predlogu uprave in nadzornega sveta.

Pod 3/ se predlog sklepa glasi: zaradi
prevelikega osnovnega kapitala glede na ob-
seg poslov se zmanjša osnovni kapital gos-
podarske družbe Cetis, d.d. za 20.642 red-
nih delnic v nominalni vrednosti
247,704.000 SIT v breme nerazporejene-
ga dobička iz let 1998 in 1999 in njegove
revalorizacije po 356. členu zakona o gos-
podarskih družbah.

Skupščina pooblašča nadzorni svet del-
niške družbe za spremembo statuta o zmanj-
šanju osnovnega kapitala z umikom delnic v
breme dobička.

Pod 4/ se predlog sklepa glasi: sprej-
mejo se dopolnitve in spremembe statuta
oziroma čistopis statuta po predlogu uprave
in nadzornega sveta.

Pod 5/ se predlog sklepa glasi: za revi-
zorja za poslovno leto 2000 se imenuje
družba Pricewaterhousecoopers d.d. Ljub-
ljana.

Pod 6/ se predlog sklepa glasi: za člana
nadzornega sveta za dobo štirih let se izvoli
Goranka Volf .

Predlagatelj sklepov pod zaporednima
št. 5 in 6 je nadzorni svet sam, v ostalih
primerih pa sta predlagatelja uprava in nad-
zorni svet.

Če ob prvem sklicu ni dosežena sklepč-
nost, se v skladu s statutom družbe določi
ponovno zasedanje skupščine v istih pro-
storih za dan 8. junija 2000 ob 13. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, v korist katerih so delnice delniške
družbe Cetis, d.d. vknjižene na računu vred-
nostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško de-
potni družbi oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki. Delničar, pooblašče-
nec delničarja ali zakoniti zastopnik mora na
skupščino prinesti osebni dokument in pi-
sno pooblastilo, če le-to ni shranjeno pri
družbi. Vsaka delnica na skupščini družbe
zagotavlja en glas.

Delničarji se lahko udeležijo skupščine
pod pogojem, da svojo udeležbo prijavijo
upravi družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.

Delničarjem predlagamo, da dvignejo
glasovnice pred začetkom zasedanja skupš-
čine med 11. in 12. uro.

Besedilo predlaganih sprememb statuta
oziroma čistopis statuta ter gradivo za vse
točke dnevnega reda je delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe vsak delavnik od
5. maja 2000 do 8. junija 2000 med 8. in
11. uro v pravni pisarni.

Skupščina je z istim datumom sklicana
tudi v dnevnem časopisu Delo.

Cetis, d.d.
uprava

Ob-26809
Uprava E.N. Holdinga, d.d., vabi delni-

čarje na

2. izredno skupščino,
ki bo v torek, 6. junija 2000 ob 15. uri v

pritličju poslovnega centra v Črnučah – de-
monstracijska soba.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih organov skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti.

Şkupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Andrej Škrk.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:

– za predsednika skupščine se izvoli:
Roman Grošelj,

– za preštevalca glasov se izvolita: Mar-
jetka Grum in Miro Zupančič,

– z verifikacijsko komisijo se izvolijo: Ivan
Božič, Jožica Sevšek in Danilo Urbančič.

2. Poročilo o poslovanju odvisne družbe
v poslovnem letu 1999.

Poroča direktor družbe mag. Florijan Ma-
li, univ. dipl. ekon.

3. Soglasje skupščine na podlagi 21.
člena statuta družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina soglaša s prodajo delnic odvisne
družbe. Uprava je pooblaščena delnice pro-
dati za ceno, ki pod predpostavko pravilno-
sti računovodskih izkazov ustreza 268
nemškim markam za delnico.

Skupščine se lahko udeleži vsak delni-
čar osebno ali po svojem pooblaščencu ozi-
roma zastopniku, če svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavi upravi družbe najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
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Pooblaščenci morajo hkrati z najavo po-
slati pisna pooblastila.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skliče nova seja skupščine is-
tega dne ob 16. uri, z istim dnevnim redom,
na kateri se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

E.N. Holding, d.d., Ljubljana
mag. Florijan Mali, univ. dipl. ekon.

Št. 90/00 Ob-26810
Na podlagi 26. člena statuta Probanke,

d.d. sklicujem

12. skupščino Probanke, d.d.,
ki bo v torek, 6. junija 2000 ob 13. uri v

Kazinski dvorani Slovenskega narodnega
gledališča v Mariboru, Slovenska ul. 27.

Za skupščino je predlagan naslednji
dnevni red:

1. Otvoritev skupščine banke, ugotovi-
tev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa:
1.1. Skupščina banke imenuje tričlansko

delovno predsedstvo, predsednika zbora in
dva člana predsedstva, imenuje dva prešte-
valca glasov ter ugotovi prisotnost notarja
za sestavo notarskega zapisnika.

2. Poročilo o poslovanju Probanke, d.d.
za leto 1999 z računovodskimi izkazi, mne-
njem nadzornega sveta banke in z mnenjem
revizorske hiše Pricewaterhousecoopers,
d.d., ter predlogom za delitev čistega do-
bička.

Predlogi sklepov:
2.1. Skupščina banke sprejme letno po-

ročilo o poslovanju banke z računovodskimi
izkazi za leto 1999 z mnenjem nadzornega
sveta banke in z mnenjem revizorske hiše
Pricewaterhousecoopers, d.d., iz Ljubljane
in poročilo o poslovanju z lastnimi delnica-
mi.

2.2. Čisti dobiček za leto 1999 v višini
346,222.000 SIT se razporedi:

– za pogodbene obveznosti in obvezno-
sti po statutu 8,655.000 SIT,

– za dividende 266,400.000 SIT,
– nerazporejen dobiček 71,167.000

SIT.
Dividenda za leto 1999 znaša:
– za delnico razreda A in B 222 SIT.
Dividenda se izplača lastnikom delnic, ki

so vpisani pri Klirinško depotni družbi, d.d.,
Ljubljana kot imetniki delnic razreda A in B
na dan 8. 6. 2000.

3. Oblikovanje sklada za odkup lastnih
delnic.

Predlog sklepa:
3.1. Oblikuje se sklad za odkup lastnih

delnic v višini 528,130.000 SIT v breme
naslednjih sestavin kapitala: v breme rezerv
338,927.000 SIT in v breme revalorizacij-
skega popravka rezerv 189,203.000 SIT.

4. Razvojne usmeritve in temelji poslov-
ne politike za leto 2000.

Predlog sklepa:
4.1. Skupščina banke sprejme razvojne

usmeritve in temelje poslovne politike za
leto 2000.

5. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina banke imenuje revizor-

sko hišo Pricewaterhousecoopers, d.d., za

izvedbo redne revizije poslovanja Proban-
ke, d.d. za leto 2000.

Vprašanja in pobude delničarjev
Delničarjem je gradivo na vpogled od

22. 5. 2000 dalje, na vseh poslovnih eno-
tah Probanke, d.d. in na sedežu družbe v
Gosposki ul. 23 v Mariboru, od ponedeljka
do petka med 10. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic na ime razreda A in imetniki
prednostnih delnic na ime razreda B, ki vsaj
3 dni pred skupščino prijavijo svojo udelež-
bo pismeno po faksu 062/224-817 ali po
e-mailu na naslov: jure.verhovnik@proban-
ka.si ali po pošti na naslov družbe, Proban-
ke, d.d., Gosposka ul. 23, 2000 Maribor,
to je do petka 2. 6. 2000.

Za delničarje Probanke, d.d. se štejejo
osebe, katerih delnice so tri dni pred skupš-
čino vpisane v delniški knjigi, ki se vodi pri
KDD.

Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
se pravočasno prijavijo in so imetniki navad-
nih delnic na ime razreda A. Delničarji se
skupščine lahko udeležijo sami ali po poob-
laščencu. Delničarji oziroma pooblaščenci
se ob registraciji udeležbe izkažejo z oseb-
nim dokumentom in veljavnim pisnim poob-
lastilom. Zastopnik oziroma pooblaščenec
pravne osebe se mora izkazati še z izpisom
iz sodnega registra.

Registracija udeležencev skupščine se
bo vršila od 12. do 13. ure.

Prosimo, da upoštevate termin registra-
cije, da bi se izognili gneči in zamudi s pri-
četkom skupščine.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, to je v primeru, da ne bo prisotnih
vsaj petnajst odstotkov osnovnega kapitala
z glasovalno pravico, bo ponovno zaseda-
nje istega dne na istem kraju ob 14. uri.
Skupščina banke bo takrat veljavno odloča-
la ne glede na višino zastopanega kapitala.

Probanka, d.d., Maribor
Dr. Roman Glaser, dr.vet.med.
predsednik nadzornega sveta

Mag. Romana Pajenk
uprava-direktorica

Ob-26831
Na podlagi 9.3. točke statuta delniške

družbe Iskraemeco, merjenje in upravljanje
energije, d.d., Kranj, Savska loka 4 sklicu-
jem

7. skupščino
delniške družbe Iskraemeco, d.d.,

Kranj,
ki bo v sredo, 7. junija 2000 ob 12. uri v

sejni sobi poslovne stavbe družbe v Kranju,
Savska loka 4.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih

organov.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
3. Letno poročilo o poslovanju v letu

1999.
4. Predlog sklepa o uporabi čistega do-

bička za poslovno leto 1999.
5. Predlog razporeditve prenešenega či-

stega dobička iz preteklih let.
6. Predlog imenovanja revizorja za po-

slovno leto 2000.

Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda: za predsedu-

jočega skupščine se izvoli dr. Jože Mencin-
ger, v komisijo za štetje glasov pa Viktor
Šmid in Marjeta Gomboc kot preštevalca
glasov in Dušan Stanjko kot predsednik ko-
misije.

Za sestavo notarskega zapisnika se ime-
nuje notar Vojko Pintar iz Kranja.

K 2. točki dnevnega reda: na podlagi
poročila komisije za štetje glasov predsedu-
joči skupščine ugotovi sklepčnost skupšči-
ne.

K 3. točki dnevnega reda: sprejme se
predlagano letno poročilo o poslovanju v
letu 1999.

K 4. točki dnevnega reda: čisti dobiček
za poslovno leto 1999 v višini 469,756.890
SIT ostane v celoti nerazdeljen.

K 5. točki dnevnega reda: za izplačilo
delničarjem se razdeli nerazdeljeni čisti do-
biček iz preteklih let v skupnem znesku
84,452.130 SIT, pri čemer predstavlja:

– nerazdeljeni delni čisti dobiček iz leta
1996 znesek 59,460.678,96 SIT in

– pripadajoči delni revalorizacijski popra-
vek kapitala znesek 24,991.451,04 SIT.

Dividenda za leto 1999 znaša 370 SIT
bruto na delnico. Upravičenci do dividende
so vsi lastniki delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan 1. 6. 2000.

Dividenda se izplača v 90 dneh po skle-
pu skupščine.

K 6. točki dnevnega reda: za poslovno
leto 2000 se za revizorja imenuje Pricewa-
terhousecoopers, d.d. Ljubljana, Parmova
53, Ljubljana.

K predlogom sklepov pod 3., 4. in 5.
točko je nadzorni svet družbe podal pozitiv-
no mnenje, predlog sklepa pod 6. točko je
podal nadzorni svet.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Vsaka delnica daje delničarju pravico do
enega glasu na skupščini. Za sprejem skle-
pov dnevnega reda je potrebna večina od-
danih glasov delničarjev (navadna večina).

Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi ra-
zumno utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Uprava in nadzorni svet bosta o morebitnih
predlogih sprejela svoja stališča najkasneje
dvanajst dni po sklicu skupščine in o tem
obvestila delničarje z objavo na enak način,
kot je objavljen ta sklic.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene
v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati za fizične osebe ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še šte-
vilo glasov in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Pooblastilo mora biti ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. V primeru organizirane-
ga zbiranja pooblastil mora biti le-to sestav-
ljeno skladno z zakonom o prevzemih.

Pravice do udeležbe na skupščini so
upravičeni delničarji, njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo
na dan 1. 6. 2000.
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Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki morajo svojo udeležbo na skupšči-
ni v pisni obliki prijaviti upravi družbe najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Člani uprave in nadzornega sveta se lah-
ko udeležijo skupščine tudi, če niso delni-
čarji.

Gradivo za skupščino je vsak delovni dan
od 10. do 12. ure na vpogled v tajništvu
družbe v Kranju, Savska loka 4.

Delničarje prosimo, da pridejo na skupš-
čino vsaj 30 minut pred začetkom zaseda-
nja, s podpisom potrdijo svojo prisotnost in
prevzamejo glasovnice za glasovanje na
skupščini. Za udeležbo na skupščini se del-
ničarji in pooblaščenci izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z
izpiskom iz sodnega registra.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, t.j. 7. 6. 2000
ob 13. uri v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Iskraemeco, d.d., Kranj
predsednik uprave

Nikolaj Bevk, univ. dipl. inž. el.

Št. 2106 Ob-26840
Na podlagi točke B – šestega poglavja

statuta delniške družbe Plinarna Maribor,
d.d., in v skladu z določbami zakona o gos-
podarskih družbah sklicujem

V. skupščino
delniške družbe Plinarna Maribor, d.d.,

ki bo v četrtek, 8. 6. 2000 na sedežu
družbe, Plinarniška ul. 9, Maribor, s pričet-
kom ob 11. uri z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzoč-
nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: 1.1. ugotovi se sklepč-
nost skupščine.

Predlog sklepa: 1.2. na predlog uprave
se izvoli za predsedujočega skupščine mag.
Franc Dover in verifikacijska komisija v se-
stavi Katica Vodušek, kot predsednica ter
Bojan Lugarič in Bojana Gosak, kot prešte-
valca glasov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Breda Horvat.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: 2.1. na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme revidirano letno poročilo družbe
za poslovno leto 1999.

3. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: 3.1. na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme sklep, da ostane čisti dobiček iz
leta 1999 v višini 67,708.918,55 SIT ne-
razporejen.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-
še za leto 2000.

Predlog sklepa: 4.1. na predlog nadzor-
nega sveta se za pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2000 imenuje revizijska
družba Valuta, družba za revizijo, d.o.o.,
Strossmayerjeva 13, 2000 Maribor.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-

stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo osebno ali s priporočeno po-
šiljko najmanj tri dni pred zasedanjem skupš-
čine v tajništvu družbe, pri ge. Vodušek, v
Mariboru, Plinarniška ul. 9.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnica-
mi.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom.V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala, ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem v informativni pi-
sarni družbe v Mariboru, Plinarniška ul. 9,
vsak delovnik od 10. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Plinarna Maribor, d.d.,
direktor

Boris Danilo Grapulin, univ. dipl. org.

Št. 18/00 Ob-26906
Na podlagi 41. člena statuta družbe Jam-

nica, d.d., uprava sklicuje

4. sejo skupščine delničarjev
Jamnice, d.d., Prevalje,

ki bo v torek, dne 6. 6. 2000 ob 12. uri,
v prostorih uprave Jamnice, d.d., na Preva-
ljah, Trg 40.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in ime-
novanje organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se udeležba, po-
trdi dnevni red in izvoli predsednik skupšči-
ne ter določi preštevalec glasov. Na seji bo
prisotna notarka Sonja Kralj.

2. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1999.

Predlog sklepa uprave in mnenje nad-
zornega sveta: sprejme se predlagano let-
no poročilo o poslovanju družbe v letu 1999
skupaj z mnenjem revizorja.

3. Obravnava predloga o pokrivanju iz-
gube iz leta 1999 .

Predlog sklepa in mnenje nadzornega
sveta: izguba iz poslovanja v letu 1999, v
višini 14,553.000 SIT, se pokrije iz sred-
stev rezerv oblikovanih v postopku lastnin-
skega preoblikovanja.

4. Imenovanje revizorja družbe Jamnica,
d.d., Prevalje za leto 2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizijo računovodskih izkazov za leto 2000
se imenuje revizijska hiša Loris, revizija in
storitve, d.o.o., iz Dravograda.

5. Odločanje o potrditvi pogodbe o spo-
jitvi družbe Jamnica, d.d., Prevalje in druž-
be Korotan, d.d., Ravne na Koroškem.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: potrdi se pogodba o spojitvi družbe
Jamnica, trgovsko podjetje, d.d., Trg 40,
Prevalje, z družbo Korotan, trgovska druž-
ba, d.d., Čečovje 6, Ravne na Koroškem, v
novo družbo z omejeno odgovornostjo Era
Koroška – Trgovska družba, d.o.o., Trg 40,
Prevalje.

Pogodba o spojitvi je skupaj z družbeno
pogodbo družbe Era Koroška, d.o.o., Pre-
valje, ki je sestavni del pogodbe o spojitvi,
na vpogled na sedežu družbe.

6. Izvolitev članov prvega nadzornega
sveta družbe Era Koroška, d.o.o., Prevalje.

Predlog sklepa nadzornega sveta: v prvi
nadzorni svet družbe Era Koroška, d.o.o.,
Prevalje se imenuje:

– Ivan Hozjan,
– Andreja Smolej,
– Tomaž Ročnik,
– Lucija Janota,
z mandatom do prve skupščine družbe

Era Koroška, d.o.o., Prevalje.
7. Določitev plačila članom nadzornega

sveta družbe Era Koroška, d.o.o., Prevalje.
Predlog sklepa nadzornega sveta:

skupščina določa plačilo za delo v nadzor-
nem svetu v obliki sejnine in sicer za člana
nadzornega sveta 20.000 SIT neto in za
predsednika 25.000 SIT neto. Sejnina se
izplača po opravljeni seji, ki se je je član,
oziroma predsednik udeležil.

8. Imenovanje revizorja družbe Era Ko-
roška, d.o.o., za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizorja družbe se imenuje revizorska družba
Abeceda, d.o.o., iz Celja.

Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z gradi-

vom o spojitvi, je na vpogled delničarjem na
sedežu družbe vsak delovni dan med 10. in
14. uro, v tajništvu uprave Jamnice, d.d.,
Prevalje, Trg 40, od dneva objave dnevne-
ga reda.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki bodo na dan zasedanja vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki.

Pooblaščenec se mora izkazati s pisnim
pooblastilom.

Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zako-
niti zastopniki morajo udeležbo na skupšči-
ni pisno prijaviti upravi družbe tri dni pred
zasedanjem skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v sedmih dneh po obja-

vi sklica skupščine, s priporočeno pošto,
pošljejo upravi družbe utemeljene nasprot-
ne predloge ali dopolnitve k dnevnemu
redu.
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Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovitev čez pol ure. Takrat
bo skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.

Jamnica, d.d., Prevalje
uprava

Franjo Zavodnik, viš. upr. del.

Št. 32 Ob-26937
Na podlagi 29. člena statuta Korotan,

trgovska družba, d.d., Ravne na Koroškem
in skladno z določili zakona o gospodarskih
družbah sklicujem

3. skupščino delničarjev
Korotan, Trgovska družba, d.d., Ravne

na Koroškem,
ki bo dne 6. 6. 2000 ob 9. uri v sejni

sobi družbe, Čečovje 6, Ravne na Koroš-
kem, s predlaganim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, potrditev dnevnega reda, izvo-
litev delovnih teles skupščine in imenovanje
notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, potrdi se dnevni red, izvoli se
predsednika skupščine, dva preštevalca gla-
sov ter potrdi se notar za sestavo notarske-
ga zapisnika po predlogu uprave.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila o poslovanju za leto 1999 s finanč-
nim rezultatom in poročilo o reviziji računo-
vodskih izkazov za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa uprave in mnenje nad-
zornega sveta: sprejme se poslovno poroči-
lo o poslovanju za leto 1999 s finančnim
rezultatom in poročilo o reviziji računovod-
skih izkazov za poslovno leto 1999.

3. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube za leto 1999.

Predlog sklepa uprave in mnenje nad-
zornega sveta: na predlog uprave in ob po-
zitivnem mnenju nadzornega sveta se izgu-
ba iz leta 1999 v znesku 9,189 tisoč tolar-
jev pokrije na podlagi 8.6. točke SRS iz
rezerv družbe.

4. Odločanje o potrditvi pogodbe o spo-
jitvi družbe Jamnica, d.d., Prevalje in druž-
be Korotan, d.d., Ravne na Koroškem.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: potrdi se pogodba o spojitvi družbe
Jamnica, trgovsko podjetje, d.d., Trg 40,
Prevalje z družbo Korotan, trgovska družba,
d.d., Čečovje 6, Ravne na Koroškem v no-
vo družbo z omejeno odgovornostjo Era Ko-
roška – Trgovska družba, d.o.o., Trg 40,
Prevalje. Pogodba o spojitvi je skupaj z druž-
beno pogodbo družbe Era Koroška, d.o.o.,
Prevalje, ki je sestavni del pogodbe o spoji-
tvi, na vpogled na sedežu družbe.

5. Izvolitev članov prvega nadzornega
sveta družbe Era Koroška, d.o.o., Prevalje.

Predlog sklepa nadzornega sveta: v prvi
nadzorni svet družbe Era Koroška, d.o.o.,
Prevalje, se imenuje:

1. Ivan Hozjan,
2. Andreja Smolej,
3. Tomaž Ročnik,
4. Lucija Janota,

z mandatom do prve skupščine družbe
Era Koroška, d.o.o., Prevalje.

6. Določitev plačila članom prvega nad-
zornega sveta družbe Era Koroška, d.o.o.,
Prevalje.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina določa plačilo za delo v nadzor-
nem svetu v obliki sejnine, in sicer za člana
nadzornega sveta 20.000 SIT neto in za
predsednika 25.000 SIT neto.

Sejnina se izplača po opravljeni seji, ki
se jo je član oziroma predsednik udeležil.

7. Imenovanje revizorja družbe Korotan,
d.d., Ravne na Koroškem, za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizorja družbe Korotan, d.d., Ravne na Ko-
roškem, za poslovno leto 2000, se imenuje
revizorska družba ITEO, d.o.o., Abeceda
Ljubljana.

8. Imenovanje revizorja družbe Era Ko-
roška, d.o.o., Prevalje, za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizorja družbe Era Koroška, d.o.o., Prevalje,
za poslovno leto 2000 se imenuje revizor-
ska družba Abeceda, d.o.o., Celje.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki in pooblaščenci, če svojo
udeležbo na skupščini prijavijo tri dni pred
zasedanjem skupščine na sedežu družbe
Čečovje 6, Ravne na Koroškem.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Navodilo za glasovanje
Po vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno. Sklepi se sprejmejo z navadno
večino glasov, razen v primerih določenih v
34. členu statuta družbe, kjer je potrebna
3/4 večina glasov.

Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu

na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar
ob vstopu na skupščino. Pooblastilo mora
biti pismeno in bo ves čas pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe. Za
fizične osebe mora vsebovati priimek in ime
ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca,
kraj in datum ter podpis pooblastitelja.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, katerih želijo, da so o njih
pravočasno obveščeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v roku sedmih dneh po
objavi sklica skupščine. Predloženi nasprot-
ni predlogi morajo biti pisno obrazloženi.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
družbe, Čečovje 6, Ravne na Koroškem, in
sicer vse delovne dni od 9. do 12. ure od
dneva objave.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje pol ure za
prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Prostor, v katerem bo potekala skupšči-
na bo odprt pol ure pred uradnim začet-
kom. V tem času se bodo delile glasovnice.

Korotan, trgovska družba, d.d.,
Ravne na Koroškem

uprava
Emil Savelli

Ob-26942
Skladno z zakonom o gospodarskih

družbah in na podlagi 35., 36. in 37. člena
statuta delniške družbe Sintal Fiva, fizično
varovanje, d.d., Ljubljana, sklicuje direktor
Sintal Five, d.d.,

4. redno skupščino
Sintal Fiva, d.d.,

ki bo v petek 9. 6. 2000 ob 9.30 v pre-
davalnici Sintal Five, Zaloška 149, Ljublja-
na, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
predsednik skupščine, predlagana prešte-
valca glasov in predlagani notar.

2. Obravnava poslovnega poročila, po-
ročilo nadzornega sveta, revizijsko poročilo
ter zaključnega računa za leto 1999.

Predlog sklepa:
– sprejme se poslovno poročilo,
– poročilo nadzornega sveta,
– revizijsko poročilo,
– zaključni račun za leto 1999 po pred-

logu:
– odpišejo se dvomljive terjatve do

kupcev v znesku 2,560.666 SIT,
– opredmetena osnovna sredstva se

za leto 1999 ne revalorizirajo. Nabavno
vrednost opredmetenih osnovnih sredstev
smo primerjali s tržnimi cenami in ugotovili,
da bi revalorizirana nabavna vrednost pre-
segla vrednost posameznega osnovnega
sredstva nabavnih cen oziroma stroškov
gradnje ali izdelave enakih novih sredstev.

3. Razporeditev dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: dobiček v znesku

21,934.070,42 SIT ostane nerazporejen.
4. Poslovni načrt Sintal Fiva za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se poslovni na-

črt družbe za leto 2000 po predlogu.
5. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: za revizorja za revidira-

nje poslovanja Sintal Five, d.d., Ljubljana za
leto 2000, se imenuje družba KPMG Slove-
nija, d.o.o., Ljubljana.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzor-

nega sveta po predlogu.
Skupščine delničarjev se lahko udeleži-

jo delničarji Sintal Five, d.d., njihovi poob-
laščenci in zastopniki.

Glasovalno pravico uresničujejo delničar-
ji sami ali po svojem pooblaščencu.

Pooblastilo v pisni obliki je potrebno
predložiti družbi v pisni obliki in ostane shra-
njeno pri njej.

Gradivo s predlogi sklepov bo na voljo v
tajništvu družbe Sintal Fiva, d.d., Zaloška
149, Ljubljana.

Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
napovedani uri, bo ponovno zasedanje iste-
ga dne ob 10.30 na istem kraju.

Sintal Fiva, d.d.,
direktor

Ob-26949
Skladno z zakonom o gospodarskih

družbah in na podlagi 9., 10. in 11. člena
statuta delniške družbe Sintal, podjetje za
varovanje, intervencije in storitve, d.d., Ljub-
ljana, sklicujeta nadzorni svet in direktor Sin-
tal-a, d.d., Five, d.d.,
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4. redno skupščino
Sintal, d.d.,

ki bo v petek 9. 6. 2000 ob 9. uri v
predavalnici Sintal Five, Zaloška 149, Ljub-
ljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: potrdi se predlagnai
predsednik skupščine, predlagana prešte-
valca glasov in predlagani notar.

2. Obravnava poslovnega poročila, po-
ročilo nadzornega sveta, revizijsko poročilo
ter zaključnega računa za leto 1999.

Predlog sklepa:
– sprejme se poslovno poročilo,
– poročilo nadzornega sveta,
– revizijsko poročilo,
– zaključni račun za leto 1999 po pred-

logu:
– odpišejo se dvomljive terjatve do

kupcev v znesku 39,644.412,11 SIT,
– opredmetena osnovna sredstva se

za leto 1999 ne revalorizirajo. Nabavno
vrednost opredmetenih osnovnih sredstev
smo primerjali s tržnimi cenami in ugotovili,
da bi revalorizirana nabavna vrednost pre-
segla vrednost posameznega osnovnega
sredstva nabavnih cen oziroma stroškov
gradnje ali izdelave enakih novih sredstev,

– nerazporejen dobiček iz leta 1994
v znesku 48,580.517,33 SIT se razporedi
v rezerve.

3. Razporeditev dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: dobiček v znesku

200,579.126,61 SIT ostane nerazporejen.
4. Obravnava plana zastavljenih ciljev in

poslovanja podjetja.
Predlog sklepa: sprejme se plan zastavlje-

nih ciljev in poslovanje podjetja za leto 2000.
5. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: za revizorja za revidira-

nje poslovanja Sintal-a, d.d., Ljubljana za
leto 2000, se imenuje družba KPMG Slove-
nija, d.o.o., Ljubljana.

Skupščine delničarjev se lahko udeleži-
jo delničarji Sintal-a, d.d., njihovi pooblaš-
čenci in zastopniki.

Glasovalno pravico uresničujejo delničar-
ji sami ali po svojem pooblaščencu.

Pooblastilo v pisni obliki je potrebno
predložiti družbi v pisni obliki in ostane shra-
njeno pri njej.

Gradivo s predlogi sklepov bo na voljo v
tajništvu družbe Sintal, d.d., Zaloška 143,
Ljubljana.

Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
napovedani uri, bo ponovno zasedanje iste-
ga dne ob 10. uri na istem kraju.

Sintal, d.d.,
predsednik nadzornega sveta

Germ Milan
direktor Sintal, d.d.

Pistotnik Viktor

Št. 11-2000 Ob-26938
Na podlagi 35. člena statuta družbe skli-

cuje direktorica
5. skupščino družbe Varnost Celje
družbe za varovanje premoženja,

d.d. Celje
ki bo v petek, 9. junija 2000 s pričetkom

ob 10. uri na sedežu Koncerna Sintal, Za-
loška 143 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in ime-
novanje notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvolijo se predsednik skupščine ter dva pre-
števalca glasov in potrdi se predlagani notar.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila družbe za leto 1999 z mnenjem nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo za leto 1999, skupaj z mne-
njem nadzornega sveta v predlaganem be-
sedilu.

3. Razporeditev dobička iz leta 1999.
Predlog sklepa: dobiček iz leta 1999 se

razporedi za pokrivanje izgube iz preteklih
let.

4. Ustanovitev sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: ustanovi se sklad lastnih

delnic.
5. Sprememba firme družbe.
Predlog sklepa: nova firma družbe je Sin-

tal Celje, družba za varovanje premoženja,
d.d. Celje. Skrajšana firma družbe je Sintal
Celje, d.d.

6. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagane spremembe statuta.
7. Imenovanje revizorja družbe za po-

slovno leto 1999.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se

imenuje KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana.
Skupščine delničarjev se lahko udeleži-

jo delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in
zastopniki.

Delničarji lahko v roku 7 dni po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopol-
nitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge. Predlogi so lahko le v pisni obliki
in razumno utemeljeni.

Pravico do glasovanja na skupščini ima-
jo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
najmanj 3 delovne dni pred zasedanjem
skupščine družbe in ostanejo vpisani do
konca zasedanja.

Delničarje prosimo, da svojo udeležbo
na skupščini družbe najavijo najmanj 3 de-
lovne dni pred zasedanjem skupščine v taj-
ništvu družbe.

Gradivo za skupščino vključno z besedi-
lom predlaganih sprememb statuta je vsem
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
Varnost Celje d.d., Ipavčeva 22, Celje.

Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
napovedani uri, bo ponovno zasedanje iste-
ga dne ob 12. uri na istem kraju. Skupščina
bo sklepčna, ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Varnost Celje d.d.
direktorica Polona Senica

Ob-27017
Na podlagi določil 8. člena statuta del-

niške družbe Avto Celje, Trgovsko in servi-
sno remontno podjetje, d.d., Celje, Ljub-
ljanska c. 11 in v skladu z določbami zako-
na o gospodarskih družbah sklicujem

5. sejo skupščine
delniške družbe Avto Celje, d.d.,

v prostorih Zavarovalnice Triglav, Celje,
Mariborska 1, dne 9. junija 2000 ob 12. uri.

Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih

teles skupščine in ugotovitev navzočnosti.

Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsedujočega skupščine imenuje Zupanc
Darko in izvoli verifikacijska komisija v se-
stavi: Cehner Franc, predsednik ter Vrenko
Gojko in Lešnik Nataša kot preštevalca gla-
sov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Marko
Fink.

2. 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.

3. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o razporeditvi dobička.

Predlog sklepa: čisti dobiček delniške
družbe iz poslovanja v letu 1999 v znesku
47,827.078,31 SIT ostane nerazporejen.

4. Obravnava in sprejem predloga spre-
memb in dopolnitev statuta družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob soglasju nadzornega sveta se sprejme-
jo predlagane spremembe in dopolnitve
statuta družbe, določene v predlogu skle-
pov št. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7,
4.8.

5. Razrešitev članov nadzornega sveta
in imenovanje novih članov nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa: na podlagi spremembe
šeste točke statuta, kjer je sprejeta spre-
memba števila članov nadzornega sveta iz
sedanjih šest na tri člane, se razrešijo seda-
nji člani nadzornega sveta: Zupanc Darko,
Šibakovski Branko, Fijavž Andrej, Vuk Da-
mijan in predstavnika delavcev: Berkovič
Branko in Cehner Franc.

Za nove člane nadzornega sveta se izvo-
lijo: Zupanc Darko, Šibakovski Branko. Svet
delavcev bo imenoval v nadzorni svet svoje-
ga člana na skupščini.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja za leto 2000 imenuje
revizijsko družbo Plus Revizijo, d.o.o., Ljub-
ljana.

Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu je na voljo na sedežu
družbe dan po objavi zasedanja skupščine,
vsak delovnik od 10. do 12. ure, v kadrov-
sko splošnem sektorju družbe na Ljubljan-
ski c. 11 v Celju.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev na dan 6. 6. 2000 ali nji-
hovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe
na skupščino 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 začetkom 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 viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Avto Celje, d.d., Celje
predsednik uprave

Anton Guzej, dipl. ek.
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Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-9/00-8 Ob-26812
Priglašena koncentracija (opr. št. zade-

ve 3071-9/00) gospodarskih družb Vele
Trgovska družba d.d., Domžale, Ljubljan-
ska cesta 64 in Preskrba, Trgovina na
debelo in drobno d.d., Sežana, Partizan-
ska cesta 71, ne nasprotuje določilom za-
kona o preprečevanju omejevanja konku-
rence (Uradni list RS, št. 56/99) in je sklad-
na s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Razne objave

Ob-26718
Ime javnega glasila: Večer.
Člani nadzornega sveta. Dr. Jože Glo-

govšek, Tone Vogrinec, Bojan Rajtmajer,
Majda Ploj in Borko De Corti.

Ob-26719
Ime javnega glasila: 7D.
Člani nadzornega sveta. Dr. Jože Glo-

govšek, Tone Vogrinec, Bojan Rajtmajer,
Majda Ploj in Borko De Corti.

Ob-26720
Ime javnega glasila: Naš dom.
Člani nadzornega sveta. Dr. Jože Glo-

govšek, Tone Vogrinec, Bojan Rajtmajer,
Majda Ploj in Borko De Corti.

Ob-26847
Na podlagi 10. in 63. člena zakona o

prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št.
72/94, 18/95, 54/96, 48/98 in 65/99)
Ministrstvo za promet in zveze

razpisuje
potrebe po prevozih na linijah

primestnega, medkrajevnega in
mednarodnega avtobusnega prometa

Razpis potreb po prevozih velja za razpi-
sno prometno leto 2000/2001.

Realizacija potreb po prevozih se zago-
tavlja z uskladitvijo, registracijo in izvajanjem
voznih redov na avtobusnih linijah primest-

nega, medkrajevnega in mednarodnega
prometa.

Ministrstvo za promet in zveze ugotavlja,
da obstoječi voznoredni sistem avtobusne-
ga linijskega prometa zagotavlja temeljno
pokritje potreb uporabnikov po javnih linij-
skih avtobusnih prevozih.

Potrebe po prevozih v prometnem letu
2000/2001 sestavlja seznam primestnih,
medkrajevnih in mednarodnih avtobusnih li-
nij, registriranih pri Ministrstvu za promet in
zveze za prometno leto 1999/2000.

Vozne rede predlagajo v usklajevanje
prevozniki. Prevozniki so pravne ali fizične
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
imajo licenco za tisto vrsto prevozov v cest-
nem prometu, ki jo nameravajo opravljati.
Vozne rede avtobusnih linij, ki so za promet-
no leto 1999/2000 vpisane v register pri
Ministrstvu za promet in zveze prevoznik
predloži v usklajevanje kot nespremenjene
ali spremenjene. V izmenjavo voznih redov
in na usklajevalno konferenco je mogoče
predlagati tudi nove primestne, medkrajev-
ne in mednarodne vozne rede. Vozni redi
morajo biti izdelani in se usklajujejo ter regi-
strirajo na podlagi določil pravilnika o avto-
busnih voznih redih (Uradni list RS
št.29/00, 37/00).

Vozne rede mednarodnih avtobusnih li-
nij, ki tranzitirajo ali imajo končno postajo na
ozemlju Zvezne Republike Jugoslavije ni
mogoče predlagati v usklajevanje.

Seznam primestnih, medkrajevnih in
mednarodnih avtobusnih linij registriranih pri
Ministrstvu za promet in zveze za prometno
leto 1999/2000 je prevoznikom na vpo-
gled pri Gospodarski zbornici Slovenije in
Obrtni zbornici Slovenije.

Redno letno usklajevalno konferenco za
prometno leto 2000/2001 razpiše in izve-
de Gospodarska zbornica Slovenije.

Ministrstvo za promet in zveze

Ob-26857
Gospodarska zbornica Slovenije na os-

novi določil 2.in 5.člena Pravilnika o avto-
busnih voznih redih (Ur. l. RS 29/00) in
pooblastila Ministrstva za promet in zveze,
razpisuje

redno usklajevalno konferenco
za prometno leto 2000/2001

Usklajevalna konferenca za prometno le-
to 2000/2001 se bo pričela v sredo, 14. ju-
nija 2000.

Izmenjava predlogov primestnih, med-
krajevnih in mednarodnih voznih redov po
določilu 7. člena pravilnika o avtobusnih voz-
nih redih bo v petek, 26. maja 2000, od
10. do 11. ure, v prostorih Gospodarske
zbornice Slovenije, Ljubljana, Dimičeva 13,
v učinici C in D, v 4/5 medetaži.

Prevoznik, ki se ne udeleži izmenjave
voznih redov, ne more sodelovati na uskla-
jevalni konferenci.

Prevoznik v izmenjavo predloži:
– seznam nespremenjenih voznih redov,
– seznam spremenjenih voznih redov in

predloge spremenjenih voznih redov,
– seznam novih voznih redov in predlo-

ge novih voznih redov.
Sezname in predloge voznih redov pre-

voznik v izmenjavo predloži v 37 izvodih in
sicer:

– dva izvoda v pisni obliki,
– 35 izvodov v elektronski obliki na di-

sketi ali zgoščenki,
vse v skladu z navodili o podatkovni bazi

avtobusnega voznorednega sistema, ki so
kot priloga št.2 sestavni del pravilnika o av-
tobusnih voznih redih.

Seznami in vozni redi v pisni obliki mora-
jo biti predloženi v ločenih mapah po vrstah
prevozov (primestni, medkrajevni, medna-
rodni). Seznam nespremenjenih voznih re-
dov, predlogi spremenjenih in novih voznih
redov morajo biti podpisani in žigosani.

Predloženi seznami in vozni redi, v pisni
in elektronski obliki, morajo biti zapisani po
naslednjem zaporedju:

1. Seznam nespremenjenih voznih re-
dov:

Seznam nespremenjenih voznih redov
vsebuje: zaporedno številko voznega reda,
naziv linije, veljavno registrsko številko voz-
nega reda iz tekočega prometnega leta. Pri
mednarodnih voznih redih registrsko števil-
ko, ki jo je ministrstvo dodelilo aprila letos.

2. Seznam spremenjenih voznih redov,
Predlogi spremenjenih voznih redov:

seznam spremenjenih voznih redov vsebu-
je: zaporedno številko voznega reda, naziv
linije, veljavno registrsko številko voznega
reda iz tekočega prometnega leta. Pri med-
narodnih voznih redih registrsko številko, ki
jo je ministrstvo dodelilo aprila letos.

Predlogi spremenjenih voznih redov so v
elektronski obliki zapisani, v pisni obliki pa v
mape vloženi, po istem zaporedju kot v sez-
namu.

3. Seznam novih voznih redov
Predlogi novih voznih redov: seznam no-

vih voznih redov vsebuje: zaporedno števil-
ko voznega reda, naziv linije, številko od
4501 do vključno 5000.

Predlogi novih voznih redov so v elek-
tronski obliki zapisani, v pisni obliki pa v
mape vloženi, po istem zaporedju kot v sez-
namu.

Na nalepki diskete oziroma zgoščenke
morajo biti vpisani podatki: naziv prevozni-
ka, vrste prevozov(primestni, medkrajevni,
mednarodni). Na nalepki mora biti še žig
prevoznika in podpis osebe odgovorne za
vozne rede. V primeru, da so na eni disketi
oziroma zgoščenki vozni redi večjega števi-
la prevoznikov mora biti disketi oziroma
zgoščenki priložen seznam prevoznikov z
vsemi prej navedenimi podatki, žigom in
podpisom vsakega prevoznika.

V pisnem izvodu pa mora biti seznam
prevoznikov in vrste prevozov na prvi strani
posamezne mape.

Enemu pisnemu izvodu mora biti pred
seznamom nespremenjenih voznih redov
priloženo še:

– izjava prevoznika , da so izmenjani voz-
ni redi izdelani skladno z zakonskimi in pod-
zakonskimi predpisi,

– kopija veljavne licence prevoznika,
– pooblastilo predstavniku prevoznika, ki

bo na usklajevalni konferenci usklajeval
predloge voznih redov. (Obrazec pisnega
pooblastila je objavljen v poslovniku o delu
usklajevalne konference).

Pravne osnove:
– zakon o prevozih v cestnem prometu

(Uradni list RS, št.72/94, 18/95, 54/96,
48/98, 7/99-odl.US in 65/99),
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– pravilnik o avtobusnih voznih redih
(Uradni list RS, št. 29/00, 37/00),

– daljinar s časi vožnje relacij primestnih
in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS št.
22/00),

– poslovnik o delu usklajevalne konfe-
rence (7. 4. 1998),

– poslovnik o delu arbitražne komisije
(7. 4. 1998)

Oba poslovnika prevozniki lahko dobijo
na Gospodarski ali Obrtni zbornici Sloveni-
je.

Prevozniki, ki bodo prvič predložili pred-
loge voznih redov v izmenjavo lahko dobijo
zgoščenko s programom za izdelavo voznih
redov na Ministrstvu za promet in zveze,
Sektor za cestni promet, Ljubljana, Langu-
sova 4.

Zainteresirani prevozniki lahko pridobijo
dodatne informacije:

– pravne osebe pri Gospodarski zborni-
ci Slovenije, Združenje za promet in zveze,
Ljubljana, Dimičeva 13, telefon - 061/18
98 233 ali 18 98 232,

– samostojni podjetniki pri Obrtni zbor-
nici Slovenije, Sekcija za promet, Ljubljana,
Celovška 71, telefon- 061/18 30 568 ali
061 18 30 500.

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za promet in zveze

Ob-26920
Micom Marcus, marketing in trgovina,

d.o.o., Koper, v stečaju, Belveder b.š., Ko-
per, skladno sklepom stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Kopru, opr. št. St
18/98 z dne 19. 4. 2000, objavlja

prodajo
premoženja stečajnega dolžnika zalog
trgovskega blaga (tekstilnih izdelkov) z

zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmet prodaje: zaloga trgovskega

blaga (tekstilnih izdelkov) kot izhaja iz inven-
turnega popisa na dan 15. 4. 1999.

2. Najnižja prodajna cena: 35,962.266
SIT za celotno zalogo. Cena je brez DDV, ki
se zaračuna v breme kupca.

3. Ostali pogoji prodaje:
– rok za zbiranje ponudb je 8 dni od

objave v Uradnem listu RS;
– pisne ponudbe je potrebno poslati s

priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici s pri-
pisom “St 18/98 – prodaja z zbiranjem po-
nudb – ne odpiraj” na naslov: Okrožno so-
dišče v Kopru, Ferrarska ul. 9, 6000 Ko-
per;

– vsak ponudnik mora pred končnim ro-
kom za oddajo ponudbe položiti varščino v
višini 10% najnižje prodajne cene na žiro
račun stečajnega dolžnika št.
51400-690-64696 APP Koper, s pripisom
“varščina v zvezi s pisno ponudbo”. Plačana
varščina bo izbranemu ponudniku vračuna-
na v kupnino, drugim pa vrnjena v 8 dneh
po izbiri najboljšega ponudnika. Varščina se
ne obrestuje;

– pisna ponudba mora vsebovati priimek
in ime kupca ter njegov naslov oziroma fir-
mo in sedež, predmet nakupa in ponujeni
znesek kupnine, plačilne pogoje in dokazilo

o plačilu varščine. Ponudbo mora podpisati
kupec oziroma odgovorna oseba pravne
osebe;

– prednost pri nakupu ima ponudnik, ki
bo ponudil višjo ceno in boljše plačilne po-
goje;

– o izbiri najboljšega ponudnika bo od-
ločeno v 5 dneh po končanem zbiranju po-
nudb;

– izbrani ponudnik mora pogodbo o na-
kupu skleniti v roku 8 dni po prejemu obve-
stila o izbiri in kupnino  v celoti plačati v 30
dneh po sklenitvi pogodbe; izbrani ponud-
nik mora v roku 8 dni po izbiri izročiti za
zavarovanje plačila kupnine nepreklicno
bančno garancijo prvovrstne banke na prvi
poziv;

– če izbrani ponudnik ne sklene pogod-
be ali ne plača kupnine v celoti v določe-
nem roku ali v določenem roku ne predloži
bančne garancije, se šteje, da je odstopil
od nakupa in bo prodaja razveljavljena,
varščino pa bo obdržal stečajni dolžnik. Če
kupec ne plača v roku celotne kupnine ali
kakorkoli odstopi od nakupa, se mu vrne le
tisti del kupnine, ki ostane po pokritju vseh
stroškov, ki so nastali zaradi kupčevega od-
stopa od nakupa;

– kupljeno premično premoženje kupec
prevzame v last in posest po plačilu celotne
kupnine oziroma po izročitvi nepreklicne ga-
rancije prvovrstne banke na prvi poziv.

Dodatne informacije lahko dobite pri ste-
čajni upraviteljici odv. Marti Kalpič Zalar,
Ljubljana, Slovenska c. 56/V, tel.
061/132-71-46. Sklep o prodaji premože-
nja je objavljen na oglasni deski Okrožnega
sodišča v Kopru.

Micom Marcus, d.o.o., v stečaju
stečajna upraviteljica

odvetnica Marta Kalpič Zalar

Št. 604-1/00-0016-02(0801) Ob-26729
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-

pančičeva 3, razpisuje
14 štipendij za sodnike, državne to-

žilce, sodnike za prekrške in državne
pravobranilce

za podiplomski študij prava ter speciali-
stični študij prava v državi ali v tujini oziroma
za strokovno usposabljanje na kakšnem dru-
gem strokovnem področju, ki je povezano s
sodniškim delom, delom državnega tožilca
oziroma državnega pravobranilca.

Za štipendije so predvidena sredstva v
višini ca. 10,000.000 SIT.

Kandidirajo lahko sodniki, državni tožil-
ci, sodniki za prekrške in državni pravobra-
nilci, ki izpolnjujejo pogoje in so pripravljeni
prevzeti obveznosti, določene z zakonom o
sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96
in 24/98) oziroma zakonom o državnem
tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94 in 59/99) in
pravilnikom o štipendiranju sodnikov in dr-
žavnih tožilcev (Ur. l. RS, št. 14/95).

Rok za prijavo je 24. maj 2000.
Prijava mora vsebovati:
– prošnjo s kratkim življenjepisom (oseb-

ni podatki morajo vsebovati tudi EMŠO,
davčno številko in številko bančnega raču-
na);

– program podiplomskega študija, iz ka-
terega je razvidna vsebina, čas trajanja in
stroški tega študija;

– okvirno specifikacijo stroškov po dru-
gem odstavku 62. člena zakona o sodniški
službi (šolnina, stroški nabave strokovne li-
terature, potni stroški in stroški bivanja), ki
naj bi bili pokriti iz štipendije;

– dokazilo o vpisu na podiplomski magi-
strski oziroma specialistični študij;

– dokazila o izpolnjenih dosedanjih ob-
veznostih oziroma učnem uspehu pri podi-
plomskem oziroma specialističnem študiju.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-26885
Sklad za nagrajevanje inovacij na po-

dročju usposabljanja, življenja in dela invali-
dov pri Vladi Republike Slovenije objavlja

razpis
nagrad za inovacije na področju
usposabljanja, življenja in dela

invalidov za leto 2000
1. Sklad za leto 2000 razpisuje pet de-

narnih nagrad za inovacije, ki jih bodo prija-
vili invalidi, strokovni delavci in drugi ino-
vatorji.

2. Sklad je ustanovljen z namenom, da
bi spodbujal inovacijsko delo in podpiral pri-
zadevanja posameznikov ali avtorskih sku-
pin, da bi z izumi, tehničnimi in drugimi iz-
boljšavami prilagajali invalidom delovne po-
goje, delovna orodja, bivalne razmere, pred-
mete vsakdanje rabe, oziroma uvajali
inovacije na področje aktivnega varstva in-
validov.

Posebej bodo ocenjevane in nagrajeva-
ne idejne zasnove ter inovacije, ki bodo
enostavne, poceni in takoj uporabne pri pri-
lagoditvi določenega ortopedskega pripo-
močka za individualno uporabo in posebej
inovacije, ki bodo pomenile bistveno izbolj-
šavo pri uresničevanju programov izobraže-
vanja, usposabljanja, zaposlovanja in ureja-
nja bivalnih in delovnih razmer invalidov.

3. Na razpis se lahko prijavi vsak držav-
ljan Republike Slovenije (posameznik ali
skupina), podjetje, zavod, organizacija ali
društvo, ki mora poleg osebnih podatkov
(ime in priimek, starost, izobrazba, zaposli-
tev) predložiti:

– popoln opis inovacije,
– skice, načrte, opis tehnoloških postop-

kov in vso možno dokumentacijo o uporab-
nosti, koristnosti ter namembnosti inovaci-
je, če gre za inovacijo na področju izvirnih
metod dela z invalidi,

– opis načina delovanja ali uporabe in
obrazložitev, zakaj je predlagana inovacija
boljša od dosedanje rešitve,

– stopnjo razvoja rešitve (idejna rešitev,
prototip, že izvedena rešitev, že preizkuše-
na rešitev) in predlog, na kakšen način teh-
nično ali organizacijsko izvesti novo rešitev.

Na vsakem poslanem predlogu mora biti
naslov prijavitelja z vidno oznako “ne odpi-
raj, za razpis za inovacije.“

4. O predlogih za nagrade sklada bo od-
ločala strokovna komisija, ki jo bo imenoval
Odbor ustanoviteljev sklada izmed znanih
strokovnjakov za posamezna področja, ka-
mor sodijo predlogi. Komisija bo delala in
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odločala skladno z aktom o ustanovitvi in
delu sklada. Komisija lahko predlaga tudi
priznanja za prijavljene inovacije. O nagra-
dah in priznanjih dokončno odloča odbor
sklada.

5. Nagrade pomenijo družbeno prizna-
nje. Avtorske pravice so v celoti pridržane
avtorju, sklad pa si bo prizadeval, da bi vse
inovacije, ki bodo nagrajene, resnično tudi
našle mesto v življenju in delu invalidov.

O višini nagrad za leto 2000 bo odločal
Odbor ustanoviteljev sklada.

6. Podelitev nagrad bo javna in slove-
sna, organizirana pa bo v decembru 2000
ob praznovanju mednarodnega dneva inva-
lidov.

7. Predloge za nagrade je potrebno po-
slati na naslov: Urad Vlade Republike Slo-
venije za invalide, Železna cesta 14, Ljublja-
na, in sicer najkasneje do 1. septembra
2000.

Odbor ustanoviteljev sklada

Št. 00104-2/00 Ob-26799

Izid javnega anketnega in anonimnega
natečaja

za izdelavo simbolov (grb, zastava,
logotip) Občine Bled

Na javni natečaj je prispelo 40 predlo-
gov, ki so bili dva tedna javno razgrnjeni v
paviljonu Festivalne dvorane. Po zaprtju raz-
stave je natečajna komisija opravila izbor in
predlog za odkup naslednjih natečajnih del:

1. Pod šifro »MODRO«, avtorice Andre-
je Lotrič Straže, udia, Prijateljeva 28, Ljub-
ljana,

2. Pod šifro »OMISAL«, avtor Niko Mu-
čič, Cesta svobode 51, 4260 Bled.

Oba avtorja sta prejela nagrado v znesku
200.000 SIT.

Vsi ostali ne odkupljeni elaborati bodo
vrnjeni na že priložene naslove.

Občina Bled

Ob-26917
Likvidacijski upravitelj družbe Husqvarna

forest & garden, d.o.o., Koper – v likvidaci-
ji, Vanganelska 5, Koper, odvetnik Brane
Gorše iz Ljubljane, Cigaletova 7, Ljubljana,
v skladu s sklepom Okrožnega sodišča v
Kopru Srg 1154/00 z dne 20. 4. 2000 in v
skladu z določbo 381. člena ZGD objavlja

obvestilo upnikom in dolžnikom
1. Z dnem 20. 4. 2000 je začet posto-

pek redne likvidacije družbe Husqvarna fo-
rest & garden, d.o.o., Koper, Vanganelska
5, Koper.

2. Za likvidacijskega upravitelja je ime-
novan odvetnik Brane Gorše, Cigaletova 7,
Ljubljana.

3. Likvidacijski upravitelj poziva upnike,
da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu
upravitelju na naslovu družbe v roku 30 dni
od dneva objave tega poziva. Prijavam je
potrebno priložiti listine, ki dokazujejo ob-
stoj in višino terjatve.

4. Dolžnike se poziva, da takoj poravna-
jo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.

Husqvarna forest & garden, d.o.o.,
Koper – v likvidaciji

likvidacijski upravitelj
odvetnik Brane Gorše

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Gorjan Mitja, Tržaška c. 22, Ljubljana,
štampiljko z napisom Mibo d.o.o. Trženje
na debelo in drobno Tržaška 22, Ljublja-
nab. gnz-24671

SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC, Ker-
snikova 6, Ljubljana, štampiljko okrogle ob-
like z vsebino: SLOVENSKO DRUŠTVO HO-
SPIC, št. 5 in logotipom - dve roki, ki se
stegujeta k obrazu. gny-24147

Priglasitveni list

Andrejašič Bogdan, Vevška cesta 42,
Ljubljana-Polje, obrtno dovoljenje, št.
035366/0364/00-36/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnd-24193

Bitenc Božidar, Gosposka 10, Ljublja-
na, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in
obrtno dovolenje, št.
028943/1164/00-35/1995. gnj-24212

Cassagrande Emil Albert, Industrijska 6,
Ruše, priglasitveni list, opravilna št.
068-0163/94, izdan dne 16. 5. 1994.
gng-24290

Cvitko Stanislav, Stranje 10, Škocjan,
priglasitveni list, opravilna št. 1416-94.
gni-24288

Jerant Nada, Cankarjeva cesta 2, Litija,
priglasitveni list, opravilna št. 23-0006/94,
izdan dne 4. 8. 1995. gnh-24368

Knez David, Sveti Anton, Turki 23, Po-
begi, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
016975/1239/00-27/199514, izdana
dne 6. 3. 1995. gnh-24664

Kovač Jožef, Marof 45, Pince, Lendava
- Lendva, priglasitveni list, opravilna št.
22-0075/94, izdan dne 1. 8. 1996.
gni-24163

Kovač Jožef, Marof 45, Pince, Lendava
- Lendva, obrtno dovoljenje, št.
014007/0473/01-32/1995, izdano dne
1. 8. 1996. gnl-24160

Kovač Jožef, Marof 45, Pince, Lendava
- Lendva, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
014007/0473/01-32/1995, izdana dne
30. 7. 1996. gnk-24161

Krapše Lelislava, Limbuška cesta 54/a,
Maribor, obrtno dovoljenje, št.
049417/4963/00-74/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gny-24372

Krapše Resman Jelislava, Šuštarjeva 35,
Trbovlje, priglasitveni list, opravilna št.
064-2580/94, izdan dne 1. 5. 1995.
gnk-24661

Kumelj Drago, Loška vas 1/a, Dolenjske
Toplice, obrtno dovoljenje, št.

011871-0546-00-48/1995, izdano dne 6.
3. 1995. gno-24657

Kurnik Jože, Pod hribom 28, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 27-0981/94,
izdan dne 3. 6. 1994. gnb-24145

Maček Jelena, Na peči 4, Ljubljana, pri-
glasitveni list, opravilna št. 26/1100/94,
izdan dne 1. 7. 1994. gnz-24196

Ravljen Alenka s.p., Cesta v Gorice 1,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
28-1338/94, izdan dne 28. 7. 1994.
gnh-24414

Sladojević Ostoja s.p., Ulica Angelce
Ocepkove 17, Ljubljana, priglasitveni list,
opravilna št. 16-770/94, izdan dne 1. 6.
1994. gnk-24511

Vamplin William Jožef, Groharjeva 12,
Kamnik, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
040938/0577/00-25/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gno-24232

Zornada Darij, Kozlovičeva 13, Koper -
Capodistria, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 16989/1260/00-27/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnh-24289

Potne listine

Anzeljc Janez, Retje 112, Loški Potok,
potni list, št. BA 298347, izdala UE Ribni-
ca. gnf-24691

Anžur Tomaž, Reboljeva 2, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 314416, izdala UE Ljubljana.
gnt-24327

Babič Emir, Theodor Storm Strasse 52,
Bremen, potni list, št. AA 92472.
gnh-24614

Balent Alenka, Kavčičeva 48, Ljubljana,
potni list, št. BA 334402, izdala UE Ljublja-
na. gnk-24236

Bandić Vukola, Ulica heroja Jevtića 6,
Maribor, potni list, št. BA 369299, izdala
UE Maribor. gnp-24306

Berčič Eva, Ribniška 25, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 316283, izdala UE Ljubljana.
gnl-24635

Borota Bogdana, Hrvatini 104, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 46521, izdala UE Koper. gns-24653

Borota Miran, Hrvatini 104, Koper - Ca-
podistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
46905, izdala UE Koper. gnt-24652

Buljubašić Mustafa, Šercerjeva cesta 11,
Velenje, potni list, št. BA 785645, izdala
UE Velenje. gnb-24520

Buzečan Tamara, Gregoriči 7, Sv. An-
ton, Pobegi, maloobmejno prepustnico, št.
AI 61580, izdala UE Koper. gnq-24505

Celarc Lukas, Agrokombinatska 6/b,
Ljubljana, potni list, št. BA 771049, izdala
UE Ljubljana. gnc-24319

Cverlin Smiljana, Jenkova cesta 11, Ve-
lenje, potni list, št. BA 302424, izdala UE
Velenje. gnu-24426

Črepinko Ines, Celovška 263, Ljubljana,
potni list, št. BA 637598, izdala UE Ljublja-
na. gns-24153
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Dimic Mario, Tbilisijska 48, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 887749, izdala UE Ljubljana.
gnk-24636

Dolinšek Drago, Ravenska vas 5/a, Za-
gorje ob Savi, potni list, št. AA 384791,
izdala UE Zagorje. gnx-24223

Đajič Oleg, Agrarne reforme 19, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 574314.
gnw-24499

Esih Karl, Tepanje 7, Slovenske Konji-
ce, potni list, št. BA 936985, izdala UE
Slovenske Konjice. gnb-24220

Fabjan Silvio, Strma 10, Limbuš, potni
list, št. AA 858460, izdala UE Maribor.
gnv-24450

Ferfolja Simon, Cesta na Čuklje 31, Vr-
tojba, Šempeter pri Gorici, potni list, št. AA
783681, izdala UE Nova Gorica.
gnw-24124

Ferhatović Elvira, Agrokombinatska uli-
ca 6/b, Ljubljana, potni list, št. BA 798479,
izdala UE Ljubljana. gne-24596

Ferjančič Andrej, Goriška ulica 7, Šem-
peter pri Gorici, maloobmejno prepustnico,
št. AI 83583, izdala UE Nova Gorica.
gnk-24211

Franič Tomaž, Pahorjeva 32, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 401976, izda-
la UE Koper. gnu-24501

Friškovec Branko, Partizanska 47, Škof-
ja Loka, potni list, št. AA 230001, izdala UE
Škofja Loka. gns-24378

Furlan Mojca, Viška 51, Ljubljana, potni
list, št. AA 453539, izdala UE Ljubljana.
gnc-24144

Gajić Branko, Ig 135, Ljubljana, potni
list, št. BA 637605, izdala UE Ljubljana.
gnd-24543

Gajser Janja, Gubčeva ulica 4, Kranj,
potni list, št. AA 919896, izdala UE Kranj.
gnr-24679

Genc Ana, Kobilje 3, Kobilje, potni list,
št. AA 753940, izdala UE Lendava.
gnw-24599

Gomboc Anton, Razlagova ul. 18, Mur-
ska Sobota, potni list, št. BA 195530, izda-
la UE Murska Sobota. gng-24215

Gorjan Jadran, Cesta na Čuklje 58/a,
Šempeter pri Gorici, potni list, št. BA
122708, izdala UE Nova Gorica.
gnx-24498

Habe Pavla, Kampel 3/g, Koper - Capo-
distria, potni list, št. AA 517410, izdala UE
Koper. gnv-24650

Harčevič Fikret, Krimska ul. 13, Ljublja-
na, potni list, št. BA 638468, izdala UE
Ljubljana. gno-24607

Hibon Duša, 23. Rue De Messy, 74300
Cluses, potni list, št. AA 316433, izdala UE
Ljubljana. gnb-24645

Horjak Boštjan, Srednje Gameljne 55,
Ljubljana Šmartno, potni list, št. BA 861017,
izdala UE Ljubljana. gne-24317

Ivančič Vera, Vukovski dol 1, Jarenina,
potni list, št. BA 341116. m-616

Jaklin Ivan, Velika Polana 78, Velika Po-
lana, potni list, št. AA 478385, izdala UE
Lendava. gnx-24598

Jelen Andrej, Grčna 55, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 20782,
izdala UE Nova Gorica. gnm-24334

Jelen Angela, Grčna 55, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 134160,
izdala UE Nova Gorica. gnl-24335

Kamenik Konrad, Gabrovlje 12/a, Slo-
venske Konjice, potni list, št. AA 118256,
izdala UE Slovenske Konjice. gnn-24508

Kamin Vera, Antona Tomšiča 27, Višnja
Gora, potni list, št. AA 288429, izdala UE
Grosuplje. gni-24513

Kavaš Tatjana, Na Kamni 7, Odranci, po-
tni list, št. BA 610356, izdala UE Lendava.
gnm-24509

Kazić Selvir, Maistrova ul. 6, Litija, potni
list, št. BA 969048, izdala UE Litija.
gnh-24489

Kikelj Dejan, Pečine 54, Slap ob Idrijci,
potni list, št. BA 699195, izdala UE Tolmin.
gnl-24135

Koruza Branko, Cesta Marežganskega
upora 3, Koper - Capodistria, maloobmejno
prepustnico, št. AI 102924, izdala UE Ko-
per. gnb-24495

Koštomaj Damir, Brodarjeva 2, Celje,
potni list, št. AA 836165, izdala UE Celje.
gny-24397

Kozic Simon, Peskovci 16, Petrovci, po-
tni list, št. BA 327893, izdala UE Murska
Sobota. gno-24582

Kozina Tanja, Ulica Gorenjskega odreda
18, Kranj, potni list, št. BA 25878, izdala
UE Kranj. gnw-24324

Kramberger Darja, Trg Dušana Kvedra
10, Maribor, potni list, št. AA 242614, izda-
la UE Maribor. gnv-24200

Križman Vujaković Alenka, Cankarjeva
20, Nova Gorica, potni list, št. BA 301355,
izdala UE Nova Gorica. gnn-24333

Kun Andreja, Prešernova 14, Slovenj
Gradec, potni list, št. BA 424888, izdala
UE Slovenj Gradec. gnj-24337

Kurtović Sanijela, Kidričeva cesta 47,
Kranj, potni list, št. AA 219509, izdala UE
Kranj. gny-24222

Lenardič Vlasta, Jakčeva ulica 43, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 930962, izdala UE
Ljubljana. gnn-24633

Lešnik Lea, Bevkova ulica 1, Maribor,
potni list, št. BA 10081, izdala UE Maribor.
gnf-24516

Lešnik Matej, Bevkova ulica 1, Maribor,
potni list, št. BA 816431, izdala UE Mari-
bor. gne-24517

Lisjak Uroš, Brodarjev trg 15, Ljubljana,
potni list, št. BA 735962, izdala UE Ljublja-
na. gng-24390

Lukić Mirko, Pavšičeva ulica 28, Loga-
tec, potni list, št. AA 699830, izdala UE
Logatec. gnz-24346

Lukić Mojca, Pavšičeva ulica 28, Loga-
tec, potni list, št. AA 699829, izdala UE
Logatec. gny-24347

Makovec Ivan, Borova vas 3, Maribor,
potni list, št. AA 571187. m-669

Markuš Ivan, Tunjiška cesta 2/b, Kam-
nik, potni list, št. AA 760563, izdala UE
Kamnik. gne-24442

Mehonić Enisa, Ravne 28, Tržič, potni
list, št. BA 930949, izdala UE Tržič.
gni-24188

Mencinger Nada, Ulica Tuga Vidmarja 2,
Kranj, potni list, št. AA 923348, izdala UE
Kranj. gnw-24453

Mesarič Benjamin, Finžgarjeva 26, Ptuj,
potni list, št. BA 862570, izdala UE Ptuj.
gnl-24310

Mitrić Nevenko, Naselje Aleša Kaple
8/c, Hrastnik, potni list, št. BA 832320,
izdala UE Hrastnik. gnb-24595

Moravec Bojan, Topniška 43, Ljubljana,
potni list, št. BA 859040, izdala UE Ljublja-
na. gnq-24180

Novak Amalija, Šmartno ob Paki 61,
Šmartno ob Paki, preklic potnega lista, ob-
javljen v Ur. l. RS, št. 31/2000. gnr-24229

Novak Herman, Šmartno ob Paki 61,
Šmartno ob Paki, preklic potnega lista, ob-
javljen v Ur. l. RS, št. 29/2000. gns-24228

Novak Zvezdana, Lendavsko naselje 17,
Murska Sobota, potni list, št. AA 964094,
izdala UE Murska Sobota. gng-24340

Omerović Albin, Šalek 90, Velenje, pre-
klic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
16-17/2000. gnq-24230

Osredkar Ana, Trubarjeva 61, Ljubljana,
potni list, št. BA 736453, izdala UE Ljublja-
na. gnn-24308

Ostrouška Aleksandra, Coljava 5, Duto-
vlje, potni list, št. AA 699585, izdala UE
Sežana. gny-24447

Oter Maja, V Karlovce 33/h, Ljubljana,
potni list, št. BA 827957, izdala UE Ljublja-
na. gnq-24130

Pajk Gregor, Tomšičeva 1/a, Žalec, po-
tni list, št. BA 281244, izdala UE Žalec.
gnl-24585

Palčič Kokoravec Polona, Plešičeva 27,
Ljubljana, potni list, št. BA 868648, izdala
UE Ljubljana. gnv-24225

Panić Srđan, Hrastovec 1, Velenje, pot-
ni list, št. BA 855845, izdala UE Velenje.
gns-24428

Perša Marijan, Negrellistrasse 20, Lus-
tenau, Avstrija, potni list, št. AA 478681,
izdala UE Lendava. gnx-24348

Pirš Fredi, Rijeka, Hrvaška, potni list, št.
AA 292378. gne-24692

Poberžnik Branko, Otiški vrh 124, Dra-
vograd, potni list, št. BA 842673, izdala UE
Dravograd. gnf-24591

Podlogar Gregor, Trnovska 2, Ljubljana,
potni list, št. BA 662073, izdala UE Ljublja-
na. gnd-24443

Podvratnik Tomaž, Vas 38, Vrhnika, pot-
ni list, št. BA 767412, izdala UE Vrhnika.
gnc-24394

Poglajen Zlatko, Maistrova 1, Litija, pot-
ni list, št. AA 952979, izdala UE Litija.
gnn-24658

Potočnik Marija, Černetova 39, Ljublja-
na, potni list, št. BA 130301, izdala UE
Ljubljana. gny-24322
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Prelesnik Bluhm Mojca, Gotska ulica 12,
Ljubljana, potni list, št. BA 590231, izdala
UE Ljubljana. gnl-24510

Pušavec Dunja, Kurirska pot 11/b, Kra-
nj, potni list, št. BA 788125, izdala UE Kra-
nj. gnv-24300

Pušnar Borut, Cerovo 43, Kojsko, potni
list, št. BA 216542, izdala UE Nova Gorica.
gnu-24651

Rebernik Gašper, Povšetova 18, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 626157, izdala UE
Ljubljana. gnx-24698

Rebernik Lucija, Jurkovičeva ulica 23,
Gornja Radgona, potni list, št. BA 364133,
izdala UE Gornja Radgona. gnc-24194

Revinšek Ana, Šmarčna 27, Boštanj, po-
tni list, št. AA 12604, izdala UE Sevnica.
gnq-24680

Ribnikar Jana, Srednja vas, Goriče 11,
Golnik, potni list, št. BA 820300, izdala UE
Kranj. gnj-24587

Rodošek Karlo, Log 1, Hrastnik, potni
list, št. AA 117921, izdala UE Hrastnik.
gnk-24136

Rojko Mateja, Radvanjska cesta 105,
Maribor, potni list, št. BA 827219, izdala
UE Maribor. gnx-24148

Rozina Tomaž, Podvine 19, Zagorje ob
Savi, potni list, št. BA 532192, izdala UE
Zagorje ob Savi. gnt-24202

Sekula Tina, Žavcerjeva 22, Ljubljana,
potni list, št. BA 556636, izdala UE Ljublja-
na. gnj-24437

Simončič Primož, Rožna dolina, Cesta
VII/28, Ljubljana, potni list, št. AA 244584,
izdala UE Ljubljana. gnp-24381

Skutnik Irena, Dolga gora 25, Ponikva,
potni list, št. BA 272400, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnf-24216

Soklič Matej, Grajska cesta 48, Bled,
potni list, št. BA 774832, izdala UE Radov-
ljica. gni-24213

Sošnja Marta, Bukovica 53, Volčja Dra-
ga, maloobmejno prepustnico, št. AI 8181,
izdala UE Nova Gorica. gnl-24210

Srabotič Rafael, Kampel 3/g, Koper -
Capodistria, potni list, št. AA 288759, izda-
la UE Koper. gnx-24648

Stare David, Kokrica, Pokopališka ulica
22, Kranj, potni list, št. BA 638744, izdala
UE Kranj. gnc-24444

Sušnik Luka, Čeplje 1/c, Vransko, potni
list, št. BA 471643, izdala UE Žalec.
gnv-24425

Štrtak Bernardka, Rogaševci 21/c, Mu-
rska Sobota, potni list, št. AA 802662, izda-
lo MZZ RS dne 2. 5. 1993. gni-24413

Štrukelj Boža, Majde Vrhovnikove ulica
32, Ljubljana, potni list, št. AA 110435,
izdala UE Ljubljana. gno-24432

Štrus Matjaž, Križevniška 14, Ljubljana,
potni list, št. BA 262428, izdala UE Ljublja-
na. gnv-24700

Terseglav Boris, Grajska cesta 9, Dob-
rovo v Brdih, potni list, št. AA 844488, izda-
la UE Nova Gorica. gnn-24408

Teršek Damjan, Sketova 11, Ljubljana,
potni list, št. BA 617493, izdala UE Ljublja-
na. gnl-24460

Terzič Mihailo, Erbežnikova 31, Ljublja-
na, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 35/2000. gnm-24284

Trstenjak Dragutin, Rusjanov trg 1, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 605858, izdala UE
Ljubljana. gng-24565

Trstenjak Nada, Rusjanov trg 1, Ljublja-
na, potni list, št. AA 605488, izdala UE
Ljubljana. gnh-24564

Veleska Miljavec Danica, Ul. Gradnikove
brigade 49, Nova Gorica, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 40423, izdala UE Nova Go-
rica. gnk-24336

Vežnaver Uroš, Spodnje Škofije 124/e,
Koper - Capodistria, maloobmejno prepust-
nico, št. AI 151042, izdala UE Koper.
gnx-24123

Vidmar Milan, Ljubljanska 54, Domžale,
potni list, št. BA 251644, izdala UE Domža-
le. gns-24628

Vivod Terezija, Tomaž nad Vojnikom 22,
Vojnik, potni list, št. BA 683140, izdala UE
Celje. gnu-24676

Vorše Dušan, Prvomajska ulica 35, Ma-
ribor, potni list, št. AA 241429, izdala UE
Maribor. gnp-24506

Vovk Sandi, Ul. Viktorja Kejžarja 20, Je-
senice, potni list, št. AA 252255, izdala UE
Jesenice. gnx-24198

Vrabič Andrej, Pod gradom 30, Lukovi-
ca, potni list, št. AA 743533, izdala UE
Vrhnika. gnq-24705

Winter Simon, Lopata 55, Celje, potni
list, št. BA 863215, izdala UE Celje.
gnu-24451

Zupan Anže, Zgoša 59, Begunje na Go-
renjskem, potni list, št. BA 653994, izdala
UE Radovljica. gnq-24259

Zver Nina, Trg Rivoli 3, Kranj, potni list,
št. BA 222232, izdala UE Kranj.
gnw-24424

Žemlja Vilko, Tržaška ulica 5, Lesce, po-
tni list, št. AA 754912, izdala UE Radovlji-
ca. gnt-24377

Žerovnik Tomaž, Truške 4, Marezige,
maloobmejno prepustnico, št. AI 31881,
izdala UE Koper. gny-24497

Žmahar Pavla, Ulica talcev 15, Šentjur,
potni list, št. AA 31078, izdala UE Šentjur
pri Celju. gno-24507

Župan Bojan, Rožna dolina, Cesta
XVII/5, Ljubljana, potni list, št. AA 981455,
izdala UE Ljubljana. gne-24492

Župan Tina, Rožna dolina, Cesta XVII/5,
Ljubljana, potni list, št. BA 889165, izdala
UE Ljubljana. gnf-24491

Osebne izkaznice

Adrinek Katarina, Ulica bratov Učakar
64, Ljubljana, preklic osebne izkaznice, ob-
javljen v Ur. l. RS, št.26/2000. gno-24482

Arbeiter Miran, Titova cesta 25, Sloven-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št. 173645.
gnk-24311

Berčič Andrej, Javor 5/a, Ljubljana-Do-
brunje, osebno izkaznico, št. 108624.
gnb-24370

Bevc Marko, Šmarjeta 18, Šmarješke
Toplice, osebno izkaznico, št. 160767.
gnc-24644

Bitenc Draga, Gradišče 16, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 126156. gnz-24221

Bratuša Branka, Lušečka vas 53, Po-
ljčane, osebno izkaznico, št. 238635.
gnb-24395

Carli Marija, Grilčeva 16, Idrija, osebno
izkaznico, št. 164493. gno-24207

Ciglarič Peter, Martinj hrib 4, Logatec,
osebno izkaznico, št. 136098. gnr-24579

Doler Uroš, Petrovičeva ulica 3, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 313495.
gnp-24631

Dolinar Uroš, Ulica Tončka Dežmana 6,
Kranj, osebno izkaznico, št. 6474.
gnx-24398

Drekonja Matjažek, Martina Krpana 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 25563.
gnk-24186

Fifolt Jožefa, Tovarniška 34, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 73520. gnv-24375

Gavrilović Milan, Ob Spomeniku 14, Ko-
per - Capodistria, osebno izkaznico, št.
198618. gns-24503

Gorjan Mitja, Tržaška cesta 22, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 338273.
gne-24667

Guštin Maja, Cesta 1. maja 65, Kranj,
osebno izkaznico, št. 219345. gnn-24708

Hadžić Jasmina, Smrečnikova ulica 22,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. 245796.
gnt-24502

Hamzagić Mevluda, Nazorjev trg 5, Ko-
per - Capodistria, osebno izkaznico, št.
8883. gnj-24137

Ilić Marina, XXX. divizije 19/a, Nova Go-
rica, osebno izkaznico, št. 296359.
gnn-24133

Janežič Ana, Dolenjska c. 45/c, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 202082.
gnp-24656

Jazbec Maja, Titova 45, Jesenice, pre-
klic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.7/2000. gnd-24422

Jugovec Tina, Spodnja Ložnica 45, Slo-
venska Bistrica, osebno izkaznico, št.
25245. gnh-24214

Jurčić Dejan, Dekani 23, Dekani, oseb-
no izkaznico, št. 199462. gnr-24504

Kamin Vera, Antona Tomšiča 27, Višnja
Gora, osebno izkaznico, št. 101687.
gnn-24512

Kerečeni Mladen, Celovška 143, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 65281.
gnz-24371

Keržan Darko, Šumberšk, Zaboršt, Do-
mžale, osebno izkaznico, št. 189402.
gnw-24349

Kobal Albin, Breg ob Savi 88, Mavčiče,
osebno izkaznico, št. 101339. gnd-24593

Kogovšek Peter, Brezje 20, Dobrova,
osebno izkaznico, št. 143670. gnd-24568
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Kokalović Branko, Draga 13, Draga,
osebno izkaznico, št. 178579. gnn-24233

Kolar Dejan, Petrovičeva ulica 1/a, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 203413.
gno-24707

Kos Ivanka, Gorenjskega odreda 2, Kra-
nj, osebno izkaznico, št. 174977.
gns-24203

Košir Marija, Bistrica 29, Tržič, osebno
izkaznico, št. 54035. gnt-24227

Koštomaj Damir, Brodarjeva ulica 2, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 203450.
gnw-24449

Krajnc Jožef, Sela 5, Lovrenc na Drav-
skem polju, osebno izkaznico, št. 222451.
gnv-24500

Kralj Marjetka, Škofjeloška 29, Medvo-
de, osebno izkaznico, št. 33615.
gnl-24410

Krivograd Mateja, Leška cesta 13, Meži-
ca, osebno izkaznico, št. 253204.
gnv-24675

Lončar Tanja, Šentvid 108, Lukovica,
osebno izkaznico, št. 94800. gnj-24487

Mastnak Rozalija, Škapinova 8, Celje,
osebno izkaznico, št. 51002. gny-24597

Mirt Neža, Dolenji Leskovec 77, Bresta-
nica, osebno izkaznico, št. 324323.
gnk-24586

Mörec Marija, Aškerčeva 3/a, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 134343.
gne-24496

Pigac Branko, Dupleška cesta 83, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 163579.
gne-24417

Pirc Ivanka, Scopolijeva 65, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 14048. gnf-24316

Pirjevec Franc Boris, Triglavska 36, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 176158.
gnn-24683

Polšak Štefanija, Brestrniška graba 39,
Brestanica, osebno izkaznico, št. 181498.
gnw-24224

Praunseis Alojz, Smetanova 31, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 2133.
gnz-24421

Raščan Marko, Žižki 62/b, Črenšovci,
osebno izkaznico, št. 33442. gnp-24206

Rebernik Gašper, Povšetova 18, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 159016.
gny-24697

Rovtar Rok, Vojkova cesta 73, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 258609.
gnj-24387

Sande Luka, Mariborska cesta 2, Selni-
ca ob Dravi, osebno izkaznico, št. 249686.
gnu-24226

Skutnik Irena, Dolga gora 25, Ponikva,
osebno izkaznico, št. 163518. gne-24192

Slabajna Miroslav Tomislav, Testenova
53, Mengeš, osebno izkaznico, št. 31847.
gnd-24118

Slunjski Damijan, Bohoričeva 22, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 263950.
gng-24315

Smogavc Roman, Tomšičeva 13, Slove-
nska Bistrica, osebno izkaznico, št.

142471. gnd-24218
Smole Franc, Babna reka 3, Sveti Šte-

fan, osebno izkaznico, št. 77247.
gnh-24339

Soderžnik Samo, Lambechtinova 1, Slo-
venske Konjice, osebno izkaznico, št.
291192. gne-24592

Sovec Ana, Črešnjevci 199, Gornja Ra-
dgona, osebno izkaznico, št. 285534.
gnc-24494

Starin Anica, Jana Husa 86, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 88853. gnw-24299

Škamlec Bojan, Hrastovec 32, Lenart v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
290500. m-686

Šoštar Melita, Raičeva ulica 105, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 163862.
gnl-24360

Štanc Uroš, Ulica bratov Učakar 98, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 245321.
gng-24440

Štrbec Jovanka, Roška 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 240458. gns-24603

Trivić Dane, Beblerjev trg 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 232633. gnc-24519

Vidmar Jure, Tugomerjeva ulica 55, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 296477.
gng-24690

Vovk Sandi, Ul. Viktorja Kejžarja 20, Je-
senice, osebno izkaznico, št. 233022.
gnu-24201

Zajc Gregor, Knej 10, Rob, osebno iz-
kaznico, št. 309936. gnd-24718

Žganjer Saša, Ulica Na trg 3, Metlika,
osebno izkaznico, št. 225186. gnr-24129

Žilavec Ismeta, Brilejeva 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 302076. gnl-24485

Žunec Albin, Linhartova 45, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 18996. gnt-24702

Vozniška dovoljenja

Abram Maja, Veluščkova 4, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7401,
izdala UE Izola. gnx-24298

Babić Tomaž, Komacova ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
949914, reg. št. 146704, izdala UE Ljub-
ljana. gni-24338

Ban Rok, Peruzzijeva ulica 95, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
92229, reg. št. 182472, izdala UE Ljublja-
na. gnk-24436

Bedrač Matjaž, Koroška 41, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 110448,
izdala UE Maribor. m-659

Benčina Andrej, Kajuhovo naselje 6, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10723, izdala UE Kočevje. gnh-24139

Benkovič Jože, Bogojina 46, Bogojina,
vozniško dovoljenje, št. 6229. gnc-24469

Bergant Petra, Pod Plevno 4, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
24133, izdala UE Škofja Loka. gnv-24575

Berlič Branko, Heroja Vojka 12, Mari-

bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
66871, izdala UE Maribor. m-615

Bevk Skubic Simona, Dolenjska cesta
60, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1135704, reg. št. 146861,
izdala UE Ljubljana. gnc-24719

Birk Alenka, Pot v Podgorje 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1371861, reg. št. 191265, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-24695

Birk Milan, Ulica Silvire Tomassini 19,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 14039, izdala UE Gornja Rad-
gona. m-660

Blažič Jože, Golo brdo 21, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1044383, reg. št. 180683, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-24486

Blažič Matjaž, Brezovica 4, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BCEEGH, reg. št.
32618, izdala UE Novo mesto. gnq-24580

Bochl Aleš, Tržaška cesta 20/b, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
653111, reg. št. 156677, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-24331

Bohinc Simone, Aljaževa ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
414632, reg. št. 190851, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-24119

Božič Rade, Dolenjska cesta 56, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
845947, reg. št. 166654, izdala UE Ljub-
ljana. gns-24303

Božič Vesna, Obala 126, Portorož - Por-
torose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10504, izdala UE Piran. gnz-24621

Brodnik Miha, Podvrh 27, Mozirje, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. S 101159107,
reg. št. 9949, izdala UE Mozirje.
gnz-24521

Burja Tanja, Kletna 12, Slovenske Konji-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7434. gnp-24181

Buršič Irena, Liminjan 1/b, Lucija, Por-
torož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 7085, izdala UE Piran.
gnb-24670

Buzečan Mateja, Sv. Anton, Ravne 16,
Pobegi, vozniško dovoljenje, reg. št.
43285, izdala UE Koper. gnf-24616

Ciglarič Peter, Martinj hrib 4, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
6160, izdala UE Logatec. gns-24578

Čoha David, Lokavec 151/a, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 1335766, izdala UE Ajdovščina.
gnr-24379

Čonč Damijan, Hubadova ulica 12, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065628, reg. št. 36064, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-24514

Črtalič Martin, Polica 40, Grosuplje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
6258, izdala UE Grosuplje. gnm-24684

Dečman Lina, Gimnazijska c. 15/c, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12273, izdala UE Trbovlje. gny-24672

Dimitrijevič Aleksandra, Gogalova ulica
9, Begunje na Gorenjskem, vozniško dovo-
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ljenje, kat. BGH, št. S 287699, reg. št.
40975, izdala UE Kranj. gno-24182

Dolenc Aleš, Cesta Krimskega odreda
40, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 15150, izdala UE Vrhnika. gnq-24405

Dolenc Ana, Ulica Polonce Čude 5, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
810893, reg. št. 197475, izdala UE Ljub-
ljana. gni-24663

Doler Uroš, Petrovičeva ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1013376, reg. št. 201959, izdala UE Lju-
bljana. gnq-24630

Domadenik Katja, Skapinova ulica 7, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
889252, reg. št. 17466, izdala UE Ljublja-
na. gny-24151

Drobec Dušan, Bilečanska ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1163686, reg. št. 219123, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-24574

Duh Mitja, Ravenska 6, Beltinci, vozni-
ško dovoljenje, št. 31562. gnc-24294

Duvnjak Nenad, Gosposvetska 28, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 117848. m-632

Đurić Ljubomir, Glinška ulica 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
845045, reg. št. 153746, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-24704

Erdelji Marjetka, Dokležovje, Letališka
10, Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 26141.
gnz-24296

Filipčič Vera, Branik 33/f, Branik, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 5277,
izdala UE Nova Gorica. gno-24407

Finžgar Vladimir, Marjeta 30, Marjeta na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, reg. št. 28626, izdala UE Mari-
bor. m-643

Fonda Bonetti Lucia, Liminjanska 80,
Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 2323, izdala UE Piran.
gny-24297

Fujs Dejan, Brda 1/a, Šmartno pri
Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 15214, izdala UE Slovenj Gradec.
gne-24467

Gaberšek Zdenka, Pongrac 82, Griže,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 31/2000. gnc-24369

Gašperšič Olga, Trg Rivoli 5, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 286844,
reg. št. 4429, izdala UE Kranj. gng-24365

Glinik Simon, Tribej 8/a, Libeliče, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 5521. gnp-24606

Gorenšek Moškon Marija, Cesta Gore-
njskega odreda 19, Bled, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 274086, reg. št. 377,
izdala UE Radovljica. gnk-24411

Goričanec Damir, Rečna ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1050461, reg. št. 208682, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-24404

Gorjan Verica, Tržaška cesta 22, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
885947, reg. št. 174287, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-24668

Grden Sonja, Velika Loka 56, Velika
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
24001, reg. št. 8303, izdala UE Trebnje.
gne-24392

Gregorčič Emilija, Stebljevek 1/c, Laze
v Tuhinju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000008745, izdala UE Kamnik.
gnw-24624

Gregorčič Samo, Šmartinska cesta 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1026202, reg. št. 206024, izdala UE
Ljubljana. gnf-24716

Gregorič Kristjan, Dekani 233, Dekani,
vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 40588,
izdala UE Koper. gnr-24154

Habot Darko, Ilišičeva 7, Miklavž na Dra-
vskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 72403, izdala UE Maribor.
m-678

Hafner Jurij, Gregorčičeva ul. 14, Koba-
rid, vozniško dovoljenje, št. S 0053096,
izdala UE Tolmin. gny-24622

Hajšek Stanislav, Ulica Pohorskega ba-
taljona 48, Zgornja Polskava, vozniško do-
voljenje, kat. ABCFGH, št. 10499.
gnj-24362

Hakalović Šaban, Klopčičeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 25779, reg. št. 86565, izdala UE
Ljubljana. gnq-24455

Hasanagić Elvis, Ob sotočju 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250422, reg. št. 195830, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-24637

Istenič Mojca, Rozmanova ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
929291, reg. št. 145445, izdala UE Ljub-
ljsns. gns-24157

Ivičak Mihaela, Šarhova 45, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 94963, iz-
dala UE Maribor. m-656

Jakac Marija, Parecag 103, Sečovlje -
Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11598, izdala UE Piran. gnb-24470

Jaksetič Franc, Trpčane 26, Ilirska Bist-
rica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
429631, reg. št. 5226, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnv-24400

Jamnik Leopold, Svečina 3/b, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BCDE-
GH, št. 6953, izdala UE Maribor. m-620

Jamšek Danijel, Štrekljeva 38, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 495965,
reg. št. 99406, izdala UE Maribor. m-690

Jančar Dejan, Spodnji slemen 55, Selni-
ca ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 3993, izdala UE Ruše. m-619

Jankovič Marko, Knezov štradon 53, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 594959, reg. št. 128240, izdala UE Lju-
bljana. gnp-24581

Japič Anton, Viška cesta 49/a, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
513144, reg. št. 125232, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-24433

Jelovšek Franc, Drenov grič 42, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5990,
izdala UE Vrhnika. gnh-24389

Kamnikar Miha, Clevelandska ulica 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1065248, reg. št. 210043, izdala UE
Ljubljana. gnd-24318

Karlovšek Katja, Titova ulica 14, Rade-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1317300. gnp-24681

Klemenc Franc, Šolska 2, Domžale, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 65303,
reg. št. 16872, izdala UE Domžale.
gnl-24685

Kmetec Katja, Brodarjev trg 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1297158, reg. št. 226476, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-24386

Kmetič Leopold, Močna 1, Pernica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
2269, izdala UE Lenart. m-665

Knez Aleksander, Cesta II. grupe odre-
dov 4, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 25972. gno-24307

Kocbek Primož, Ledinek 24, Sv.Ana v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. H,
reg. št. 9829, izdala UE Lenart. m-633

Kohek Milan, Jamova cesta 48, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
217479, reg. št. 11334, izdala UE Ljublja-
na. gnw-24649

Korak Aleksander, Rudarjevo 30, Črna
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 17123, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gnz-24471

Koražija Jasna, Engelsova 42, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 88069,
izdala UE Maribor. m-668

Korenjak Davorin, Šlovrenc 6/d, Dobro-
vo v Brdih, vozniško dovoljenje, izdala UE
Nova Gorica. gnx-24623

Kovač Matjaž, Cesta dveh cesarjev 307,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1266562, reg. št. 178191, izdala UE
Ljubljana. gnv-24125

Kovač Milan, Čobečeva 10, Hoče, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 51806,
izdala UE Maribor. m-661

Kovač Radoslava, Gregoriči 39, Sv. An-
ton, Pobegi, vozniško dovoljenje, št. 9995.
gnr-24304

Kovač Radoslava, Gregoriči 39, Sv. An-
ton, Pobegi, vozniško dovoljenje, št. 9995.
gnh-24364

Kovjenić Slobodan, Goričane 6, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1368723, reg. št. 234851, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-24441

Krajnc Jožef, Sela 5, Lovrenc na Drav-
skem polju, vozniško dovoljenje, kat. BCF-
GH, št. 30972, izdala UE Ptuj. gng-24465

Kraljević Alen, Cesta Cirila Kosmača 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 133714, reg. št. 183205, izdala UE
Ljubljana. gnn-24533

Krampelj Simona, Rabska ulica 1, Škof-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244454, reg. št. 205406, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-24326

Kristl Bogdan, Loka 4, Starše, vozniško
dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št. 107031,
izdala UE Maribor. m-642
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Kuhar Sašo, Sušnikova ul. 18, Muta, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9192,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnb-24195

Kuzmanić Ante, Golnik 26, Golnik, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 807301,
reg. št. 44082, izdala UE Kranj. gnj-24366

Lisjak Marija Jožefa, Cesta 24. junija 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 688894, reg. št. 112756, izdala UE
Ljubljana. gno-24132

Ljubisavljević Nenad, Prušnikova ulica
26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 926506, reg. št. 175586, izda-
la UE Ljubljana. gnm-24434

Lobnik Andrej, Polančeva 8, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 53688.
m-687

Lončarić Igor, Kardeljeva 76, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
116133. m-630

Loparnik Dejan, Klemenova ulica 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1134457, reg. št. 214510, izdala UE
Ljubljana. gnt-24402

Lopatič Brane, Vojkova 5, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 11581.
gnu-24476

Lušin Marko, Cesta na Trato 43, Kočev-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9810, izdala UE Kočevje. gny-24122

Majerič Aleksander, Geršakova 27, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
76076. m-683

Malešič Anica, Žaucerjeva ulica 15, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1212551, reg. št. 55361, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-24720

Mali Matija, Vir, Šaranovičeva 40, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 758558, reg. št. 10566, izdala UE Dom-
žale. gnn-24608

Marinšek Majda, Tomšičeva 9, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 32461. gns-24478

Markovčič Iztok, Kajuhova ulica 28, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1213006, reg. št. 187311, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-24706

Mastnak Rozalija, Škapinova 8, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
24696. gnc-24594

Matkovič Toni, Dolinska cesta 9, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 43796. gnn-24358

Mihalic Sebastijan, Maroltova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1096696, reg. št. 213603, izdala UE
Ljubljana. gnl-24185

Mikuž Matejka, Ul. Vinka Vodopivca 103,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE
Nova Gorica. gnb-24620

Mirt Jožef, Blanca 31, Blanca, vozniško
dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S 129667,
reg. št. 879, izdala UE Sevnica. gnp-24535

Mitnjek Silva, Raduše 34, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 9292. gnc-24619

Mohar Oskar, Lovska ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 61851,
reg. št. 181751, izdala UE Ljubljana.
gnb-24445

Mohorič Grega, Morava 40, Kočevska
Reka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11354. gnu-24576

Mörec Marija, Aškerčeva 3/a, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 12941.
gnh-24293

Motaln Helena, Špindlerjeva 39, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 18771. gne-24617

Mrak Barbara, Polanškova ulica 25, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
411061, reg. št. 148428, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-24493

Muhovec Mateja, Milčinskega 5, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 46387,
izdala UE Celje. gnp-24406

Mumlek Ivan, Cesta ob gramoznici 15,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovo-
ljenje, kat. ABFGH, št. 48706, izdala UE
Maribor. m-657

Murenc Lidija, Maroltova ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1051767, reg. št. 185430, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-24534

Novačan Danijela, Laze 6/a, Dramlje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9779,
izdala UE Šentjur. gnc-24419

Novak Sandro, Trubarjeva 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
96014, izdala UE Maribor. m-636

Onišak Jože, Štrekljeva 72, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 267,
izdala UE Maribor. m-618

Ornik Iztok, Hudourniška 15, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
99869. m-623

Oven Jasna, Bartlova ulica 1, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1121436, izdala UE Litija. gni-24688

Padovac Emil, Slovenska pot 4, Žiri, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. 24573, izda-
la UE Škofja Loka. gnw-24374

Papeš Robert, Kočevarjeva 6/a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
80137, izdala UE Maribor. m-612

Paradiž Mateja, Viška c. 4/a, Dravog-
rad, vozniško dovoljenje, reg. št. 6377.
gnl-24610

Parovel Mirjam, Gortanova 2, Izola - Iso-
la, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 35/2000. gnn-24458

Pečovnik Dušan, Ribnica na Pohorju
54/a, Ribnica na Pohorju, vozniško dovo-
ljenje, kat. BCDEFGH, reg. št. 50, izdala
UE Radlje ob Dravi. gnm-24584

Peric Vlasta, Zrkovska 82, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 19845,
izdala UE Maribor. m-617

Pevec Karmen, Staretova 6, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
698960, reg. št. 18843, izdala UE Domža-
le. gnd-24643

Pigac Branko, Dupleška cesta 83, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
41493, izdala UE Maribor. m-688

Pintar Drago, Dobriša vas 14, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
625886, izdala UE Žalec. gnq-24309

Pleteršek Mateja, Sp. Polskava 196,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 19257. gnx-24173

Podkrižnik Robi, Sv. Jurij 24, Rogatec,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 18451, iz-
dala UE Šmarje pri Jelšah. gnr-24204

Podlesnik Roman, Gimnazijska cesta
30/a, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 6574, izdala UE Trbovlje.
gnt-24477

Pogačnik Lučka, Erbežnikova ulica 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 766490, reg. št. 150690, izdala UE
Ljubljana. gnq-24605

Polak Mihael, Polica 2/a, Naklo, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 599599,
reg. št. 37176, izdala UE Kranj. gne-24642

Potočnik Staš, Pokopališka ulica 1, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
140704, reg. št. 104276, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-24352

Praviček Silva Vera, Trinkova 12, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
41871, izdala UE Maribor. m-637

Prnaver Katja, Gregorčičeva ulica 32/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
117635, izdala UE Maribor. m-682

Pušavec Dunja, Kurirska pot 11/b, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1224441, reg. št. 49017, izdala UE Kranj.
gnu-24301

Radi Bojan, Sremiška cesta 3/a, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 705,
izdala UE Krško. gnr-24454

Radovanovič Dejan, Limbuška 130, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
84775. m-672

Rebernik Gašper, Povšetova ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 998908, reg. št. 206386, izdala UE
Ljubljana. gnz-24696

Resman Mojca, Zabovci 105, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37683,
izdala UE Ptuj. gnw-24474

Reš Jože, Jaka Platiše 17, Kranj, dupli-
kat vozniškega dovoljenja, kat. ABGH, št. S
1401889, reg. št. 4615, izdala UE Kranj.
gno-24457

Ritlop Jože, Polanska 34, Orehova vas,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 15919.
m-691

Rojc Kristjan, Japljeva 3, Kamnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. B, reg. št. 18444, izda-
la UE Kamnik. gnm-24159

Roner Gorazd, Gabrje 24, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. 1338159, izdala UE
Tolmin. gne-24367

Sadek Jože, Rudniška cesta 27, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
8829. gni-24363

Sagadin Darko, Karnarjeva 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 113981.
m-689

Sekelšek Aleš, Naraplje 2, Majšperk, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 38296,
izdala UE Ptuj. gnd-24618
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Semenič David, Podnanos 106, Podna-
nos, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1132445, izdala UE Ajdovščina.
gnt-24677

Skubic Anton, Mali Slatnik 43, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
5477, izdala UE Novo mesto. gnb-24170

Smole Andrej, Kurirska 1, Cerklje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1194646, reg. št. 48758, izdala UE Kra-
nj. gnv-24475

Sodnikar Ladislav, Dragomer, Na vasi
21, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovo-
ljenje, kat. ABGH, reg. št. 2248, izdala UE
Vrhnika. gnz-24721

Sok Gregor, Bratovševa ploščad 2, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1010727, reg. št. 158036, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-24209

Sopčić Roman, Polje, Cesta X/4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 850099, reg. št. 84572, izdala UE Ljub-
ljana. gne-24396

Sopelšek Tomaž, Bukovska vas 30/b,
Dravograd, vozniško dovoljenje, št. 5214.
gnw-24199

Stanojević Mark, Groharjeva ulica 14,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20215, izdala UE Kamnik. gnu-24626

Steklasa Gordana, Sokolska ulica 6, Mi-
rna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1293533, izdala UE Trebnje. gnp-24131

Strnad Barbara, Šmarješke Toplice 192,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 38262, izdala UE Novo mesto.
gnm-24659

Strohmaier Suzana, Brodarjeva 28, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
44096. gne-24446

Stroj Aleš, Hraše 3, Lesce, vozniško do-
voljenje, kat. GH, št. 491957, reg. št.
21748. gny-24172

Šedivy Dominik, Cesta na Kumen 9, Lo-
vrenc na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 5241, izdala UE Ruše. m-611

Šfiligoj Boštjan, Ulica Mirka Tomšiča 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 483550, reg. št. 194759, izdala UE
Ljubljana. gnf-24666

Šiftar Irena, Strukovci 50, Bodonci, voz-
niško dovoljenje, št. 24369. gnp-24356

Šivic Manja, Rožna dolina, Cesta III/2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1285618, reg. št. 226951, izdala UE
Ljubljana. gnm-24409

Škamlec Bojan, Hrastovec v Slovenskih
goricah 32, Lenart v Slov.goricah, vozniško
dovoljenje, kat. FBGCH, št. 9579. m-675

Škorjanc Andrej, Dolenja vas 50, Prebo-
ld, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1396789, izdala UE Žalec. gnf-24416

Šoštar Melita, Raičeva ulica 105, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076857, reg. št. 210889, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-24359

Šrajner Simona, Rogoška cesta 82, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 88958. m-680

Štepec Dušan, Zagorica pri Velikem Ga-
bru 37, Veliki Gaber, vozniško dovoljenje,
kat. BCEGH, št. S 126239, reg. št. 8550,
izdala UE Trebnje. gnd-24418

Štrukelj Boža, Majde Vrhovnikove ulica
32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 933530, reg. št. 109413, izda-
la UE Ljubljana. gnp-24431

Šušterič Vincenc, Dednja vas 54/a, Pi-
šece, vozniško dovoljenje, kat. ABF, št.
11153, izdala UE Brežice. gnw-24399

Šušteršič Peter, Cesta na Svetje 44, Me-
dvode, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1365094, reg. št. 231854, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-24483

Švajger Mirko, Grčarjeva 34, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
25466, izdala UE Maribor. m-655

Tašker Tomaž, Opekarna 20, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10818,
izdala UE Trbovlje. gnh-24464

Tavčar Gregor, Sergeja Mašere 19,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
gnf-24466

Tolar Branko, Podlonk 25, Železniki, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 17334,
izdala UE Škofja Loka. gnl-24385

Tomić Elka, Matije Tomca 2, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
781260, reg. št. 22785, izdala UE Domža-
le. gnw-24674

Topolšek Peter, Zavodnje 25/c, Šošta-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
48229, reg. št. 21289, izdala UE Velenje.
gnm-24609

Tošeska Katarina, Jerebova 4, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1126257, reg. št. 5264, izdala UE Metlika.
gnk-24361

Treven Tomaž, Bezenškova ulica 35, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
141696, reg. št. 183741, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-24384

Trglec Andrejka, Morje 154, Fram, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 30629,
izdala UE Maribor. m-649

Trivić Dane, Beblerjev trg 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1364343, reg. št. 183029, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-24518

Trnovšek Damjana, Čopova 3, Žalec, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1079230, izdala UE Žalec. gng-24590

Tušar Tomaž, Zakriž 34, Cerkno, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1090418,
izdala UE Idrija. gns-24678

Ules Marjan, Gasilska cesta 19, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
701037, reg. št. 24126, izdala UE Domža-
le. gnk-24286

Uršnik Erika, Trg 4. julija 2, Dravograd,
vozniško dovoljenje, reg. št. 5473.
gnv-24600

Vasilić Dragoljub, Litijska cesta 224/d,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCDE-
GH, št. S 586257, reg. št. 96378, izdala
UE Ljubljana. gnk-24611

Vaupotič Božidar, Grčarjeva 40, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
67965. m-638

Vaupotič Gregorinčič Marija, Mariborska
c. 13/a, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 3992. gni-24613

Velec Jože, Ješenca 61/a, Rače, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 38870, iz-
dala UE Maribor. m-681

Verdev Peter, Hoče 30/b, Hoče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 70170.
m-654

Vesel Damjan, Ul. heroja Marinclja 1,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10132, izdala UE Kočevje.
gnn-24208

Vidmar Jure, Tugomerjeva ulica 55, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1026254, reg. št. 206073, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-24689

Vidmar Mateja, Westrova ulica 17, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25623, izdala UE Novo mesto. gnu-24401

Visočnik Andrej, Pivola 66, Hoče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 94120,
izdala UE Maribor. m-634

Vobič Dina, Kunaverjeva ulica 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1367907, reg. št. 234693, izdala UE Ljub-
ljana. gng-24665

Vodopivec Jana, Selce 67, Pivka, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 13317, izdala
UE Postojna. gno-24357

Volk Ivan, Grčna 26, Nova Gorica, voz-
niško dovoljenje. gne-24292

Vrtačič Andrej, Kovinarska cesta 3/a,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
izdala UE Kamnik. gno-24382

Vrtačnik Tomaž, Čolnišče 1, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1056617. gnj-24612

Zadravec Marjan, Gosposvetska cesta
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
FGH, št. S 140139, reg. št. 117356, izda-
la UE Ljubljana. gnl-24285

Zajc Gregor, Knej 10, Rob, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1213251, reg. št.
221432, izdala UE Ljubljana. gne-24717

Zalokar Vida, Primož pri Šentjurju 33,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 15, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnt-24452

Zaviršek Darja, Grampovčanova ulica
57, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 596910, reg. št. 159825, izda-
la UE Ljubljana. gnf-24191

Zelenik Nina, Rancarska 16, Spodnji Du-
plek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 104498, izdala UE Maribor. m-635

Zelenko Leander, Maistrova ulica 1, Le-
nart v Slov.goricah, potrdilo o opravljenem
CPP, št. 2050. m-631

Zoran Jože, Avšičeva 10, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9, izda-
la UE Novo mesto. gnd-24472

Zupan Andrej, Brezovica 32/a, Šmarje-
ške Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
FGH, reg. št. 9761, izdala UE Novo mesto.
gnw-24699

Zver Marija, Panonska ulica 62, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 20397. gnd-24468
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Žakoc Jožef, Velika Polana 6, Velika Po-
lana, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
7045, izdala UE Lendava. gnu-24205

Žibert Matjaž, Na Zavrteh 10, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
700165, reg. št. 23121, izdala UE Domža-
le. gnm-24484

Žigman Mihaela, Peršonova 48, Ptuj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 42186, iz-
dala UE Ptuj. gnf-24391

Žle Tatjana, Novo Polje, Cesta XVI/6b,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1000788, reg. št. 209431,
izdala UE Ljubljana. gns-24353

Žuber Damijan, Potoki 6/c, Kobarid, vo-
zniško dovoljenje, št. S 761277, izdala UE
Tolmin. gnx-24473

Zavarovalne police

AsDur d.o.o., Žerjalova 8, Ljubljana-Še-
ntvid, zavarovalno polico, št. 230710 za
vozilo Chrysler Stratus 2,5 LX, izdala zava-
rovalnica Slovenica d.d., izdana 21. 5.
1999. gni-24138

AVTOTEHNA LEASING d.o.o., Celovška
cesta 228, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 592454, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnr-24329

Bajramova Suzana, Studenec 48, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 9906393, iz-
dala zavarovalnica Triglav. gnb-24420

Doler Uroš, Petrovičeva ulica 3, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 280964, izdala
zavarovalnica Slovenica. gno-24632

Golob Avgust, Rošnja 58/A, Starše, za-
varovalno polico, št. 310059, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gne-24167

Gorenšek Moškon Marija, Cesta Gore-
njskega odreda 19, Bled, zavarovalno poli-
co, št. 293001, izdala zavarovalnica Slove-
nica, d.d. gnx-24573

Ivanc Nataša, Čopova 1, Žalec, zavaro-
valno polico, št. 231781, izdala zavarova-
lnica Slovenica. gnp-24231

Kavčevič Dušan, Sestrže 20, Majšperk,
zavarovalno polico, št. 253093, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnd-24168

Klančar Andrej, Podpeč 57, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 115613, izdala za-
varovalnica Tilia. gnh-24189

Komac Miloš, Pod brezami 40, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 253566, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnq-24634

Kotnik Zvezdana, Alojzije Marinšek 3,
Maribor, zavarovalno polico, št. 311406,
izdala zavarovalnica Slovenica. gng-24165

Križnjak Marjan, Trebinjska ulica 10, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 514108, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d. gnq-24330

Kumer Marjeta, Zg. Brnik 136, Cerklje
na Gorenjskem, zavarovalno polico, št.
680095, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnb-24295

Milenković Močnik Mitja, Ribče 55, Kre-
snice, zavarovalno polico, št.
00101252325, izdala zavarovalnica Trig-
lav. gnz-24646

Naveršnik Srečko, Šmartno 82, Šmart-
no, zavarovalno polico, št. 229455, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnf-24341

Pukl Lidija, Koroška cesta 18, Maribor,
zavarovalno polico, št. 100675, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gnm-24459

Resner Stojan, Dobrna 68/a, Dobrna,
zavarovalno polico, št. 247247, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d.. gng-24615

Smolič Sandi, Zgornje Pirniče 90/e, Me-
dvode, zavarovalno polico, št. 680888, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnr-24654

Smonkar Silvo, Bilečanska ulica 4, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. AVO 667616,
izdala zavarovalnica Tilia. gnm-24184

Škofic Rozalija, Ljubljanska 94/B, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 167651, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnf-24166

Štajner Mojca, Ulica Gubčeve brigade
50, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
101312582, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca d.d. gnq-24480

T & M d.o.o., Na Boč 2, Poljčane, zava-
rovalno polico, št. 101303006, izdala za-
varovalnica Slovenica. m-676

Tršinar Primož, Bratovševa ploščad 14,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 695830,
izdala zavarovalnica Tilia. gnd-24393

Vidovič Dragutin, Agrokombinatska ces-
ta 6/b, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
1208398, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnf-24641

Zajc Barbara, Puhova 11, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 231195, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gnx-24673

Zbačnik Zdenko, Vojkova cesta 73, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 685665, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnz-24121

Zorman Gorazd, Panonska ul. 9, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 156972.
gnh-24164

Spričevala

Bainović Jelka, Beblerjev trg 8, Ljublja-
na, spričevalo od 1 do 4. razreda OŠ Čer-
mošnjice, izdano na ime Bulić Jelka.
gnv-24150

Benko Jožica, Sp. Korena 2, Spodnji
Duplek, spričevalo 1. letnika Srednje eko-
nomske šole v Mariboru, izdano leta
1989/90. m-627

Benko Jožica, Sp. Korena 2, Spodnji
Duplek, spričevalo 3. letnika Srednje trgov-
ske šole v Mariboru, izdano leta 1993/94.
m-626

Bračko Stanislava, Lastomerci 15, Gor-
nja Radgona, spričevalo osnovne šole, iz-
dano na ime Bračko Damjan. gng-24669

Brumec Primož, Sp. nova vas 42, Slove-
nska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpi-
tu SKSMŠ, izdano leta 1994. m-610

Ćulafić Miloš, Kajuhova ulica 44, Ljub-
ljana, indeks, št. 12130070223, izdala Viš-
ja šola za poštni promet leto izdaje 1999.
gnh-24714

Dolničar Maruša, Adamičeva ulica 20,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje eko-
nomske šole, izdano leta 1998, izdano na
ime Kušljevič Maruša. gng-24140

Gerbec Jurij, Korytkova ulica 32, Ljub-
ljana, diplomo Srednje šole za strojništvo v
Ljubljani, izdana leta 1988. gnn-24158

Gerlec Danijela, Koroška c 71, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgo-
vske šole Ptuj, izdano leta 1996. m-640

Golob Katarina, Tolminska 38, Spodnja
Idrija, indeks, izdala Srednja zdravstvena
šola v Ljubljani leto izdaje 1992. gnc-24219

Golobič Franci, Glinek 9, Škofljica, za-
ključno spričevalo Srednje tehnične in zdra-
vstvene šole v Novem mestu, izdano leta
1993. gnd-24143

Gorjup Mihaela, Dolenja vas 21, Selca,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgo-
vske šole, izdano leta 1975, izdano na ime
Debeljak Mihaela. gne-24567

Gosak Benjamin, Sp. Slemen 62/b, Se-
lnica ob Dravi, spričevalo 3. letnika in spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje elektro
računalniške šole v Mariboru, izdano leta
1998. m-645

Grahornik Dejan, Isterska 64, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Juga Polak Maribor, izdano leta
1998/99. m-684

Hawlina David, Ilirska 6, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu in diplomo Sred-
nje pedagoške šole v Ljubljani, izdano leta
1989. gnm-24709

Hočevar Natalija, Kleče 36, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frize-
rske šole, izdano leta 1993. gnu-24126

Jenko Borut, Gregorčičeva 23/b, Ilirska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu Gi-
mnazije Postojna, št. 1925, izdano leta
1978. gng-24415

Jurko Miroslav, Cankarjeva 22, Sloven-
ska Bistrica, spričevalo 3. letnika Gradbe-
nega šolskega centra Maribor, smer grad-
beni tehnik, izdano leta 1976. m-664

Kapelj Marinka, Ob sotočju 10, Ljublja-
na, potrdilo o opravljenem strokovnem izpi-
tu za vzgojiteljico, izdano na ime Kastelic
Marija Božidara. gne-24342

Kirbiš Štefan, Zg. Hajdina 84/b, Ptuj,
diplomo Fakultete za strojništvo v Mariboru,
izdana leta 1967, št. S/408. m-621

Kokol Melita, Na Gaj 27, Bresternica,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole, izdano leta 1999. m-685

Kranvogl Milivoj, Zg. Voličina 82, Voliči-
na, zaključno spričevalo Poklicne strojne
kmetijske šole Maribor, izdano leta 1980.
m-662

Krapež Irena, Tovarniška 10, Ajdovšči-
na, spričevalo 5. letnika - smer konfekcijski
modelar. gnc-24169
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Langus Nikolaja, Vodnikovo naselje 36,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gi-
mnazije Vič, izdano leta 1977, izdano na
ime Kodrič Nikolaja. gni-24588

Lemajič Drago, Greenwicha 12, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Gradene tehnične
šole Maribor, izdano leta 1975. m-652

Lipušček Denis, Bevkova ulica 3, Ajdov-
ščina, indeks, št. 71980649, Izdala Biote-
hniška fakulteta. gnw-24174

Mahorič Sebastjan, Varpolje 42, Rečica
ob Savinji, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Celje, smer prodaja-
lec, št. 10/3.d, izdano 26. 8. 1993.
gnx-24448

Malagić Kemal, Storleveien 29/a, Sor-
reisa, Norveška, spričevalo o usposoblje-
nosti za voznika viličarja, izdala IKŠ Litost-
roj, izdano leta 1980. gnp-24481

Markočević Dule, Buletić, Teslić, BIH,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole teh-
niških in zdravstvene usmeritve Boris Kid-
rič. gny-24572

Menard Vesna, Sp. Kanomlja 24/a, Spo-
dnja Idrija, zaključno spričevalo osnovne
šole. gnq-24355

Menzil Sead, Kotor Varoš, BIH, zaključ-
no spričevalo Srednje gradbene šole, po-
klic gradbeni strojnik, izdano leta 1982.
gns-24128

Milošič Ivan, Muretinci 48/b, Gorišnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Gostinski šo-
lski center Maribor - poklic natakar, izdano
leta 1978. m-614

Muhić Ivan, Ozaljsko 8, Ozalj, diplomo
Srednje šole v Črnomlju, izdana leta 1983.
gnq-24655

Pejanović Zoran, Češenik 13, Dob, spri-
čevalo o končani OŠ Martin Koželj Dob,
izdano leta 1990. gng-24640

Petan Nataša, Vrh pri Ljubnu 11, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Srednje šole,
izdano leta 1998/1999. gnj-24162

Pipan Neva, Pregarčevih 14, Maribor,
diplomo Višje šole za socialne delavce v
Ljubljani, izdana leta 1988. m-651

Pirc Primož, Viška cesta 49/c, Ljublja-
na, spričevalo 1., 2., 3. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev v Ljubljani.
gnd-24693

Podveršnik Karmen, Polanska cesta 61,
Orehova vas, zaključni izpit III. Gimnazije
Maribor, izdan leta 1994. m-663

Povše Milojka, Bohoričeva 17, Krško,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za farma-
cijo, izdano leta 1985, izdano na ime Habi-
nc Milojka. gnf-24291

Pušavec Dunja, Kurirska pot 11/b, Kra-
nj, indeks, izdala Pravna fakulteta v Ljublja-
ni. gnt-24302

Rodošek Vlasta, Kočevarjeva 4, Mari-
bor, diplomo Srednje gradbene šole v Mari-
boru, izdana leta 1986. m-666

Rozman Štefan, Ivanja vas 3, Mirna Peč,
zaključno spričevalo Srednje šole tehničnih
usmeritev, izdano leta 1983. gnn-24183

Rupar Danilo, Krekova 24, Maribor, za-
ključno spričevalo ŠCBP Maribor, izdano
leta 1979. m-625

Sirnik Janja, Hladilniška pot 26/c, Ljub-
ljana, spričevalo od 1 do 4. razreda OŠ
Zalog. gnt-24602

Skrbiš Ksenija, Prečna 21, Oplotnica,
spričevalo o končani OŠ Pohorski bataljon
Oplotnica, izdano leta 1995. m-658

Skrbiš Marjan, Frankolovska 11, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Šolske-
ga centra TAM, izdano leta 1983. m-641

Slana Lilijana, Tomšičeva 40, Maribor,
indeks, št. 71064241. m-667

Strmčnik Robert, Primož na Pohorju 72,
Vuzenica, zaključno spričevalo Srednje kov.
strojne šole v Mariboru, izdano leta 1993.
m-650,

Škoda Sabina, Gornja Prekopa 21/a,
Kostanjevica na Krki, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje kmetijske šole Grm v
Novem mestu, izdano leta 1999.
gnv-24325

Štuhec Lidija, Vučja vas 42, Križevci pri
Ljutomeru, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Mariboru, izdano
leta 1996. m-648

Šuster Jurij, Vojkovo nabrežje 26, Ko-
per - Capodistria, spričevalo o zaključnem
izpitu Gimnazije Črnomelj, št. 9, izdano 31.
8. 1967. gni-24463

Tekavčič Tanja, Ziherlova 40/c, Ljublja-
na, potrdilo o strokovnem izpitu, izdalo Mi-
nistrstvo za zdravstvo RS let 1993.
gni-24238

Vake Bojan, Engelsova 42, Maribor, za-
ključno spričevalo 8. razreda OŠ Slovko
Šlander, izdano leta 1980. m-628

Vangoš Robert, Tivolska cesta 38, Ljub-
ljana, izkaz Osnovne šole Ledina.
gnv-24179

Vavn Nataša, Praprotnikova 6, Maribor,
diplomo Srednje gradbene šole, št.
697-87/I. m-624

Vičar Darja, Uskoška 51, Miklavž na Dra-
vskem polju, spričevalo 3. letnika Srednje
gradbene šole, izdano leta 1982. m-677

Zadravec Stanislav, Ul. Štefana Kovača
64, Turnišče, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Živilske šole v Mariboru in tečaj za poslo-
vodjo Poklicne živilske šole, izdano leta
1968 in 1974. gnn-24187

Zorin Tomislav, Lovnik 4, Poljčane, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske
šole Celje, št. 25/3.č, izdano 26. 6. 1995.
gne-24171

Žganec Radomir, Štrekljeva 24, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, smer avtomehanik, izdano leta
1988. m-679

Žmavc Otilija, Sp. Žerjavci 57, Lenart v
Slov.goricah, zaključno spričevalo Upravno
administartivne šole, št. 17/84. m-639

Ostali preklici

Alauf Urša, Zaloška 191/A, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 69, izdal
LPP. gnr-24629

Andragoški zavod Maribor, Ljudska uni-
verza, Maistrova 5, Maribor, izjavo o ustrez-
nosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
131138 za vozilo VW Polo. m-671

Anželak Franja, Podgorje 65/c, Podgor-
je pri Slovenj Gradcu, dijaško mesečno vo-
zovnico, št. 33484, izdal LPP. gni-24713

AVTO MOTO DRUŠTVO SLOVENSKA
BISTRICA, Trg svobode 24, Slovenska Bis-
trica, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1035588. gnr-24429

Bogićević Živko, Velika Plana, Prokup-
lje, delovno knjižico. gnn-24583

Bregar Simona, Koseskega 12, Maribor,
delovno knjižico št. 1281, izdana leta 1992
v Mariboru. m-670

Bulok Marin, Rusjnaov trg 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 19373, iz-
dal LPP. gnj-24687

Cmor Jože, Mahovci 8/a, Apače, homo-
logacijo št. 50798. m-653

Čede Urška, Šempeter v Savinjski dolini
128, Žalec, dijaško mesečno vozovnico, št.
24632. gng-24190

Deberšek Laura, Žaucerjeva ulica 20,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19796724, izdala Ekonomska fakulteta na
ime Begovič Lavra. gny-24522

Družba Philip Morris Ljubljana, d.o.o.,
Šmartinska 130, 1000 Ljubljana, preklicuje
pogrešano knjigo bianco požigosanih in nu-
meriranih računov po nomenklaturi: 1723,
1725 do vključno 1740. Ob-26916

Erjavec Ada, Svetosavska 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5276.
gns-24332

Felc Sabina, Gradnikova 10, Radovljica,
delovno knjižico. gnr-24354

Florjančič Franc, Kozjak 16, Mislinja, de-
lovno knjižico. gnk-24461

Furar Domen, Legentova 16, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2607.
gnj-24312

Gale Nina, Oražnova 8, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 11917.
gnl-24435

Gašperlin Matej, Verdnikova 17, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 3206,
izdal LPP. gnv-24175

Gorta Mitja, Skopska 6, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 7177.
gnw-24149

Harbaš Elvis, Cesta v Jagodje 23, Izola -
Isola, delovno knjižico. gnq-24155

Hrovat Petra, Celovška cesta 287, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gns-24328

Ibrakovič Amela, Cesta v Gorice 19, Lju-
bljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 439.
gnh-24439
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Istenić Vesna, Šolska pot 2, Logatec,
dijaško mesečno vozovnico, št. 342, izdal
LPP. gnn-24283

Jarc Marjan, Janževa gora 40, Selnica
ob Dravi, delovno knjižico, št. 38758.
m-644

Jazbec Maja, Titova 45, Jesenice, pre-
klic študentske izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št. 33/2000. gne-24321

Jereb Andraž, Ulica bratov Učakar 80,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
8720. gng-24490

Jež Vanja, Ulica zmage 11, Idrija, štude-
ntsko izkaznico, št. 18970192, izdala Filo-
zofska fakulteta v Ljubljani. gnf-24141

Jugov Zoran, Zaloška 33, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 12037, izdal
LPP. gnc-24694

Kančal Štefan, Kolodvorska ulica 30, Le-
ndava - Lendva, certifikat za prevoz nevar-
nih snovi št. 7664, izdan 23. 3. 1996 pri
ONZ. m-613

Kecman Elena, Pohorska ulica 4, Celje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38239.
gne-24142

Končar Jožica, Vnajnarje 16, Ljubljana,
delovno knjižico. gnx-24373

Kosanec Janez, Vodnikova cesta 121/a,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 247148.
gnn-24383

Kromar Uroš, Lončarska 18, Dolenja
vas, študentsko izkaznico, št. 24930194,
izdala Fakulteta za elektrotehniko.
gni-24388

Kuzmič Bojan, Vojkova 77, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 30541.
gni-24438

Lavrič Zvonko, Retje 27, Loški Potok,
licenco za prevoz stvari št.
1809-1453-ZR56-1997 za vozilo z reg. oz-
nako LJ C599D. gnp-24456

Lipušček Denis, Bevkova ulica 3, Ajdov-
ščina, študentsko izkaznico, št. 71980649,
izdala Biotehniška fakulteta. gnu-24176

Logar Toni, Horjul 101, Horjul, dijaško
mesečno vozovnico, št. 3054. gnm-24234

Lončar Tanja, Šentvid 108, Lukovica,
študentsko izkaznico, št. 19791699, izdala
Ekonomska fakulteta. gni-24488

Mahne Primož, Istrska cesta 89/b, Ko-
per - Capodistria, študentsko izkaznico, št.
19309915, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnu-24701

Mencin Rok, Rožna dolina c. XI/23, Lju-
bljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
6646, izdal LPP. gni-24638

Miladinovič Danijela, Ulica 28. maja 73,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
1136, vozovnica s spremstvom. gny-24376

Mladenović Karmen, Jakčeva ulica 5,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola v Ljubljani. gnp-24156

MPI D.O.O., Grilčeva 4, Idrija, carinsko
deklaracijo št. 7467 za vozilo VW GOLF
1,6, št. šasije: WVWZZZ1J2YD617083.
gni-24313

Muller Petra, Albrehtova 90, Škofljica,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2823, izdal
LPP. gns-24703

Nagode Maja, Došce 4, Logatec, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 1643.
gnt-24427

Omerović Mevludin, Dunajska cesta
103, Ljubljana, delovno knjižico. gnj-24662

Ošlak Žan, Gašperšičeva 3, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2136.
gnh-24314

Ovčar Luka, Pot k Savi 7, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 4514, izdal
LPP. gnk-24711

Pavšek Milan, Petkova ulica 14, Ljublja-
na, vpisni list za čoln, št. 01/03-489/1995
z dne 13. 7. 1995. gnu-24601

Pejanović Zoran, Češenik 13, Dob, de-
lovno knjižico. gnh-24639

Pengov Bitenc Urška, Žaucerjeva 17,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
10311, izdal LPP. gnz-24146

Perčič Petra, Ziherlova 6, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 1718.
gnc-24569

PEUGEOT SLOVENIJA d.o.o., Nazorje-
va 6, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehni-
čni brezhibnosti vozila, št. A 1134080, iz-
dano 28. 6. 1999. gny-24251

Pirnat Vanja, Lavričeva 4, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gne-24217

Pižent Zdravka, Bevkova 1, Ajdovščina,
delovno knjižico. gnv-24625

Pogladič Manca, Grablovičeva 38, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2613,
izdal LPP. gnr-24604

Premzl Igor, Ul. Josipa Priola 23, Mari-
bor, delovno knjižico. m-622

Pretnar Uroš, Ulica bratov Komel 52,
Ljubljana, vpisni list za čoln, št.
01-0-3618/1-1995, izdano 14. 7. 1995.
gnb-24120

Pšajt Marjan, Zg. Partinje 140, Lenart v
Slov.goricah, delovno knjižico, št. 26246,
izdala UE Maribor. m-647

Pustoslemšek Matija, Grič 10, Kostanje-
vica na Krki, študentsko izkaznico, št.
23990206, izdala Fakulteta za strojništvo.
gnd-24343

Rehar Zoran, Ulica Malči Beličeve 75,
Ljubljana, delovno knjižico. gny-24647

Restović Đeronimo, Cankarjeva 8, Litija,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čo-
lna, št. 02/13-02584-00/95. gnz-24571

Romler Alex, Preserje 20, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gns-24403

Salkoski Demiš, Bazoviška 1, Nova Go-
rica, osebno delovno dovoljenje, št.
40244003883. gnj-24412

Savec Dušan, Železnikova 16, Maribor,
certifikat, št. 7917 - za prevoz nevarnih sno-
vi. m-646

Seferović Fikreta, Preglov trg 7, Ljublja-
na, vozno karto, št. 419 - invalidska s 100%
popustom, izdal LPP. gnt-24577

Seršen Alenka, Skokova 8, Kranj, služ-
beno izkaznico, št. 0798, izdalo Ministrstvo
za finance, DURS dne 20. 8. 1998.
gnt-24127

Slana Davorin, Švabičeva 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 42247899, izdala
Akademija za likovno umetnost. gnq-24380

Slokan Gregor, Male Braslovče 10, Bra-
slovče, študentsko izkaznico, št.
63970149, izdala Fakulteta za računalništ-
vo in informatiko. gnx-24323

Stanojević Mark, Groharjeva ulica 14,
Kamnik, študentsko izkaznico, št.
30010940, izdala FKKT. gnt-24627

Stepančič Darko, Dekani 267, Dekani,
vpisni list za čoln, št. 02/03-5722/98, iz-
dan 22. 7. 1998 v Kopru za čoln z reg.
ozanko KP 3972. gnq-24305

Strnad Barbara, Šmarješke Toplice 192,
Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
01099231, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnl-24660

Stubičar Uroš, Dvor pri Polhovem Grad-
cu 38, Polhov Gradec, dijaško mesečno
vozovnico, št. 2720 - kombinirana.
gnl-24710

Ščulac Jože, Ilirija 35, Pobegi, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/03-1661/90 z dne 17.11. 1999.
gns-24178

Tlaker Ivan, Sojerjeva ulica 43, Ljublja-
na, delovno knjižico. gng-24515

Tome Vida, Prušnikova 34, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 7610, izdal
LPP. gnk-24686

Tominc Estera, Butanjeva 4/a, Horjul,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2712.
gnc-24344

Uršič Martina, Iška loka 68, Ig, dijaško
mesečno vozovnico, št. 3238, izdal LPP.
gno-24682

Vake Bojan, Engelsova 42, Maribor, de-
lovno knjižico, reg. št. 42711, izdala UE
Maribor. m-629

Vangoš Robert, Tivolska cesta 38, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnt-24177

Vengust Albin, Kersnikova ulica 10, Lju-
bljana, vozno karto, št. s 100 % popustom,
št. 1400, izdal LPP. gnm-24134

Vežnaver Matej, Celovška cesta 149,
Ljubljana, preklic indeksa, objavljen v Ur. l.
RS, št. 35/2000. gnt-24152

Vidic Tomaž, Ižanska cesta 160, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 8054,
izdal LPP. gng-24715

Vinčič Jelka, Andreja Kumarja 13, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 4137.
gnj-24287

Vuk Željko, Apače 272, Lovrenc na Dra-
vskem polju, delovno knjižico, reg. št.
43143, izdana na Ptuju. gnj-24462

Zorč Zvonko, Betonova ulica 22, Kranj,
delovno knjižico. gnb-24345
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Prva knjiga nove zbirke EU & Gospodarstvo

PREDPISI O DEVIZNEMPREDPISI O DEVIZNEMPREDPISI O DEVIZNEMPREDPISI O DEVIZNEMPREDPISI O DEVIZNEM
POSLPOSLPOSLPOSLPOSLOOOOOVVVVVANJUANJUANJUANJUANJU
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
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Prof. dr. Bogomir Sajovic

POSEST
Izšla je že deveta knjiga s področja civilnega prava profesorja civilistike dr. B. Sajovica. V njej
obravnava institucionalno vlogo posesti kot enega temeljnih civilnopravnih fenomenov, ki se je
razvijal in močno spreminjal z razvojem civilnopravne misli, ostala pa ji je temeljna funkcija,
posredovanje obvestila o oblastvenem položaju. Vzporedno s tem v zadnjem času nastajajo nujno
nove oblike, ki naj tako, kljub sicer priznanim in obstoječim klasičnim postulatom, vendar na
temelju izoblikovanih in logično-dogmatičnih pristopov, zadovoljivo utemeljujejo premostitve
klasičnih “ovir”. Ne samo zaradi tega, kot ugotavlja avtor v predgovoru, temveč sploh glede na
nova vrednotenja posameznih lastninskih položajev, ni povsem odklonjeno razpravljanje o
eventualni naravi pravice, ki se v današnjem prometu zaradi njegovih zahtev gotovo množe.

Ob nakazanih vprašanjih so v dodatku predstavljeni izbrani primeri vsebin in oblik posestnih
odnosov v naši praksi, ki osvetljujejo zadevajočo posestno problematiko.

Cena: 5.670 10517
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Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q POSEST 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


