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Sodni register

NOVO MESTO

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 38 z dne 10. 5.

2000, stran 3646, Rg-1373, se skrajšana
firma pri subjektu vpisa pravilno glasi: PEČI
KERAMIKA, d.o.o.

PTUJ

Rg-1984
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 1999/00615 z dne 4. 10. 1999 pri
subjektu vpisa ZAMUDA, podjetje za pro-
izvodnjo, storitve, trgovino in zunanjo tr-
govino, d.o.o., sedež: Peršonova 50,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/04522/00
vpisalo v sodni register tega sodišča zače-
tek redne likvidacije, spremembo firme,
skrajšane firme in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5537886
Firma: ZAMUDA, podjetje za proizvod-

njo, storitve, trgovino in zunanjo trgovi-
no, d.o.o. – v likvidaciji

Skrajšana firma: ZAMUDA, d.o.o. – v
likvidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Zamuda Davorina, razrešena 30. 9.
1999; Zamuda Valentin-Zdravko, Ptuj Per-
šonova 50, razrešen 30. 9. 1999 kot direk-
tor in 1. 10. 1999 imenovan za likvidatorja.

Sklep skupščine z dne 1. 9. 1999 o za-
četku redne likvidacije.

Rg-1985
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 1999/00692 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/09673/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1470973
Firma: K.Z.S., gradbeništvo, trgovina,

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: K.Z.S., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2286 Podlehnik, Stanošina 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT

Ustanovitelja: Krajnc Srečko, Podlehnik,
Stanošina 13, in Krajnc Zdravko, Dussel-
dorf 1, Dusselthaler strasse 19, vstopila
23. 11. 1999, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Krajnc Srečko in Krajnc Zdravko,
imenovana 23. 11. 1999, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 1. 2000: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 01210 Reja govedi; 01220 Re-
ja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
01230 Reja prašičev; 01240 Reja perutni-
ne; 01250 Reja drugih živali; 01300 Meša-
no kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževa-
nje parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 01420 Storitve za živinorejo, razen ve-
terinarskih storitev; 01500 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 02010 Goz-
darstvo; 02020 Gozdarske storitve; 05010
Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 10100 Pridobivanje črnega premoga;
10200 Pridobivanje rjavega premoga in lig-
nita; 10300 Pridobivanje šote; 11100 Pri-
dobivanje nafte in zemeljskega plina; 11200
Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in ze-
meljskega plina, brez iskanja nahajališč;
12000 Pridobivanje uranovih in torijevih rud;
13100 Pridobivanje železove rude; 13200
Pridobivanje rud neželeznih kovin, razen
uranove in torijeve rude; 14110 Pridobiva-
nje kamnin za gradbene namene; 14120
Pridobivanje apnenca, sadre in krede;
14130 Pridobivanje skrilavcev; 14210 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 14220 Prido-
bivanje gline in kaolina; 14300 Pridobivanje
mineralov za kemijsko proizvodnjo in pro-
izvodnjo mineralnih gnojil; 14400 Pridobi-
vanje soli; 14500 Pridobivanje drugih rud-
nin in kamnin, d.n.; 15110 Proizvodnja in
konzerviranje mesa, razen perutninskega;
15120 Proizvodnja in konzerviranje perut-
ninskega mesa; 15130 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 15200
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 15310 Predelava in konzer-
viranje krompirja; 15320 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 15330 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin;
15410 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 15420 Proizvodnja rafiniranega ol-
ja in maščob; 15430 Proizvodnja margari-
ne in podobnih jedilnih maščob; 15510
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 15520 Proizvodnja sladoleda;
15610 Mlinarstvo; 15620 Proizvodnja škro-
ba in škrobnih izdelkov; 15710 Proizvodnja

krmil; 15720 Proizvodnja hrane za hišne
živali; 15810 Proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic; 15820 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 15830 Proizvodnja slad-
korja; 15840 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 15850 Proizvodnja
testenin; 15860 Predelava čaja in kave;
15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov; 15880 Proizvodnja ho-
mogeniziranih živil in dietetične hrane;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15910
Proizvodnja žganih pijač; 15920 Proizvod-
nja etilnega alkohola; 15930 Proizvodnja
vina iz grozdja; 15940 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 15950 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 15960 Pro-
izvodnja piva; 15970 Proizvodnja slada;
15980 Proizvodnja mineralnih vod in bre-
zalkoholnih pijač; 16000 Proizvodnja tobač-
nih izdelkov; 17100 Priprava in predenje
tekstilnih vlaken; 17200 Tkanje tekstilij;
17300 Plemenitenje tekstilij; 17400 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
17510 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
17520 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 17530 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 17540 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 17600 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
17710 Proizvodnja nogavic; 17720 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
18100 Proizvodnja usnjenih oblačil; 18210
Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 18240 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 18300
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krz-
nenih izdelkov; 19100 Strojenje in dodela-
va usnja; 19200 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 19300 Proizvodnja obutve; 20100 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 21110 Proizvodnja vlaknin; 21120
Proizvodnja papirja in kartona; 21210 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 21220 Pro-
izvodnja gospodinjskih higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 21230 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 21240
Proizvodnja tapet; 21250 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
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sa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Tiska-
nje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
23100 Proizvodnja koksa; 23200 Proizvod-
nja naftnih derivatov; 23300 Proizvodnja je-
drskega goriva; 24110 Proizvodnja tehnič-
nih plinov; 24120 Proizvodnja barvil in pig-
mentov; 24130 Proizvodnja drugih anorgan-
skih osnovnih kemikalij; 24140 Proizvodnja
drugih organskih osnovnih kemikalij; 24150
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 24160
Proizvodnja plastičnih mas v primarnih obliki;
24170 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v
primarni obliki; 24200 Proizvodnja razkužil,
pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov;
24300 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
24510 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 24520 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 24610
Proizvodnja razstreliv; 24620 Proizvodnja
sredstev za lepljenje; 24630 Proizvodnja ete-
ričnih olj; 24640 Proizvodnja fotografskih ke-
mikalij; 24650 Proizvodnja neposnetih nosil-
cev zapisa; 24660 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 24700 Proizvodnja
umetnih vlaken; 25110 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 25120 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 25130 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 25210 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 25220 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 25240 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
26110 Proizvodnja ravnega stekla; 26120
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
26130 Proizvodnja votlega stekla; 26140
Proizvodnja steklenih vlaken; 26150 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 26210 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne keramike;
26220 Proizvodnja sanitarne keramike;
26230 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih
elementov iz keramike; 26240 Proizvodnja
druge tehnične keramike; 26250 Proizvod-
nja drugih keramičnih izdelkov; 26260 Pro-
izvodnja ognjevzdržne keramike; 26300 Pro-
izvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic;
26400 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
26510 Proizvodnja cementa; 26520 Pro-
izvodnja apna; 26530 Proizvodnja mavca;
26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 26620 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 26630 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 26640 Proizvod-
nja malte; 26650 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 26660 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 26700
Obdelava naravnega kamna; 26810 Pro-
izvodnja brusilnih sredstev; 26820 Proizvod-
nja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
27100 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin
(ECSC); 27210 Proizvodnja litoželeznih ce-
vi; 27220 Proizvodnja jeklenih cevi; 27310
Hladno vlečenje; 27320 Hladno valjanje oz-
kega traku; 27330 Hladno profiliranje;
27340 Vlečenje žice; 27350 Druga primar-
na predelava železa, jekla; proizvodnja feroz-

litin (zunaj ECSC); 27410 Proizvodnja ple-
menitih kovin; 27420 Proizvodnja aluminija;
27430 Proizvodnja svinca, cinka in kositra;
27440 Proizvodnja bakra; 27450 Proizvod-
nja drugih neželeznih kovin; 27510 Litje že-
leza; 27520 Litje jekla; 27530 Litje lahkih
kovin; 27540 Litje drugih neželeznih kovin;
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinske-
ga stavnega pohištva; 28210 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 28300 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
nje; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511
Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga po-
vršinska in toplotna obdelava kovin; 28520
Splošna mehanična dela; 28610 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 28621 Proizvodnja roč-
nega orodja; 28622 Proizvodnja orodja za
stroje; 28630 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 28720 Proizvodnja
lahke kovinske embalaže; 28730 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 29120 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 29130 Proizvod-
nja pip in ventilov; 29140 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 29210 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 29220 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 29230 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva; 29240 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 29310 Proizvod-
nja traktorjev; 29320 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 29400 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 29510 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 29520 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
29530 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 29540 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
29550 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 29560 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 29600 Proizvod-
nja orožja in streliva; 29710 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 29720 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 30010 Proizvodnja pisarniških
strojev; 30020 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 31100
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31300
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
31400 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 31500 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 31610
Proizvodnja druge električne opreme za stro-
je in vozila; 31620 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 32100 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 32200 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih naprav; 32300 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav
in opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 33200 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav, razen opreme za

industrijsko procesno krmiljenje; 33300 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 33400 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 33500 Pro-
izvodnja ur; 34100 Proizvodnja motornih vo-
zil; 34200 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 34300
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 35110 Grad-
nja in popravilo ladij; 35120 Proizvodnja in
popravila čolnov za razvedrilo in šport; 35200
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil;
35300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plov-
il; 35410 Proizvodnja motornih vozil; 35420
Proizvodnja koles; 35430 Proizvodnja vozil
za invalide; 35500 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 36110 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 36120 Proizvodnja pohištva za poslov-
ne in prodajne prostore, razen sedežnega;
35110 Gradnja in popravilo ladij; 35120
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport; 35200 Proizvodnja železniških in
drugih tirnih vozil; 35300 Proizvodnja zračnih
in vesoljskih plovil; 35410 Proizvodnja mo-
tornih vozil; 35420 Proizvodnja koles; 35430
Proizvodnja vozil za invalide; 36130 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 36140 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 36150 Proizvodnja žimnic; 36210 Ko-
vanje kovancev in medalj; 36220 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 36300 Pro-
izvodnja glasbil; 36400 Proizvodnja športnih
izdelkov; 36500 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 36610 Proizvodnja bižute-
rije; 36620 Proizvodnja metel in krtač;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
37100 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 37200 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 40101 Proizvodnja elektri-
ke v HE; 40102 Proizvodnja elektrike v TE in
JE; 40103 Druga proizvodnja elektrike;
40104 Prenos elektrike; 40105 Distribucija
elektrike; 40200 Oskrba s plinastimi gorivi
po plinovodni mreži; 40300 Oskrba s paro
in toplo vodo; 41000 Zbiranje, čiščenje in
distribucija vode; 45110 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 45210 Splošna gradbena
dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Tr-
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govina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,

mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo elektirčnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55100 De-
javnost hotelov in podobnih obratov; 55210
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 55220 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom, 55234 Dejavnost di-
jaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60100 Železniški promet; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 60213 Dejav-
nost žičnic, vlečnic; 60220 Dejavnost taksi-
stov; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 60300
Cevovodni transport; 61100 Pomorski pro-
met; 61200 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 62100 62200 Izredni zračni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v

kopenskem prometu; 63220 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 63230
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 64120 Kurirska
dejavnost, razen javne pošte; 64200 Tele-
komunikacije; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 67130 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projee-
tov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 71310 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 71320 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74150 Dejavnost hol-
dingov; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Oglaševa-
nje; 74600 Poizvedovalne dejavnosti in va-
rovanje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Fo-
tografska dejavnost; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80102 Os-
novnošolsko splošno izobraževanje; 80210
Srednješolsko splošno izobraževanje;
80220 Srednješolsko poklicno in strokov-
no izobraževanje; Srednješolsko tehniško
in poklicno izobraževanje; 80301 Višješol-
sko izobraževanje; 80302 Visoko strokov-
no izobraževanje; 80410 Dejavnost voz-
niških šol; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo
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izobraževanje, d.n.; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav; 90005 Druge dejavnosti javne higie-
ne; 92110 Snemanje filmov in videofilmov;
92120 Distribucija filmov in videofilmov;
92130 Kinematografska dejavnost; 92200
Radijska in televizijska dejavnost; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92320 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92400 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512
Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost muze-
jev; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
92530 Dejavnost botaničnih in živalskih vr-
tov ter naravnih rezervatov; 92610 Obrato-
vanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 93030 Pogrebna dejavnost; 94040
Druge dejavnosti za nego telesa; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 95000
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim oseb-
jem.

Pri dejavnosti G. 51.180 – Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n. “razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov”, pri dejavnosti J
67.130 – Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, “samo zastavljal-
nice in menjalnice”, pri dejavnosti K 74.120
– Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje “razen oprav-
ljanja revizijske dejavnosti”, pri dejavnosti K
74.600 – Poizvedovalne dejavnosti in varo-
vanje pa “samo varovanje”.

Rg-1986
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 1999/00699 z dne 17. 1. 2000
pod št. vložka 1/09671/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1471511
Firma: ZAF OKOVJE, razvoj proizvod-

nja storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ZAF OKOVJE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2281 Markovci, Markovci 22a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Zmazek Franc, Markovci,

Markovci 22a, vstopil 29. 11. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zmazek Franc, imenovan 29. 11.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 1. 1999: 25240
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
28630 Proizvodnja ključavnic, okovja; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
37100 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 37200 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 51190 Posredništvo pri pro-

daji raznovrstnih izdelkov; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 92320 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 92330 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92610
Obratovanje športnih objektov; 93040 Druge
dejavnosti za nego telesa.

Rg-1987
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 1999/00716 z dne 17. 1. 2000
pri subjektu vpisa PERUTNINA-MARR
YUTALY, d.o.o., sedež: Potrčeva 10, 2250
Ptuj, pod vložno št. 1/01754/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča začetek redne
likvidacije, spremembo firme, skrajšane fir-
me in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5355001
Firma: PERUTNINA-MARR YUTALY,

d.o.o. – v likvidaciji
Skrajšana firma: PMP-YUTALY, d.o.o.,

– v likvidaciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Krajnc Nada, razrešena 31. 12.
1999; likvidatorka Žibrat Sonja, Ptuj, Dra-
ženska cesta 14, imenovana 1. 1. 2000.

Sklep skupščine z dne 24. 12. 1999 o
začetku redne likvidacije.

Rg-1988
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 2000/00011 z dne 17. 1. 2000 pri
subjektu vpisa ŽAGAR, podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo in storitve, d.o.o., sedež:
Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/07523/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o uvedbi stečajnega postop-
ka ter spremembo firme in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5709407
Firma: ŽAGAR, podjetje za trgovino,

proizvodnjo in storitve, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: ŽAGAR, d.o.o. – v ste-

čaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žagar Zoran, razrešen 17. 1. 2000;
stečajni upravitelj Marinič Ignac, Maribor,
Partizanska 3-5, imenovan 17. 1. 2000.

Vpiše se sklep Okrožnega sodišča na
Ptuju o začetku stečajnega postopka opr.
št. St 11/99 z dne 17. 1. 2000.

Rg-1989
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 1999/00144 z dne 17. 1. 2000 pri
subjektu vpisa OPTEX, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., sedež: Ptujska cesta 8,
2270 Ormož, pod vložno št. 1/09263/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5856523
Sedež: 2270 Ormož, Hardek 34g
Vpiše se sprememba družbene pogod-

be z dne 29. 4. 1999.

Rg-1991
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 1999/00713 z dne 13. 1. 2000 pri

subjektu vpisa VINSKI AMBIENT BOMBEK,
trgovina, gostinstvo in turizem, d.o.o., se-
dež: Podgorci 23, 2273 Podgorci, pod
vložno št. 1/04402/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, poslovnih deležev in dejavnosti ter či-
stopis družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5680972
Osnovni kapital: 2,131.000 SIT
Ustanoviteljici: Bombek Kokot Marjana

in Bombek Marta, obe iz Podgorcev, Pod-
gorci 23, vstopili 8. 11. 1991, vložili
1,065.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, izbrisana 13. 1. 2000:
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana 13. 1. 2000: 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.

Vpiše se čistopis družbene pogodbe z
dne 24. 12. 1999.

Rg-1993
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 1999/00122 z dne 11. 1. 2000 pri
subjektu vpisa MESTNI KINO PTUJ, d.o.o.,
sedež: Cvetkov trg 1, 2250 Ptuj, pod
vložn št. 1/00481/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenikov
in poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5053382
Ustanovitelj: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, izstopil
21. 4. 1999; Šneberger Srečko, Ptuj, Lan-
gusova 14b, vstopil 21. 4. 1999, vložil II.
poslovni delež v višini 2,036.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-1995
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 1999/00632 z dne 7. 1. 2000 pri
subjektu vpisa VARGAS-AL, družba za fi-
zično-tehnično in protipožarno varova-
nje premoženja, trgovino in servis,
d.o.o., sedež: Tovarniška 10, 2325 Ki-
dričevo, pod vložno št. 1/08718/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov in naziva družbenika, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5789265
Ustanovitelj: TALUM, d.d., Kidričevo, Ki-

dričevo, Tovarniška 10, vstopil 25. 5. 1993,
vložil 9,919.536,70 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Meško Stanko, razrešen 31. 8.
1999; direktor Vindiš Janez, Kidričevo, Kun-
gota 120, imenovan 1. 9. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 1. 2000: 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51470 Trgovi-
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na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 64120 Kurirska dejavnost, ra-
zen javne pošte; 71340 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Oglaševanje; 74600 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 74700 Čiščenje
stavb; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 85325 Dejavnost invalidskih podjetij;
90005 Druge dejavnosti javne higiene;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti K 74.600 – Poizvedoval-
ne dejavnosti in varovanje “samo varo-
vanje”.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 26. 2. 1998.

Rg-1996
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 1999/00643 z dne 7. 1. 2000 pri
subjektu vpisa UM ARCH, podjetje za pro-
jektiranje in inženiring, d.o.o., sedež:
Ul. 5. Prekomorske brigade 7, 2250
Ptuj, pod vložno št. 1/01997/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, osnovnega kapitala,
poslovnih deležev in tipa zastopanja, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in čistopis družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5373549
Firma: UMARH, podjetje za projekti-

ranje in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: UMARH, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,392.000 SIT
Ustanovitelja: Berlič Marjan in Ma-

rek-Berlič Marta, oba s Ptuja, Ulica 5. Pre-
komorske 7, vstopila 28. 12. 1989, vložila
po 1,196.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ma-
rek-Berlič Marta, razrešena 11. 10. 1999
kot direktorica in imenovana za prokuristko.

Dejavnost, vpisana 7. 1. 2000: 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-

valnimi stroji; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 52110 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti K 74.120 – Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje “razen opravljanja revizij-
ske dejavnosti.

Vpiše se čistopis družbene pogodbe z
dne 11. 10. 1999.

Rg-1997
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 1999/00105 z dne 7. 1. 2000 pri
subjektu vpisa VETERINARSKA AMBU-
LANTA PERUTNINA PTUJ, veterinarstvo,
d.o.o., sedež: Potrčeva 6, 2250 Ptuj, pod
vložno št. 1/09569/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 1214578
Ustanovitelja: PERUTNINA PTUJ, d.d.,

Ptuj, Potrčeva 10, vstopila 16. 1. 1997,
vložila 733.500 SIT, in Juršič-Cizerl Rahe-
la, Celje, Ljubljanska cesta 15, vstopila

13. 4. 1999, vložila 896.500 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-1999
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 1999/00030 z dne 7. 1. 2000 pri
subjektu vpisa FI & BÜ METALIC, pro-
izvodno, storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Rogozniška 14, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/03451/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5455324
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Fišer Tanja, razrešena 28. 2.
1999; Fišer Silvester, Sveta trojica, Zgornja
Senarska 8, razrešen 28. 2. 1999 kot pro-
kurist in imenovan 1. 3. 1999 za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-2000
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 1999/00026 z dne 7. 1. 2000 pri
subjektu vpisa MESTNI KINO PTUJ, d.o.o.,
sedež: Cvetkov trg 1, 2250 Ptuj, pod vlož-
no št. 1/00481/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in po-
slovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5053382
Ustanoviteljica: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 56, izstopil 26. 11.
1998, in CERTIUS I. PID, d.d., Ljubljana,
Vošnjakova 8, izstopil 2. 12. 1998; PID
KMEČKA DRUŽBA, d.d., Ljubljana, Stegne
21, vstopila 2. 12. 1998, vložila 6,124.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-2002
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 1999/00199 z dne 30. 12. 1999
pri subjektu vpisa SPECIALIZIRANI OB-
JEKTI, družba za gradbeništvo, plinifika-
cijo in trgovino, d.o.o., sedež: Ljutomer-
ska 30, 2270 Ormož, pod vložno št.
1/09467/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev družbe CBR, gradbeno
podjetje, d.o.o., k prevzemni družbi, spre-
membo osnovnega kapitala, družbenikov,
zastopnikov, dejavnosti in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5890411
Osnovni kapital: 40,000.000 SIT
Ustanovitelja: SOCIETA COOPERATIVA

BRACCIANTI RIMINESE SOC.COOP.
A.R.L., Rimini, Via Emilia 113, vložil
2,000.000 SIT, in SOCIETA ANONIMA
GREENSERVICES, Galazzano, Strada Car-
dio 28, vložil 18,000.000 SIT – vstopila
21. 7. 1999, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Kostantini Sergio, Rimini, Republika
Italija, Via Medusa 35, imenovan 21. 7.
1999.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1999: 2670
Obdelava naravnega kamna; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Pripojitev družbe CBR, gradbeno pod-
jetje, d.o.o., Koper, Kolodvorska ulica 2,
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
21. 7. 1999.
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Rg-2088
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00608 z dne 27. 12. 1999 pri
subjektu vpisa SILKEM, proizvodnja zeo-
litov, d.o.o., sedež: Tovarniška 10, 2325
Kidričevo, pod vložno št. 1/05094/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, družbenika, poslov-
nega deleža in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5584060
Osnovni kapital: 718,912.413 SIT
Ustanovitelja: Slovenska razvojna druž-

ba, d.d., Ljubljana, Ljubljana, Dunajska 160,
vstopila 3. 5. 1993, vložila
464.830.149,20 SIT, in TALUM, d.d., Ki-
dričevo, Kidričevo, Tovarniška cesta 10,
vstopil 27. 7. 1999, vložil 254,082.263,80
SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 8. 9. 1999.

Rg-2089
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00706 z dne 20. 12. 1999 pri
subjektu vpisa ZORN, podjetje za pro-
izvodnjo konfekcije, d.o.o., sedež: Or-
moška cesta 33, 2250 Ptuj, pod vložno
št. 1/00978/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča sklep o začetku stečajnega
postopka, spremembo firme in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5290007
Firma: ZORN, podjetje za proizvodnjo

konfekcije, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: ZORN, d.o.o. – v ste-

čaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Strelec Edvard in prokurist Panrok
Peter, razrešena 20. 12. 1999; stečajni
upravitelj Marinič Ignac, Maribor, Partizan-
ska 3-5, imenovan 20. 12. 1999.

Vpiše se sklep Okrožnega sodišča na
Ptuju o začetku stečajnega postopka opr.
št. St 9/99 z dne 20. 12. 1999.

Rg-2090
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00690 z dne 20. 12. 1999 pod
št. vložka 1/09669/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1470655
Firma: PTUJSKA TISKARNA, ti-

skarstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: PTUJSKA TISKARNA,

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

govornostjo
Sedež:  2250  Ptuj,  Zagrebška  ce-

sta 46a
Osnovni kapital: 199,863.518 SIT
Ustanovitelja: PERUTNINA PTUJ, d.d.,

Ptuj, Potrčeva cesta 10, vložila 52,012.679
SIT, in INO, d.o.o., Nova cerkev, Polže 24,
vložil 147,850.839 SIT – vstopila 19. 11.
1999, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ciglar Ivan, Ptuj, Gregorčičev drevo-
red 3, imenovan 22. 11. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1999:
21210 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
21230 Proizvodnja pisarniških potrebščin

iz papirja; 21250 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz papirja in kartona; 22210 Tiskanje
časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230
Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51700 Druga trgovina na debelo; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 74400 Oglaševanje;
74820 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo.

Pri dejavnosti G 51.180 – Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n., “razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov”.

Rg-2091
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00676 z dne 14. 12. 1999 pri
subjektu vpisa ABECEDA, revizijska druž-
ba, d.o.o., poslovno-organizacijska eno-
ta Ekonomsko, finančno in davčno sve-
tovanje, sedež: Mlinska 6a, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/01767/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča pripojitev podružnice
pri prevzeti družbi s temile podatki:

Matična št.: 5348285003
Pripojitev k ITEO REVIZIJA, podjetje za

revizijo d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 28, na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 16. 9.
1999. Pripojitev začne veljati z vpisom v
register po sedežu prevzemne družbe.

Rg-2092
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00677 z dne 14. 12. 1999 pri
subjektu vpisa ABECEDA, revizijska druž-
ba, d.o.o., Poslovno-organizacijska eno-
ta Revizija, sedež: Osojnikova 3, 2250
Ptuj, pod vložno št. 1/01767/02 vpisalo v
sodni register tega sodišča pripojitev po-
družnice pri prevzeti družbi s temile podatki:

Matična št.: 5348285002
Pripojitev k ITEO REVIZIJA, podjetje za

revizijo, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 28, na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 16. 9.
1999. Pripojitev začne veljati z vpisom v
register po sedežu prevzemne družbe.

Rg-2093
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00663 z dne 14. 12. 1999 pri
subjektu vpisa ABECEDA, revizijska druž-
ba, d.o.o., sedež: Mlinska 6a, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/01767/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pripojitev pri prevzeti
družbi s temile podatki:

Matična št.: 5348285
Pripojitev k družbi ITEO REVIZIJA, pod-

jetje za revizijo, d.o.o., Ljubljana, Kotniko-
va 28, na podlagi pripojitvene pogodbe z
dne 16. 9. 1999. Pripojitev začne veljati z
vpisom v register po sedežu prevzemne
družbe.

Rg-2097
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00651 z dne 7. 12. 1999 pod

št. vložka 1/09667/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1461842
Firma: GOETECHNIK PPG, podjetje za

projektiranje in gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: GEOTECHNIK PPG,

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

govornostjo
Sedež: 2270 Ormož, Ptujska cesta 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: GEOTECHNIK, d.o.o., Va-

raždin, Hallerova aleja 1, vstopil 24. 9.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost.
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Kolarek Davor, Varaždin, Ruđera
Boškovića 2, in Gotić Robert, Varaždin,
Špinčićeva 38, vstopila 24. 9. 1999, zasto-
pata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1999: 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 60240 Cestni tovorni promet; 65210
Finančni zakup (leasing); 71100 Dajanje av-
tomobilov v najem; 71210 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-2099
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00054 z dne 7. 12. 1999 pri
subjektu vpisa BUKVICA, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Zagrebška cesta 88,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/09496/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in poslovnih de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5925550
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Osnovni kapital: 2,190.925 SIT
Ustanovitelji: Praprotnik Stanislav, ml.,

vložil 348.477,50 SIT, Praprotnik Aleš, vlo-
žil 348.477,50 SIT, Praprotnik Stanislav,
vložil 746.985 SIT, in Praprotnik Doroteja,
vložila 746.985 SIT, vsi s Ptuja, Zagrebška
cesta 88, vstopili 21. 11. 1995, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Rg-2100
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00617 z dne 7. 12. 1999 pri
subjektu vpisa LEGO-A, gradbeništvo, tr-
govina, uvoz-izvoz, d.o.o., sedež: Tovar-
niška cesta 10, 2325 Kidričevo, pod
vložno št. 1/05510/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5625777
Dejavnost, vpisana 7. 12. 1999: 20100

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 20520 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 21. 9. 1999.

Rg-2102
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00323 z dne 7. 12. 1999 pri
subjektu vpisa MITREJ, podjetje za eko-
nomsko tehnični inženiring, d.o.o., se-
dež: Zgornja Hajdina 121, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/02445/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov in zastopnikov ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5390583
Ustanoviteljici: Žagar Mirko, izstopil

28. 10. 1998; Žagar Barbara in Žagar Ja-
sna, obe iz Hajdine, Zg. Hajdina 121, vsto-
pili 28. 10. 1998, vložili po 800.028,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žagar Mirko, razrešen 28. 10. 1998;
direktorica Žagar Jasna, imenovana 28. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1999: 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 72300 Obdelava podatkov; 73201 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74000 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti K 74.120 – Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje “razen revizijske dejav-
nosti”.

Rg-2103
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00650 z dne 30. 11. 1999 pri
subjektu vpisa PPS – PTUJSKE PEKARNE
IN SLAŠČIČARNE, proizvodnja, trgovina,
gostinstvo, storitve, d.d., sedež: Rogoz-
niška cesta 2, 2250 Ptuj, pod vložno št.

1/01085/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa zastopanja in čla-
nov nadzornega sveta ter čistopis statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5048877
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Mihelač Erika, Ptuj, Sagadinova
11, ki od 24. 9. 1999 zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Panikvar Mari-
ca in Šega Rudi, izstopila 23. 8. 1999;
Breznik Stanko, ponovno vstopil 23. 8.
1999, Cekov Boris in Olstrak Marijana, vsto-
pila 23. 8. 1999.

Vpiše se čistopis statuta delniške druž-
be, sprejet na skupščini družbe dne 23. 8.
1999.

Rg-2104
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00271 z dne 7. 12. 1999 pri
subjektu vpisa FRAMADA, gradbeno-tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., se-
dež: Zavrč 8a, 2283 Zavrč, pod vložno št.
1/06447/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, zastopni-
kov, tipa zastopanja in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5659400
Ustanoviteljica: Lazar Franjo, izstopil

17. 9. 1998; Lazar Mateja, Zavrč, Zavrč
8a, vstopila 17. 9. 1998, vložila 1,585.562
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lazar Franjo, razrešen 17. 9. 1998;
Lazar Mateja, razrešena 17. 9. 1998 kot
prokuristka in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 17. 9. 1998.

Rg-2105
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00620 z dne 1. 12. 1999 pri
subjektu vpisa EKO-LES, podjetje za eko-
logijo, trgovino, posredovanje, inženi-
ring in storitve, d.o.o., sedež: Kajuhova
5, 2250 Ptuj, pod vložno št. 1/04489/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova družbe, družbenikov, po-
slovnih deležev, zastopnikov in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5534089
Sedež:  2250  Ptuj,  Rogozniška  ce-

sta 14
Ustanovitelja: BARTEL BARKOPA GES-

ELLSCHAFT M.B.H., 9010 Celovec, Av-
strija, Alois-Schader Strasse 3, in
RUMPOLD AG, 8793 Trofaiach, Avstrija,
Roseggergasse 4, vstopila 23. 9. 1991,
vložila po 48,434.052,73 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata; Leskovar Jože, izsto-
pil 14. 4. 1999.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Leskovar Jožetu, ki je bil razre-
šen 1. 8. 1999.

Dejavnost, izbrisana 1. 12. 1999: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 90005 Druge stori-
tve javne higiene.

Dejavnost, vpisana 1. 12. 1999: 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-

nah; 52500 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7415 Dejavnost holdin-
gov; 7440 Oglaševanje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 90005 Druge de-
javnosti javne higiene.

Pri dejavnosti G 51.180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n. “razen posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov”.

Rg-2106
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00631 z dne 25. 11. 1999 pod
št. vložka 1/09665/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1462385
Firma: HIPOTEKA, družba za trgova-

nje z nepremičninami, d.o.o.
Skrajšana firma: HIPOTEKA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Trstenjakova 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Toplak Marija, Markovci,

Stojnci 135a, in Walter August, St. Stefan
im Rosental, Frauenbach 29, vstopila 4. 10.
1999, vložila po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Toplak Marija in Walter August, ime-
novana 4. 10. 1999, vsak od njiju zastopa
družbo skupno z drugim direktorjem.

Dejavnost, vpisana 25. 11. 1999:
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi.

Rg-2108
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00642 z dne 19. 11. 1999 pri
subjektu vpisa AMM, trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., sedež: Gubčeva 3,
2270 Ormož, pod vložno št. 1/04410/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in čistopis družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5536260
Dejavnost, vpisana 19. 11. 1999:

51460 Trgovina na debelo s farmacevtski-
mi izdelki; 52320 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki.

Vpiše se čistopis družbene pogodbe z
dne 8. 10. 1999.

Rg-2109
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00278 z dne 18. 11. 1999 pri
subjektu vpisa AMM, trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., sedež: Gubčeva 3,
2270 Ormož, pod vložno št. 1/04410/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, družbenikov,
poslovnih deležev in zastopnikov, spremem-
bo naslova družbenika in zastopnika, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
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dejavnosti in spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5536260
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Perfeta Aleks, Maribor,

Knafelčeva 32, vstopil 12. 10. 1991, in Ri-
tonja Perfeta Darja, Ormož, Gubčeva 3,
vstopila 29. 9. 1998, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Perfeta Aleks, imenovan 12. 10.
1991, zastopa družbo brez omejitev, in pro-
kuristka Ritonja Perfeta Darja, imenovana
29. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 18. 11. 1999:
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51390 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51700 Druga trgovina na debelo;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 67130 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74831 Prevaja-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti.

Pri dejavnosti J 67.130 – Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom, “samo menjalnice in zastavljalnice”,
pri dejavnosti K 74.120 – Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje pa “razen revizijske dejav-
nosti”.

Vpiše se družbene pogodba z dne 29. 9.
1998.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 2000/00304 Rg-4610
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 2000/00304 z dne 25. 1. 2000
pod št. vložka 1/03871/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi
pripojitve s temile podatki:

Matična št.: 5588103
Firma: ZOBOZDRAVSTVO ZGORNJE-

SAVINJSKE DOLINE MOZIRJE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 3330 Mozirje, Trg osvobodil-

ne fronte 2
Vpiše se izbris subjekta vpisa zaradi pri-

pojitve k zavodu Zgornjesavinjski zdravstve-
ni dom Mozirje, p.o. (reg. vl. 1/3873/00).

Srg 2000/00297 Rg-4611
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 2000/00297 z dne 25. 1. 2000

pod št. vložka 1/02350/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi
pripojitve s temile podatki:

Matična št.: 5450705
Firma: EMKOR, Tovarna elektrome-

hanskih komponent, d.o.o., Rogatec, Ro-
gatec 252

Skrajšana firma: EMKOR, d.o.o., Roga-
tec, Rogatec 252

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3252 Rogatec, Rogatec 252
Osnovni kapital: 3,543.000 SIT
Izbris subjekta vpisa po sklepu o pripoji-

tvi pri prevzemni družbi Okrožnega sodišča
v Celju, Srg 877/99 (vl. št. 1/461/00) z
dne 31. 12. 1999.

Srg 1999/00667 Rg-4615
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 1999/00667 z dne 12. 1. 2000
pod št. vložka 1/05161/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt vpisa
zaradi zaključka redne likvidacije s temile
podatki:

Matična št.: 5755611
Firma: LIMPEX, d.o.o., trgovsko in sto-

ritveno podjetje, Slovenske Konjice – v
likvidaciji

Skrajšana firma: LIMPEX, d.o.o., Slo-
venske Konjice – v likvidaciji

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3210 Slovenske Konjice,
Mestni trg 18

Osnovni kapital: 125.000 SIT
Vpiše se zaključek redne likvidacije in

izbris subjekta vpisa po sklepih družbenika
z dne 1. 6. 1999.

Poslovne knjige, knjigovodska dokumen-
tacija in dokumentacija o likvidacijskem po-
stopku je shranjena pri Zidar Dušanu, Mest-
ni trg 12, 3210 Slovenske Konjice.

KRANJ

Srg 1056/2000 Rg-4584
Družba BS TEAM, trgovina, storitve,

d.o.o., s sedežem v Kranju, Gorenjesav-
ska 9, vpisana na reg. vl. št. 1/5391/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo Sla-
dič Boris, Kranj, Cesta Jaka Platiše 19, Lu-
kič Zoran, Kranj, Lojzeta Hrovata 10 in Sla-
dič Slavko, Kranj, Cesta 1. maja 61.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 3. 2000

Srg 1400/2000 Rg-6054
Družba ARINTON, družba za proizvod-

njo in trženje z neživilskimi izdelki,
d.o.o., Kranj, s sedežem v Kranju, Kolod-
vorska 3, vpisana na reg. vl. št.
1/5269/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Pe-

rič Dragiša, Šorlijeva 27, Kranj in Papež
Anton, st., Hrib pri Hinjah 9, Hinje.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 31. 3. 2000

LJUBLJANJA

Srg 13711/99 Rg-56
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo kot registrsko sodi-
šče na predlog TJANA, podjetje za proizvod-
njo, razvojni inženiring, trgovino in storitve,
d.o.o., Grič cesta IV/1, Ribnica, za prene-
hanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe TJANA,
d.o.o., Ribnica, objavlja sklep:

TJANA, podjetje za proizvodnjo, raz-
vojni inženiring, trgovino in storitve,
d.o.o., Grič cesta IV/1, Ribnica, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 24. 9. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Jamnik Dušan, Grič, Ce-
sta IV/1, Ribnica, Lavrič Alojz, Hrib 106,
Loški potok, Lovšin Franc, Gornje Lepovče
17, Ribnica in Pogorelc Viktor, Nemška vas
4, Ribnica, z ustanovitvenim kapitalom
1,520.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti iz-
brisane družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2000

Srg 94/18827 Rg-387
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/18827 z dne 25. 8. 1999 pod št.
vložka 1/19544/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: DERMAKIM, proizvodnja, trgo-
vina, storitve, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Resljeva c. 20
Osnovni kapital: 162.727 SIT
Ustanovitelj: Kalin Samo, izstop 22. 12.

1994.
Sklep skupščine z dne 22. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti izbrisane druž-
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be je prevzel Samo Kacin, Resljeva 20,
Ljubljana.

Srg 94/11095 Rg-3543
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11095 z dne 20. 12. 1999 pod št. vlož-
ka 1/15824/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: UNIMARC, d.o.o., Ljubljana, tr-
govina, zastopstva, proizvodnja in stori-
tve

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Cesta
VI/8

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Švagelj Petković Živa in

Petković Dušan, izstop 24. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 24. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti izbrisane družbe
sta prevzela Švagelj Petković Živa in Petkovi-
ć Dušan, oba Cesta VI/8, Ljubljana-Polje.

Srg 1999/12739 Rg-3623
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12739 z dne 27. 1. 2000 pod št.
vložka 1/15811/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5574927
Firma: AGENCIJA BILANCA, finančno

računovodske storitve in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Gerbičeva 33b

Skrajšana firma: AGENCIJA BILANCA,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Gerbičeva
33b

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bernik Martina, Bernik Pe-

ter in Bernik Žiga, izstop 15. 11. 1999.
Sklep skupščine z dne 15. 11. 1999 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti izbrisane druž-
be so prevzeli Martina Bernik, Peter Bernik
in Žiga Bernik, vsi stanujoči v Ljubljani, Ger-
bičeva 33.

Srg 1999/11730 Rg-4416
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11730 z dne 2. 2. 2000 pod št. vlož-
ka 1/26369/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5895812
Firma: NOVA ZALOŽBA, založništvo,

tiskarstvo, marketing, trgovina in za-
stopstva, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: NOVA ZALOŽBA,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Ilirska 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Cuderman Mirko, izstop

11. 11. 1999.
Sklep skupščine z dne 11. 11. 1999 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti izbrisane druž-
be je prevzel Cuderman Mirko, Ilirska 16,
Ljubljana.

Srg 3302/2000 Rg-4620
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog delničarja za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe DELO REPROS-
TUDIO, grafična dejavnost, d.d., Dunajska
5, Ljubljana, objavlja sklep:

DELO REPROSTUDIO, grafična dejav-
nost, d.d., Dunajska 5, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/10009/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu edinega delničarja z
dne 24. 2. 2000.

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

Edini delničar je DELO, časopisno in za-
ložniško podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska
5, z ustanovitvenim kapitalom 152,785.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na delničarja DELO, časopisno
in založniško podjetje, d.d., Ljubljana, Du-
najska 5.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 3. 2000

Srg 9964/99 Rg-4621
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog METALIKA, d.o.o., Ljubljana, za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra družbe METALI-
KA, d.o.o., Ljubljana, objavlja sklep:

METALIKA, kovinska industrija, zuna-
njetrgovinsko poslovanje in trženje,
d.o.o., Ljubljana, Ane Ziherlove 6, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 19. 8. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Zardini Stefano in Zar-
dini Flavio, oba Via Fusara 5, Sona – Vero-
na, Verona, Italija, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,500.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-

slu 396. in 397. člena zakona o gospodar-
skih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo  sodišče  po  preteku  tega  roka  spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2000

Srg 12197/99 Rg-4622
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog REMCO, d.o.o., Ljublja-
na, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra druž-
be REMCO, d.o.o., Ljubljana, objavlja
sklep:

REMCO, informacijski sistemi, d.o.o.,
Ljubljana, Litijska 51, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
8. 11. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Jurkovič Josip, Ljublja-
na, Reber 9, Paldauf Bojan, Ljubljana, Bro-
darjev trg 12, Pepelnjak Ivan, Ljubljana, Ja-
mova 66 in Remco Informacijski sistemi,
d.o.o., Ljubljana, Litijska 51, z ustanovitve-
nim kapitalom 5,002.000 SIT, ki prevzema-
jo obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2000

Srg 1120/2000 Rg-4623
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog MARGOS, gostinstvo, tu-
rizem, trgovina, poslovne, ekonomske in
servisne storitve, obdelava lesa, d.o.o., Vrh-
nika, Dobovičnikova 61, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe MARGOS, d.o.o.,
Vrhnika, objavlja sklep:

MARGOS, d.o.o., Vrhnika, reg. št. vl.
1/13680/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 30. 12.
1999.

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

Ustanovitelja sta Pečar Franc, Dobovič-
nikova 61, Vrhnika in Pirnar Jožica, Prušni-
kova 21, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,540.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku vse ostalo premoženje v celoti
prevzameta družbenika v sorazmerju s svo-
jimi poslovnimi deleži.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2000

Srg 348/2000 Rg-4625
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog SAYER, d.o.o., Ljubljana,
za prenehanje družbe po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
SAYER, d.o.o., Ljubljana, objavlja sklep:

SAYER, družba za trgovino in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Maroltova 13, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 22. 12. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Potisek Alojzij, Ljubljana,
Maroltova 13, z ustanovitvenim kapitalom
1,502.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2000

Srg 2108/2000 Rg-4661
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog družbe JOBI, gostinsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Vrhnika, Sinja
Gorica 12a, za prenehanje družbe po skraj-
šanem postopku in izbris iz sodnega regi-
stra družbe JOBI, gostinsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Vrhnika, Sinja Gorica 12a,
objavlja sklep:

Družba JOBI, gostinsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Vrhnika, Sinja Gorica
12a, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 28. 1. 2000.

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

Ustanovitelja sta Bizjak Jožica in Bizjak
Ernest, oba Jakčeva 10, Ljubljana, z usta-
novitvenim kapitalom 1,567.979 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na Bizjak Jožico in Bizjak Ernesta.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2000

Srg 10108/99 Rg-6055
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog družbe FILCO, podjetje za
finančni inženiring, d.d., Blejčeva 4, Men-

geš, ki jo zastopa notar Podgoršek Bojan iz
Ljubljane, Tavčarjeva ulica 3, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe objavlja sklep:

Družba FILCO, podjetje za finančni in-
ženiring, d.d., Blejčeva 4, Mengeš, reg.
št. vl. 1/12387/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
13. 9. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja delniške družbe sta Filc Men-
geš, d.d., Mengeš, Blejčeva 4 in Anica Gale,
Mengeš, z ustanovitvenim kapitalom 158.600
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital in vse pre-
moženje prenese v celoti na oba ustanovite-
lja Filc Mengeš, d.d. in Anico Gale.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2000

Srg 12224/99 Rg-6056
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog družbe ISKRA-AIR, letal-
sko prevozno podjetje, d.o.o., Stegne 25
A, Ljubljana, ki jo zastopa notar Podgoršek
Bojan iz Ljubljane, Tavčarjeva ulica 3, za
prenehanje družbe po skrajšanem postop-
ku in izbris iz sodnega registra družbe ob-
javlja sklep:

Družba ISKRA-AIR, letalsko prevozno
podjetje, d.o.o., Stegne 25 A, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/20973/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
24. 11. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je ISKRA INVEST, pod-
jetje za inženiring, vzdrževanje in storitve,
d.d., Ljubljana, Stegne 25, z ustanovitve-
nim kapitalom 40,188.183,54 SIT, ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje družbe prene-
se v celoti na ISKRO INVEST, podjetje za
inženiring, vzdrževanje in storitve, d.d., Ljub-
ljana.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2000

MURSKA SOBOTA

Srg 98/00108 Rg-47
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja sklep:

Družba RATING – RATNIK IN OSTALI,
podjetje za inženiring, projektiranje in teh-
nično svetovanje, Murska Sobota, d.n.o.,
Murska Sobota, Šercerjevo naselje 18, ki
je vpisana v reg. vložku tukajšnjega sodišča
št. 1/02211/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu obeh ustanoviteljev Ratnik
Ota in Ratnik Suzane, oba Murska Sobota,
Šercerjevo naselje 18, z dne 9. 3. 1998.

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

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe sta prevzela Ratnik Oto
in Ratnik Suzana.

Družba nima nobenega premoženja.
Proti sklepu družbenikov o prenehanju

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

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 2. 1999

NOVA GORICA

Rg-4618
Družba TEI-SI, Elektrotehnična pro-

izvodnja, d.o.o., s sedežem Industrijska
cesta 5, Nova Gorica, vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1-3798-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 9. 3. 2000.

Ustanovitelji so Scavi Manuela in Scavi
Stefano, oba Via Battindarno 106, Bolog-
na, Italija ter TECNO ELETTRA ITALIA
S.P.A., Via Labriola 8, Sala Bolognese (Bo),
Italija, ki prevzamejo obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 3. 2000

Rg-403916
Družba BIMBA LINE, Trgovina in za-

stopanje, d.o.o., s sedežem Renški Pod-
kraj 43, Renče, vpisana pri Okrožnem so-
dišču v Novi Gorici v registru s št. reg. vl.
1-3542-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
22. 4. 1999.

Ustanovitelja sta Zupan Dalibor in Pado-
van Maria, oba Via Margherita 1, Trst (Itali-
ja), ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz sodnega registra, pripada
ustanoviteljema.
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Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 4. 1999

NOVO MESTO

Srg 413/2000 Rg-6049
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog družbe RAFAE-
LO ŠTEFAN, gostinstvo, turizem in trans-
port, d.o.o., Trebnje, Štefan pri Trebnjem
36, objavlja sklep:

Družba RAFAELO ŠTEFAN, gostinstvo,
turizem in transport, d.o.o., Trebnje, Šte-
fan pri Trebnjem 36, vpisana na reg. vl. št.
1-4146/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 31. 3.
2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Anton Lavrih, Veliki Ga-
ber, Žubina 28, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2,100.000
SIT v celoti prenese na Antona Lavriha.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 3. 4. 2000

Srg 88/99 Rg-402973
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe RUSLOSIT, svetovanje,
inženiring in trgovina, d.o.o., Trebnje, Jurči-
čeva ulica 22, objavlja sklep:

Družba RUSLOSIT, svetovanje, inženi-
ring in trgovina, d.o.o., Trebnje, Jurčiče-
va ulica 22, vpisana na reg. vl. št.
1-3938/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 31. 12. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je TAMDEK, družba z ome-
jeno odgovornostjo, Kaliningrad, Ulica Alek-
sandra Nevskega 48, Rusija, z ustanovitve-
nim kapitalom 1,323.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
1,323.000 SIT v celoti prenese na družbo
TAMDEK.

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

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 28. 5. 1999

PTUJ

Srg 712/99 Rg-4616
VODNAR, podjetje za zaključna dela

v gradbeništvu, kooperacijo in trgovino,
d.o.o., Trstenjakova 2, Ptuj, reg. št. vl.
1/2972-00, katere ustanovitelj je Janko Žni-
darič, Rimska ploščad 12, Ptuj, po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 24. 12. 1999
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Janko Žnida-
rič, Rimska ploščad 12, Ptuj.

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

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 21. 3. 2000

Evidenca statutov
sindikatov

Ob-27482
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževa-

nja in znanosti – Osnovna šola Trzin,
Mengeška 7/B, 1236 Trzin, se hranijo pri
Upravni enoti Domžale, pod zap. št. 3/00.

Za identifikacijo se določi matična števil-
ka 1513290.

Št. 029-4/00-402 Ob-27483
Sprememba pravil Sindikata delavcev

tehničnih pregledov Slovenije Avtoline,
Bohoričeva 10, Krško, sprejeta dne
14. 10. 1998, se vpiše v evidenco in hram-
bo statutov sindikatov pod zap. št. 42 pri
Upravni enoti Krško.

Št. 141-08/00-112 Ob-27484
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te

odločbe hrani pravilnik Sindikata organi-
zacije ISS Servissystem, d.o.o., Splošna
bolnišnica Maribor, Neodvisnost, Konfe-
deracija novih sindikatov Slovenije, s se-
dežem v Mariboru, Kopitarjeva ul. 5.

Pravilnik je vpisan v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod
zap. št. 08 z dne 3. 5. 2000.

Identifikacija – matična številka sindikata
z imenom Sindikat ISS Servissystem, d.o.o.,
Splošna bolnišnica Maribor, Neodvisnost,
Konfederacija novih sindikatov Slovenije, je
1049330.

Št. 127-1/00 Ob-27548
Veljavna pravila Sindikata delavcev Av-

togalant, s sedežem v Novem mestu, Ob

potoku 10, ki so bila z dne 10. 3. 2000
sprejeta na zboru sindikata, se sprejmejo v
hrambo pri Upravni enoti Novo mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 172.

Razglasi sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 65/99 S-27468
To sodišče je s sklepom opr. št. St

65/99 dne 8. 5. 2000 začelo stečajni po-
stopek nad stečajnim dolžnikom Athens,
trgovina, inženiring, proizvodnja, sveto-
vanje, d.o.o., Gosposvetska 84, Maribor.

Odslej firma glasi: Athens, trgovina, in-
ženiring, proizvodnja, svetovanje, d.o.o.,
Gosposvetska 84, Maribor – v stečaju.

Za stečajno upraviteljico se imenuje univ.
dipl. ek. Majda Jaki, Koroška 75, Maribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva ob-
jave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka, in sicer v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.

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

Narok za preizkus terjatev bo dne 6. 9.
2000 ob 9. uri, soba 330 tukajšnjega so-
dišča.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 8. 5. 2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 5. 2000

St 32/99 S-27469
To sodišče je s sklepom opr. št. St 32/99

z dne 5. 5. 2000 nad dolžnikom Antolini,
trgovina, gostinstvo in posredništvo,
d.o.o., Izola, Cankarjev drevored 16 B,
matična št. 5919339, šifra dejavnosti
55.301, začelo stečajni postopek, ga takoj
zaključilo ter po pravnomočnosti sklepa odre-
dilo izbris dolžnika iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 5. 2000

St 9/2000 S-27470
To sodišče je s sklepom opr. št. St 9/00

z dne 9. 5. 2000 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom MOM Trade, tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ma-
riborska 23, Ptuj, matična številka
5602220, šifra dejavnosti 51.190.

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 roku 30 dni
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve.

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

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Ignac Marinič, dipl. ek., Partizanska
3-5, Maribor.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
– Krekova družba za financiranje, d.o.o.,

Slomškov trg 18, Maribor,
– Certus, Avtobusni promet Maribor,

d.d., Linhartova ul. 22, Maribor,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-

nance, Davčni urad Ptuj,
– Anita Ličina, Mariborska 23, Ptuj.
Oklic je bil nabit na oglasno desko so-

dišča dne 9. 5. 2000.
Okrožno sodišče na Ptuju

dne 9. 5. 2000

St 10/2000 S-27471
To sodišče je dne 9. 5. 2000 s sklepom

opr. št. St 10/2000, začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Redis, založništvo,
marketing, turizem, d.o.o., Trstenjakova
16, Ptuj, matična številka 5594626, šifra
dejavnosti 120311.

Odslej firma glasi: Redis, založništvo,
marketing, turizem, d.o.o., Trstenjakova 16,
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 o začetku stečajnega postop-
ka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo 5. 9. 2000,
v sobi 26 tukajšnjega sodišča, ob 9. uri.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 9. 5.
2000.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 9. 5. 2000

St 12/99 S-27472
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Finanz Leasing, storitveno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Maribor – v stečaju,
se v skladu s členom 169/I ZPPSL zaključi.

Na upnika Safe Invest, d.d., Maribor, se
prenesejo vsa denarna sredstva na račun
stečajnega dolžnika.

Upnik Safe Invest, d.d., Maribor, mora
morebitni presežek sredstev iz pravdnih po-
stopkov prenakazati ustanoviteljem stečaj-
nega dolžnika.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 5. 2000

St 67/99 S-27473
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom All Produkt, proizvodnja, trgovina in
storitve, Na gaj 19, Kamnica, d.o.o. – v
stečaju, se v skladu s členom 169/I ZPPSL
zaključi brez glavne razdelitve stečajne ma-
se med navadne upnike.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 5. 2000

St 40/2000 S-27474
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Metalna tovarna strojev in kompo-
nent, podjetje za proizvodnjo, trgovino
in storitve, d.o.o., Maribor, se v skladu s
členom 99/I ZPPSL začne in takoj zaključi,
saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno ma-
so, ne zadošča niti za stroške tega postop-
ka.

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

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 5. 2000

St 5/94 S-27475
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

5/94 dne 8. 5. 2000 v likvidacijskem po-
stopku nad dolžnikom Stanovanjska za-
druga Kočevje, Trg zbora odposlancev
47, Kočevje, odstavilo likvidacijskega upra-
vitelja Aleša Abrahamsberga in za likvidacij-
sko upraviteljico imenovalo Olgo Tanko iz
Ribnice.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2000

St 19/2000 S-27552
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 19/2000 sklep z dne 11. 5.
2000:

Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom: Eurolab, Proizvodnja elektroapara-
tov, d.o.o., Mestni trg 18, Slovenske Ko-
njice.

Odslej se firma dolžnika glasi: Eurolab,
Proizvodnja elektroaparatov, d.o.o., Mestni
trg 18, 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 ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

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

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo 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% vrednost 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
27. septembra 2000 ob 9. uri, v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 11. 5. 2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 5. 2000

St 6/2000 S-27554
To sodišče je s sklepom št. St 6/2000 z

dne 10. 5. 2000 na podlagi prvega odstav-
ka 99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključi-
lo postopek nad dolžnikom Lipa – Line,
podjetje za kmetijsko proizvodnjo in tr-
govino na debelo in drobno Raka, d.o.o.,
Pod lipo 7, Raka, matična številka
5334861, šifra dejavnosti 020140.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik,
vpisan pod vl. št. 1/591/00 izbriše iz sod-
nega registra.

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

Okrožno sodišče v Krškem
dne 10. 5. 2000

St 5/2000 S-27555
To sodišče je s sklepom št. St 5/2000 z

dne 10. 5. 2000 na podlagi prvega odstav-
ka 99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
postopek nad dolžnikom Ajdina Bau, pro-
izvodnja, trgovina in inženiring, Sevnica,
d.o.o., Cankarjeva 1, Sevnica. Matična šte-
vilka 5795265, šifra dejavnosti 110309.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik,
vpisan pod vl. št. 1/3345/00 izbriše iz sod-
nega registra.

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

Okrožno sodišče v Krškem
dne 10. 5. 2000

St 4/2000 S-27557
To sodišče je s sklepom št. St 4/2000 z

dne 10. 5. 2000 na podlagi prvega odstav-
ka 99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
postopek nad dolžnikom Miko, trgovina, in-
ženiring, posredovanje in druge storitve,
d.o.o., Sevnica, Gabrje 3, Tržišče, matič-
na številka 5822777, šifra dejavnosti 11002.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik,
vpisan pod vl. št. 1/3523/00 izbriše iz sod-
nega registra.

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

Okrožno sodišče v Krškem
dne 10. 5. 2000

St 11/99 S-27558
To sodišče je s sklepom št. St 11/99 z

dne 10. 5. 2000 na podlagi drugega od-
stavka 99. člena ZPPSL zaključilo posto-
pek nad dolžnikom Gea, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Raka, v stečaju, Mali Ko-
ren 1a, Raka.

Premoženje stečajnega dolžnika, ki ga
predstavlja oprema za proizvodnjo čipsa in
pisarniška oprema (telefaks Panasonic
KX-F26010), vse opredeljeno v cenitvi ce-
nilca Marjana Rostoharja, št. 0202/00, se
izroči Občini Krško. Premoženje izroči ste-
čajni upravitelj v osmih dneh po pravno-
močnosti sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik, vpisan pod vl. št. 1/2144/00 izbri-
še iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Krškem
dne 10. 5. 2000

St 13/95-51 S-27560
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Daboplast, d.o.o., Ljubljanska 9, Ma-
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ribor – v stečaju, se v skladu s členom
99/II ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

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

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 5. 2000

St 29/97-91 S-27561
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Gradbeni servis, gradbeno podjet-
je, d.o.o., Ul. Pohorskega bataljona 30,
Slovenska Bistrica – v stečaju, se v skla-
du s členom 169 ZPPSL zaključi brez raz-
delitve stečajne mase.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 5. 2000

St 19/2000-6 S-27563
To sodišče je na seji senata dne 9. 5.

2000 pod opr. št. St 19/2000 sprejelo
naslednji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom Prima-
tex, Družba za proizvodne in trgovske
storitve, d.o.o., Glavni trg 1, Novo me-
sto, matična št. 5795826, šifra dejavnosti
52.420, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Pri-
matex, Družba za proizvodne in trgovske
storitve, d.o.o., Glavni trg 1, Novo mesto,
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 9. 5. 2000

St 25/2000-9 S-27565
V postopku prisilne poravnave med dolž-

nikom Hipot, elektronski elementi in si-
stemi, d.o.o., Trubarjeva 7, Šentjernej in
njegovimi upniki, vabi poravnalni senat up-
nike na narok za prisilno poravnavo, ki bo
dne 19. 6. 2000 ob 13. uri, v sobi 108
tega sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije v stečajni pisarni te-
ga sodišča, soba št. 15, v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 11. 5. 2000

Kolektivni delovni spori

I Kd 225/99 K-27551
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

na podlagi 49. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane, da je uveden
kolektivni delovni spor med predlagateljem
Republiškim odborom sindikata delavcev
državnih in družbenih organov Slovenije,
Dalmatinova 4, Ljubljana in udeležencem
Republiko Slovenijo, Ministrstvo za finan-
ce, DURS, Glavni urad, Jesenkova 3, Ljub-
ljana, zaradi ugotovitve nezakonitosti pra-
vilnika o sistemizaciji delovnih mest z dne
28. 6. 1996.

Vse osebe, organi in organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v treh dneh po tej objavi, lahko
pa tudi ves čas postopka na narok s pisno
vlogo.

Poravnalni narok je razpisan za dan
21. 6. 2000 ob 11.30, v sobi št. 8/III. nad.,
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Res-
ljeva 14, Ljubljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobeše-
no na oglasni deski tega sodišča dne 4. 5.
2000.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2000

Razpisi
 delovnih mest

Ob-27485
Na podlagi 9. člena zakona o temeljnih

pravicah iz delovnega razmerja, 20. člena
statuta ZD Zagorje in 11. člena kolektivne
pogodbe za zdravnike in zobozdravnike ob-
javljamo prosto delovno mesto

zdravnika po končanem sekundariju
ali zdravnika splošne medicine ali zdrav-
nika specialista spl. medicine ali zdrav-
nika specialista pediatrije v otroškem
dispanzerju

s polnim delovnim časom za določen
čas za nadomeščanje delavke v času po-
rodniškega dopusta in specializacije ter 4
mesečno poskusno dobo.

Kandidati, ki imajo dokončano Medicin-
sko fakulteto v Ljubljani – Odsek za splošno
medicino in strokovni izpit oziroma oprav-
ljen specialistični izpit iz pediatrije, naj poš-
ljejo svoje vloge z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev v 8 dneh po objavi na
kadrovsko službo ZD Zagorje.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po odločitvi.

Zdravstveni dom Zagorje

Št. 111-2/00-0515 Ob-27486
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi drugega odstavka 258.j čle-

na zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 35/97 in
87/97):

a) 1 prosto mesto sodnika za pre-
krške s sedežem v Slovenj Gradcu.

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

pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške iz
258.d člena zakona o spremembah in do-
polnitvah zakona o prekrških in pogoje za
izvolitev za sodnika za prekrške, določene v
drugem odstavku 258.e člena zakona o spre-
membah in dopolnitvah zakona o prekrških.

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

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-2/00-0515 Ob-27547
Ministrstvo za pravosodje razpisuje
I. na podlagi 19. člena zakona o držav-

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

a) 1 prosto mesto višjega državnega
tožilca na Višjem državnem tožilstvu v
Kopru;

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

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

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu zakona o sodniški službi
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
višjega državnega tožilca, določene v dru-
gem odstavku 15. člena in v 16. členu za-
kona o državnem tožilstvu;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

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

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

Ministrstvo za pravosodje

Ob-27820
Waldorfska šola Ljubljana, Svet zavoda

Waldorfske šole Ljubljana, razpisuje delov-
no mesto

poslovnega vodje.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje po-

goje:
– visoka izobrazba,
– da pozna načela waldorfske pedago-

gike (zaželena specializacija iz waldorfske
pedagogike,

– da ima izkušnje z vodenjem in organi-
ziranjem,

– opravljen strokovni izpit.
Kandidat mora aktivno obvladati slo-

venski jezik. Poslovni vodja bo imenovan
za 4 leta. Pri tem 2/3 delovne obveznosti
predstavlja poslovno vodenje, 1/3 pa pou-
čevanje.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
ter predlogom programa dela zavoda pošlji-
te v 8 dneh po objavi razpisa v ovojnici z
oznako “za razpis”, na naslov: Waldorfska
šola Ljubljana, Rodičeva 2, Ljubljana.

O izbiri bomo kandidate obvestili v 30
dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS.

Waldorfska šola Ljubljana

Ob-27822
Svet zavoda Osnovne šole Vrhovci, Ce-

sta na Bokalce 1, 1125 Ljubljana, razpisuje
delovno mesto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkci-

jo izpolnjevati splošne zakonske pogoje in
posebne pogoje v skladu s 53., 92. in
94. členom zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Ur. l.
RS, št. 12/96 in 23/96), in sicer:

– da izpolnjujejo pogoje za učitelja ali za
svetovalnega delavca v šoli,
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– ima visokošolsko izobrazbo,
– ima opravljen strokovni izpit v skladu z

zakonom,
– ima pridobljeno pedagoško izobrazbo,
– ima naziv svetovalec ali svetnik oziro-

ma najmanj pet let naziv mentor,
– opravljen ravnateljski izpit,
– 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izo-

braževanju.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandida-

ti, ki izpolnjujejo pogoje po 143., 144.,
145., 146. in 149. členu ZOFVI.

Kandidat mora imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposob-
nosti za uspešno vodenje šole.

Izbran kandidat bo imenovan za 4 leta.
Pričetek dela bo v skladu s sklepom o

imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

zahtevanih pogojev (overjene kopije spriče-
vala, potrdil, odločb, kopije delovne knjiži-
ce ipd.) in o dosedanjih delovnih izkušnjah,
kratek življenjepis in program oziroma vizijo
razvoja ter dela šole za mandatno obdobje
pošljite v 8 dneh po razpisu na naslov: Svet
Osnovne šole Vrhovci, Cesta na Bokalce 1,
1125 Ljubljana, z oznako “prijava na razpis
za ravnatelja”.

Pomanjkljive prijave svet šole ne bo
obravnaval. Kandidati boste pisno obvestilo
o izbiri prejeli v zakonitem roku.

Osnovna šola Vrhovci
Ljubljana

Ob-27795
Izbira Laško, Trgovska družba, d.d., ob-

javlja prosto delovno mesto
direktorja.
Poleg splošnih pogojev, določenim z za-

konom, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da ima višjo strokovno izobrazbo eko-
nomske, komercialne ali druge ustrezne
smeri in najmanj štiri leta delovnih izkušenj v
dejavnosti blagovnega prometa,

– da ima strokovne, organizacijske in
druge delovne sposobnosti za opravljanje
dela na delovnem mestu s pristojnostjo di-
rektorja družbe, zlasti za področje blagov-
nega prometa.

Mandat traja pet let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

pogojev pričakujemo v osmih dneh po obja-
vi na naslov: Nadzorni svet, Izbira Laško,
d.d., Trubarjeva 4, 3270 Laško.

O izidu objave bomo prijavljene kandida-
te obvestili v desetih dneh po odločitvi.

Izbira Laško, d.d.

Ob-27872
Svet Osnovne šole Bistrica ob Sotli, Bi-

strica ob Sotli 63 a, 3256 Bistrica ob Sotli,
razpisuje delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora izpolnjevati pogoje, dolo-

čene v 53. in 145. členu zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list 12/96) ter imeti pedagoške, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspe-
šno vodenje šole.

Ravnatelj bo imenovan za 4 leta. Zače-
tek mandata je 12. 10. 2000.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanje-
ga dela v petnajstih dneh po objavi na na-

slov šole z oznako “Razpis za ravnatelja“.
O izboru bomo kandidate obvestili v za-

konitem roku.
Osnovna šola Bistrica ob Sotli

Ob- 27873
Osnovna šola Bistrica ob Sotli razpisuje

za šol. list 2000/2001 delovna mesta:
– učitelja glasbene vzgoje s polnim

delovnim časom za nedoločen čas (učno
obvezo dopolnjuje na OŠ Kozje),

– učitelja nemškega in angleškega
jezika s polnim delovnim časom za nedolo-
čen čas,

– učitelja zgodovine in zemljepisa s
polnim delovnim časom za nedoločen čas
(učno obvezo dopolnjuje na OŠ Podče-
trtek),

– učitelja tehniške vzgoje in učitelja
računalničarja s skrajšanim delovnim ča-
som za nedoločen čas,

– knjižničarja s polovičnim delovnim ča-
som za nedoločen čas.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev v 15-tih dneh po ob-
javi razpisa na naslov: Osnovna šola Bistrica
ob Sotli, Bistrica ob Sotli 63 a, 3256 Bistri-
ca ob Sotli.

O izboru jih bomo obvestili v zakonitem
roku.

Osnovna šola Bistrica ob Sotli

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. 199/2000 Ob-27462
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, Celje, faks 063/481-771.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: RTG aparat za skelet in
pljuča, CT aparat, večnamenski inter-
vencijski aparat, aparat za NMR, aparat
za invazivno srčno diagnostiko; v oce-
njeni vrednosti 500 mio SIT.

3. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ce-
lje, Oblakova 5, Celje.

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

5.
Splošna bolnišnica Celje

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Št. 35101-0001/00 Ob-27521
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica, So-

kolska 8, 1295 Ivančna Gorica, tel.
061/778-385, faks 061/777-697.

2. Vrsta in obseg del: izvedba gradbe-
no-obrtniških in inštalacijskih del z zu-
nanjo ureditvijo in komunalnimi priključ-
ki nove centralne šole OŠ Stična.

Ocenjena vrednost del: 877,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Ivančna Gorica - Stična.
4. Predvideni datum objave javnega raz-

pisa: avgust 2000.
5.

Občina Ivančna Gorica

Št. 03300-142/98-33 Ob-27692
1. Naročnik, poštni naslov, št. telefaksa:

Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230
Domžale, 061/716-146.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izgradnja OŠ
Dragomelj, ocenjena vrednost del:
800,000.000 SIT.

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

ročila gradbenih del: september 2000.
Občina Domžale

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

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

Št. 401-2/00-60-664 Ob-27691
Sklep

o razveljavitvi javnega razpisa
Zavod za prestajanje kazni zapora Ljub-

ljana, Povšetova 5, razveljavlja javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za izbor
najugodnejšega ponudnika za oskrbo s pri-
pravljenimi obroki hrane za potrebe ZPKZ
Ljubljana – oddelka Novo mesto in Ig, ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 22 z dne
10. 3. 2000, Ob-22699.

Razveljavitev javnega razpisa je uteme-
ljena z vložitvijo zahtevka za revizijo postop-
ka izbire izvajalca brez omejitev, ki ga je
podala ena od udeleženih strank v postop-
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ku in ugotovitve naročnika v revizijskem po-
stopku, da so bila pri izbiri dobavitelja poleg
osnovnih meril za izbor, uporabljena tudi
druga merila.

Naročnik bo izvedel nov javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev za izbor naj-
ugodnejšega ponudnika za oskrbo s pri-
pravljenimi obroki hrane za potrebe ZPKZ
Ljubljana – oddelka Novo mesto in Ig.

Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij

Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana

Preklic

Št. 0501-308/44-00 Ob-27797
Preklicujemo objavo javnega razpisa za

izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo in-
formacijske opreme, objavljenega v Urad-
nem listu RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000,
Ob-27311.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-27722
Obvestilo

Vrtec Ljubljana Center, Poljanska c. 12,
Ljubljana, obvešča vse ponudnike, ki so
dvignili razpisno dokumentacijo za javni raz-
pis brez omejitev za sukcesivno dobavo
čistil, potrošnega materiala in pripomoč-
kov za čiščenje ter toaletno sanitarnega
materiala, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000, da je zadnji
rok za oddajo ponudb 30. maj 2000, naj-
kasneje do 12. ure, ali s priporočeno po-
šiljko po pošti na upravi Vrtca Ljubljana Cen-
ter, Poljanska c. 12, Ljubljana, PP 2037.

Javno odpiranje bo dne 31. 5. 2000 ob
9. uri, na naslovu: Vrtec Ljubljana Center,
Enota Ana Ziherl, Čufarjeva 14, Ljubljana –
pedagoška soba, klet.

Hkrati obveščamo tudi, da je možen og-
led podajalcev brisač, toaletnega papirja in
milnikov dne 23. in 24. 5. 2000, od 8. do
9. ure, na Upravi Vrtca Ljubljana Center,
Poljanska c. 12.

Vrtec Ljubljana Center

Ob-27823
Popravek

V javnem razpisu brez omejitev za doba-
vo kurilnega EL olja, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000,
Ob-27083, se besedilo v 17. točki črta in
tako ostane 17. točka prazna.

Komunala Kočevje, d.o.o., Kočevje

Ob-27577
1. Naročnik: Osnovna šola Bistrica ob

Sotli, Bistrica ob Sotli 63 a, 3256 Bistrica
ob Sotli.

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

(a) Kraj dobave: Osnovna šola Bistrica
ob Sotli, Bistrica ob Sotli 63 a, 3256 Bistri-
ca ob Sotli.

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

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,

3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

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

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

(c) Ponudnik se lahko poteguje tudi sa-
mo za del zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska letna vrednost je 7,968.700 SIT .

(d) Ocenjena vrednost delov naročila za
živila, ki se bodo morda oddajali posa-
mično:

1. mleko in mlečni izdelki 932.500
SIT,

2. meso in mesni izdelki 2,990.000
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe 19.500
SIT,

4. jajca 85.000,00 SIT,
5. olja in izdelki 190.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje

1,157.500 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje 203.000 SIT,
8. sadni sokovi 527.500 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine

103.700 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa 10.000

SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi 1,290.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago

460.000 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivne dobave

blaga od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2002.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 8. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sot-
li 63 a, 3256 Bistrica ob Sotli – v tajništvu
šole vsak dan od 9. do 12. ure od 19. 5.
2000 dalje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 6. 6. 2000 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT (v ceno je
vključen 19% DDV) na žiro račun šole št.
50730-603-35134.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 6. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Bistrica ob
Sotli, Bistrica ob Sotli 63 a, 3256 Bistrica
ob Sotli.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 2000 ob 12.30 v prostorih Osnovne
šole Šmarje pri Jelšah, Vegova 26, Šmarje
pri Jelšah.

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,

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

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

morejo umakniti ponudbe: 7. 6. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in

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

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

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

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

čilu dobijo potencialni ponudniki pri naroč-
niku Osnovni šoli Bistrica ob Sotli, v tajniš-
tvu šole na tel. 063/800-11-00, faks
063/804-177.

16., 17.
OŠ Bistrica ob Sotli

Št. 210/00 Ob-27588
1. Naročnik: Osnovna šola Kozje, Kozje

131, 3260 Kozje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. a) Kraj dobave: Osnovna šola Kozje,
Kozje 131, 3260 Kozje.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava živil po naslednjih sku-
pinah:

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

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

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik se lahko poteguje tudi samo za del zah-
tevanega blaga.

č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska letna vrednost je 10,629.381 SIT.

d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oce-
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njena vrednost delov naročila za živila, ki se
bodo morda oddajali posamično:

1. mleko in mlečni izdelki -
1,240.890 SIT,

2. meso in mesni izdelki - 3,976.700
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe - 55.000
SIT,

4. jajca - 113.000 SIT,
5. olja in izdelki - 252.700 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje -

1,539.475 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje - 271.320 SIT,
8. sadni sokovi - 701.575 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine -

137.921 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa -

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

ski izdelki in keksi - 1,715.700 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago -

611.800 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivne dobave

blaga od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2002.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 8. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Kozje, Kozje 131, 3260 Kozje –
v tajništvu šole vsak dan od 9. do 12. ure od
19. 5. 2000 dalje.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT (v ceno je
vključen 19% DDV) na žiro račun šole št.
50730-603-35129.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 6. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Kozje, Kozje
nn, 3260 Kozje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 2000 ob 14. uri v prostorih Osnovne
šole Šmarje pri Jelšah, Vegova 26, 3240
Šmarje pri Jelšah.

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,

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

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

morejo umakniti ponudbe: 7. 6. 2000.

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

– cena - 8 točk,
– kvaliteta izdelkov - 6 točk,
– lastna proizvodnja - 4 točke,
– plačilni rok - 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

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

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

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

čilu dobijo potencialni ponudniki pri naroč-
niku Osnovni šoli Kozje, v tajništvu šole na
tel./faks 063/809-05-10.

16., 17.
OŠ Kozje

Št. 25/2000 Ob-27582
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Mikošičeva 24, 1507 Ljubljana,
faks 061/312-667.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): naročnik bo izbral izva-
jalca(e) na podlagi javnega razpisa za izbiro
izvajalca brez omejitev in z njim(i) sklenil
pogodbo(e) za dobavo blaga.

3. (a) Kraj dobave: računalniško opremo
bo izvajalec dobavil po lokacijah poslovnih
prostorov naročnika po Sloveniji (10 loka-
cij). Razdelilnik opreme bo dostavljen izbra-
nemu ponudniku.

(b) Vrsta in količina blaga: vrsta in količi-
na blaga je specificirana v prilogi A.

Priloga A

Specifikacije opreme
za javni razpis PC-5-00 kosov

Specifikacija 1 (osebni
računalniki in ekrani)

1.1. Osebni računalniki 250
1.2 Monitorji 19 palčni 5
Specifikacija 2 (prenosni

računalniki)
2.1 Prenosni računalniki – zmogljivejši 8
Specifikacija 3 (matrični

tiskalniki)
3.1 Tiskalniki matrični A4 25
3.2 Zmoglivejši matrični tiskalnik A3 1
Specifikacija 4 (laserski

tiskalniki in dodatna oprema)
4.1 Laserski tiskalniki črno-beli A4 80
4.2 Mrežni laserski tiskalnik A4 8
4.3 Zmogljiv mrežni laserski

tiskalnik A4 1
4.4 Barvni mrežni laserski tiskalnik A4 2
4.5 Modul za obojestransko

tiskanje za tiskalnik Optra-N 1
4.6 Dodatni predal za papir

za tiskalnik Optra SC1275 za
250 listov 1

Specifikacija 5 (oprema za
vgradnjo v osebne računalnike)

5.1 CD-RW enota 5
5.2 Diski 6
5.3 Avtomatični podatkovni

preklopniki 4-1 5
5.4 DVD enota 3
5.5 Spominski moduli

PC 133 SDRAM 60
5.6 Analogni PCMCIA modem 7

5.7 Analogni modem – zunanji 2
Specifikacija 6 (specifična

oprema za vgradnjo)
6.1 Diski za IBM strežnik 704

model 8650-6MM 15
6.2 MarkNet Token Ring adapter 1
6.3 Multistation Access Unit 3
Specifikacija 7 (video oprema)
7.1 Multimedijski projektor 9
7.2 Video konferenca 1
7.3 Digitalni camcorder 1

(d) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 100,000.000 SIT.

4. Datum dobave: datum dobave je julij
2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
predvideni datum zaključka dobave je 12. 8.
2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago na
naslovu: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Informacijski center, Miklošiče-
va 24, 1507 Ljubljana (tajništvo IC, III. nad-
str., soba 345, vsak delovni dan od 10. do
13. ure).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo se lahko zahteva do četrtka, 15. 6.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za plačilo razpisne doku-
mentacije mora ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije nakazati 8.000 SIT,
na žiro račun: 50101-609-10542.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do ponedeljka, 19. 6. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudniki predložijo ponud-
bo na naslov: Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Informacijski center, Miklo-
šičeva 24, 1507 Ljubljana (tajništvo IC, so-
ba 345, III. nadstr.).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 19. 6.
2000 ob 12.30, v sejni sobi št. 144 / I, v
poslovni stavbi Zavoda na Miklošičevi 24,
Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora zavarovati resnost ponudbe
z bančno garancijo na znesek 4,000.000
SIT po predlogi iz razpisne dokumentacije,
z veljavnostjo do 31. 8. 2000.

10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
glede pravnega statusa ponudnika in finanč-
no-poslovne in tehnične sposobnosti po-
nudnika ni posebnih zahtev, ponudnik mora
izpolnjevati pogoje v skladu z zakonodajo in
razpisno dokumentacijo.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik ne
more odstopiti od ponudbe od odpiranja
ponudb do roka veljavnosti ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev javnega naročila najboljšemu
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ponudniku so določena po naslednjem toč-
kovnem sistemu:

a) 0–25 tč. cena;
b) 0–25 tč. skladnost s tehničnimi spe-

cifikacijami;
c) 0–15 tč. reference ponudnika;
d) 0–5 tč. dobavni rok;
e) 0–5 tč. plačilni rok;
f) 0–25 tč. garancijski rok.
15., 16., 17.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Ljubljana

Št. 114/2000 Ob-27587
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, 1550 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

potrebno dobaviti: 2 kosa – televizijska
modulatorja z mešalcem izhodne moči
2 W.

(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.
5,500.000 SIT.

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

več 3 mesece po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

največ 3,5 mesecev 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. 061/175-2189, faks
061/175-2186.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 23. 5. do
29. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT, po enodnevni
predhodni najavi na faks 061/175-2186 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila
je negotovinski, na račun pri APP, Ljublja-
na, št. 50101-603-45036, sklic na št.
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 Stanku Perparju,
faks 061/175-2710; za komercialni del –
pri Alenki Rome, faks 061/175-2186.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 9. 6. 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. 114/2000 – TV
modulatorji”.

Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 6. 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 resnost ponudbe v
znesku 5.000 SIT; nepreklicna, brezpogoj-
na in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
23. 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 pogodbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
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, dobavni rok,
tehnična ustreznost in ostala merila po raz-
pisni dokumentaciji.

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

Št. 116/2000 Ob-27589
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, 1550 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: 1 grafični sistem.
(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.
18,000.000 SIT.

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

več 5 tednov po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

največ 6 tednov po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana, Tehnični trakt, III. nadstropje, soba
3Z16, pri Mateji Duša – tel.
061/175-3742, faks 061/175-3740.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 22. 5. do
26. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT, po enodnevni
predhodni najavi na faks 061/175-3740 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila
je negotovinski, na račun pri APP, Ljublja-
na, št. 50101-603-45036, sklic na št.
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 Radivoju Pavlinu,
faks 061/175-3740; za komercialni del –
pri Alenki Rome, faks 061/175-2186.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 8. 6. 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. 116/2000 – grafič-
ni sistem”.

Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 2000 ob 9. 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 resnost ponudbe v
znesku 1,000.000 SIT; nepreklicna, brez-
pogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 22. 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

Št. 02/00 Ob-27590
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001
Ljubljana, faks 01/588-92-30,
01/588-92-34.

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

3. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62,
1000 Ljubljana.

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

a) namizni računalniki;
b) ostala računalniška oprema.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da,
za sklop a ali b.
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(č) Ocenjena vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
10,000.000 SIT, 6,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
predvideni datum dobave je 14. 7. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
14. 7. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, 1001 Ljubljana, II. nadstrop-
je, oddelek nabave in skladišča, soba 215.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 1. 6. 2000 med
7. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun Javnega podjetja Energetika Ljub-
ljana, d.o.o., št. 50104-601-15437, s skli-
cem na št. SI-02/00. Vplačilo je možno tudi
na blagajni Energetike Ljubljana, Verovško-
va 70. Znesek plačila razpisne dokumenta-
cije vključuje 19% davek na dodano vred-
nost.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: do 8. 6. 2000
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbo je možno predloži-
ti po pošti na naslov: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, ali osebno v odde-
lek nabave in skladišča Javnega podjetja
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, II. nadstropje, soba 215.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 2000 ob
12. uri, na naslovu: Javno podjetje Energe-
tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljub-
ljana, I. nadstropje, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% orientacijske vrednosti
javnega naročila, z veljavnostjo do 26. 7.
2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo bo izvršeno po
dobavi blaga in po predložitvi bančne ga-
rancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev 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:  ponudnik  sme
umakniti ponudbo do 8. 6. 2000 do 10.
ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, finančno stanje, servis, tehnične
zahteve.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo samo
na pisno zahtevo po faksu št.
01/588-92-30, ali po elektronski pošti na

naslovu: maja.rojko@energetika-lj.si. Kon-
taktna oseba je Maja Rojko, univ. dipl. inž.
mat.

16., 17.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 2/2000 Ob-27591
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kraške lekarne, Gregorčičeva 8,
6250 Ilirska Bistrica, faks 067/81-470.

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

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

no dobaviti: dobava in montaža opreme.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

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

15. 8. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave in

montaže: 15. 9. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
sel, d.o.o., Cankarjeva 1, 6230 Postojna,
kont. oseba Iztok N. Čančula, tel.
067/24-438 ali 067/201-880.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
52200-601-12092, Misel, d.o.o., Postojna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: petek, 16. 6. 2000 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Lekarna Postojna, Prečna
2, 6230 Postojna, v zapečateni kuverti s
pripisom “Ponudba za lekarno v Postojni –
ne odpiraj”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek, 16. 6. 2000 ob 15. uri, v Lekarni
Postojna, Prečna 2, 6230 Postojna.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ocenjene vrednosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: način plačevanja z roki
je določen v pogodbi kot obvezni sestavini
razpisne dokumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: razvidno iz raz-
pisne dokumentacije.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

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

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

– ponudbena cena 65%,
– način plačila in fiksnost cen 10%,
– rok izvedbe 5%,
– garancijski rok 5%,
– reference ponudnika 10%,
– ostale  ugodnosti,  ki  jih  nudi  ponud-

nik 5%.
15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
48 z dne 18. 6. 1999, Ob-5034, objava o
izidu pa v Uradnem listu RS, št. 60-61 z dne
30. 7. 1999, Ob-8733.

Kraške lekarne Ilirska Bistrica

Št. 799-03-2/00-3113 Ob-27593
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo se odda z
javnim razpisom izbere izvajalca brez ome-
jitev.

3. (a) Kraj dobave: zavodi za prestajanje
kazni zapora v Sloveniji.

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

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: okvirna

vrednost naročila je 23,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

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

pogodba se zaključi po preteku enega leta
od sklenitve pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se dobi na naslovu:
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
– tajništvo (13. nadstropje), Tivolska 50,
Ljubljana. Dvig je možen samo osebno s
pismenim pooblastilom.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do dneva odpiranja
ponudb.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 26. 6. 2000 do 14. ure, na
naslovu naročnika.

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

javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 2000 ob
10. uri, v sejni sobi na naslovu naročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik ne zahteva bančne ga-
rancije za resnost ponudbe.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi po-
nudniki bo sklenjena enoletna pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
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ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifika-
cijami za prodajo predmeta javnega naro-
čila. Ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti
mora poravnane vse davčne in druge z
zakonom določene obveznosti. Podrobnej-
še zahteve so podane v razpisni dokumen-
taciji.

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

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): osnov-
no in edino merilo za izbor je cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Tadeji Hartman,
tel. 061/17-85-617.

16., 17.
Uprava RS za izvrševanje

kazenskih sankcij

Št. 1/2000-502 Ob-27595
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ Zdravstveni dom Laško, Kidričeva
5/b, 3270 Laško, faks 063/734-1495, tel.
063/731-233.

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

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

trebno dobaviti: reševalno vozilo kombi s
povišano streho.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 90

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene
dejavnosti celjske regije, Celje, Gregorči-
čeva 3, tel. 063/434-615.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 5. 2000,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije v višini 11.900 SIT, na žiro račun
št. 50700-603-31892, davčna številka:
43103375, na potrdilo o vplačilu naj nave-
dejo svojo davčno številko zaradi izstavitve
računa (v znesek je vključen DDV).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 31. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gre-
gorčičeva 3, 3000 Celje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 2000 ob 8.15, v prostorih Zdravstveni
dom Celje, Gregorčičeva 5, Celje, I. nadst.
– levo.

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

ponudbe: bianco menica z menično izjavo v
višini 10% od ocenjene vrednosti vozila.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik financira naro-
čilo v celoti iz lastnih sredstev in se zavezuje
poravnati plačila v skladu s pogodbo.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navodila 7. in 10. člena: ustrezna registra-
cija oziroma dovoljenje, poravnani davki in
prispevki, BON 1, 2 ali 3.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 1. 6. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, garancija, servis, plačilni pogoji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pogoj odkup rabljenega reševalnega
vozila. Za tehnične karakteristike vozila v JZ
ZD Laško, Jože Benedek, dr. stom., tel.
063/731-233.

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

17.
JZ Zdravstveni dom Laško

Ob-27598
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska 11, 1000 Ljubljana, 061/2912-921.

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:

A) 22 kosov delovna postaja za pro-
dajo vozovnic,

B) 22 kosov tiskalniki za tiskanje vo-
zovnic,

C) 5 kosov osebni računalnik,
D) 5 kosov laserski tiskalnik A4.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bava po posameznih točkah.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
26,600.000 SIT z 19% DDV.

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

A) 11,000.000 SIT,
B) 13,200.000 SIT,
C) 2,000.000 SIT,
D) 400.000 SIT.
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, Materialno poslovanje,
Trg OF 6/1, 1506 Ljubljana, Lisac Ivan, od
8. do 10. ure, vsak delovni dan.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 5. 2000 do
12. ure.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 6. 2000 do 12. ure.

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

20. 6. 2000 ob 10. uri, Kolodvorska 11 –
Steklena dvorana, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija v višini 10% ponujene
vrednosti, z veljavnostjo do 30. 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:
pravna oblika: d.d., d.o.o., potrdilo o plači-
lu davkov in prispevkov.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 9. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kako-
vost, cena, plačilni rok, garancija, reference.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Bajželj Janez, tel. 061/2914-225,
vsak delovnik od 8. do 9. ure.

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

Ob-27599
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska 11, 1000 Ljubljana, 061/2912-921.

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:

A) 3 kosi osebna vozila – limuzina,
B) 5 kosov kombinirano osebno vo-

zilo,
C) 9 kosov kombinirano dostavno vo-

zilo – cestar,
D) 1 kos osebno vozilo karavan,
E) 2 kosa terensko vozilo,
F) 1 kos kamion za prevoz tovora,
G) 3 kosi prekucnik,
H) 1 kos dostavno vozilo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: mož-
na je dobava po posameznih točkah in pod-
točkah, navedenih v razpisni dokumentaciji.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
95,000.000 SIT z DDV.

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

A) 10,000.000 SIT,
B) 11,000.000 SIT,
C) 42,500.000 SIT,
D) 3,800.000 SIT,
E) 3,300.000 SIT,
F) 9,000.000 SIT,
G) 10,500.000 SIT,
H) 4,900.000 SIT.
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

27. 10. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
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venske železnice, Materialno poslovanje,
Trg OF 6/1, 1506 Ljubljana, Lisac Ivan, od
8. do 10. ure, vsak delovni dan.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT – virman na ži-
ro račun 50100-601-5014744, pri APP
Ljubljana.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 6. 2000 do 12. ure.

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

21. 6. 2000 ob 12. uri, Kolodvorska 11 –
Steklena dvorana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti ponudbe, z veljav-
nostjo do 20. 8. 2000.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni iz-
vajalec (dobavitelj) s poddobavitelji.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oblika: d.d., d.o.o., potrdilo o plači-
lu davkov in prispevkov.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 9. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
garancijski rok, dobavni rok, stroški vzdrže-
vanja na prevoženih 30.000 km, reference.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Lisac Ivan, tel. 061/2912-921, vsak
delovnik od 8. do 9. ure.

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

Št. 53 Ob-27601
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, Ve-
gova 26, 3240 Šmarje pri Jelšah.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za sukcesivno dobavo
živil in kurilnega olja.

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Šmarje
pri Jelšah, Vegova 26, 3240 Šmarje pri
Jelšah in podružnične šole:

– Podružnična šola Kristan vrh,
– Podružnična šola Sveti Štefan,
– Podružnična šola Mestinje,
– Podružnična šola Zibika,
– Podružnična šola Šentvid pri Grobel-

nem,
– Podružnična šola Sladka gora,
vse pa so od centralne šole v Šmarju pri

Jelšah oddaljene od 4 do 12 km.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: predmet javnega naročila je:
1. sukcesivna dobava živil po nasled-

njih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,

6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

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

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago;

2. sukcesivna dobava kurilnega olja
– extra lahko EL, dvoletna količina
300.000 l.

(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 (velja za živila).

(č) Ocenjena vrednost naročila:
1. za živila znaša skupna orientacij-

ska vrednost 28,940.000 SIT in
2. za kurilno olje znaša skupna orien-

tacijska dveletna vrednost 24,600.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki –

2,200.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki – 8,450.000

SIT,
3. ribe in konzervirane ribe –

500.000 SIT,
4. jajca – 140.000 SIT,
5. olja in izdelki – 400.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –

2,850.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje – 950.000 SIT,
8. sadni sokovi – 1,450.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –

2,100.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa –

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

ski izdelki in keksi – 6,700.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –

2,250.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave blaga od 1. 9. 2000 do
31. 8. 2002.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 8. 2002.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Šmarje pri Jelšah – v tajništvu
šole, vsak dan od 9. do 12. ure, od 19. 5.
2000 dalje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 8. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT (v ceno je
vključen 19% DDV) na žiro račun vrtca, št.
50730-603-35085.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 6. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Šmarje pri Jel-
šah, Vegova 26, 3240 Šmarje pri Jelšah.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 2000 ob 9. uri, v prostorih Osnovne
šole Šmarje pri Jelšah, Vegova 26, 3240
Šmarje pri Jelšah.

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 podizva-
jalcev, 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 (ve-
lja samo za živila),

– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce (velja samo za
živila).

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 6. 2000.

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

– za živila:
· cena – 8 točk,
· kvaliteta izdelkov – 6 točk,
· lastna proizvodnja – 4 točke,
· plačilni rok – 4 točke,
· posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

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

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

mi naročnika – 1 točka;
– za kurilno olje:
· cena – 8 točk,
· posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
· plačilni rok – 3 točke,
· dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 2 točki,
· celovitost opisa ter skladnost vsebine

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

naročilu: Osnovna šola Šmarje pri Jelšah,
pri Zlatki Pilko, ki je zadolžena za izvedbo
razpisa na tel. 063/821-282, za del javne-
ga razpisa za živila pa pri Vinku Čoklju,
vodji kuhinje, na tel. 063/821-019 in
063/821-055.

16., 17.
OŠ Šmarje pri Jelšah

Št. 22/2000 Ob-27605
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah,
Slomškova ul. 13, 3240 Šmarje pri Jelšah.

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

3. (a) Kraj dobave: Otroški vrtec Šmar-
je pri Jelšah, Slomškova ul. 13, 3240
Šmarje pri Jelšah in enota vrtca v Mestinju,
Mestine 43.

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

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

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

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska letna vrednost je 12,955.255 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki –
1,344.536 SIT,

2. meso in mesni izdelki – 4,466.928
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe –
131.600 SIT,

4. jajca – 191.970 SIT,
5. olja in izdelki – 295.390 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –

2,329.915 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje – 821.799 SIT,
8. sadni sokovi – 384.026 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –

549.115 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa –

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

ski izdelki in keksi – 1,498.306 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –

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

cesivne dobave blaga od 1. 9. 2000 do
31. 8. 2002.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 8. 2002.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah – v tajništvu
šole, vsak dan od 9. do 12. ure, od 19. 5.
2000 dalje.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT (v ceno je
vključen 19% DDV) na žiro račun šole, št.
50730-603-35587.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 6. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Otroški vrtec Šmarje pri Jel-
šah, Slomškova ul. 13, 3240 Šmarje pri
Jelšah.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 2000 ob 11. uri, v prostorih Osnovne
šole Šmarje pri Jelšah, Vegova 26, 3240
Šmarje pri Jelšah.

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 podizva-
jalcev, 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, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 7. 6. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

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

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

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

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

čilu: Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah,
Slomškova ul. 13, 3240 Šmarje pri Jelšah
– v tajništvu vrtca na tel./faks
063/821-050.

16., 17.
Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah

Št. 961/00-113 Ob-27608
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: po pooblastilu Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve je naročnik Za-
vod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Glinška 12, 1000 Ljubljana, faks
061/125-9823.

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

3. (a) Kraj dobave: Zavod Republike Slo-
venije za zaposlovanje, centralna služba in
območne službe.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: računalniška oprema,
predvidene količine: 2× strežnik, 20× oseb-
ni računalnik, 40× matrični tiskalnik, 10×
barvni brizgalni tiskalnik, 5× tiskalniški strež-
niki, 2× projektor.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
18,400.000 SIT.

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

lij–avgust 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

do konca avgusta 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Glinška 12, 1000 Ljubljana, vložišče (klet –
soba 04).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ogled in dvig raz-
pisne dokumentacije je možen do petka, 9.
junija 2000, med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti pooblastilo prev-
zemnika razpisne dokumentacije in dokazi-
lo o vplačilu 5.000 SIT nepovratnih sred-
stev na žiro račun št. 50106-603-44712,
pri Agenciji za plačilni promet Ljubljana, s
pripisom “Razpisna dokumentacija – Opre-
ma ZRSZ 2000 – MDDSZ”. Razpisno do-
kumentacijo je mogoče prejeti tudi po po-
šti. V takem primeru mora interesent poslati
zgoraj omenjena pisna dokazila s polnim
naslovom na faks 061/125-9823 in na pod-
lagi tega prejme razpisno dokumentacijo pri-
poročeno po pošti.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: 12. junij 2000
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljublja-
na, vložišče (klet – soba 04).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. junij 2000 ob 10.15, Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, Ljub-
ljana, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora v ponudbi predlo-
žiti podpisano bianco menico.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik se zavezuje
opravljati plačila v skladu z zakonom o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom podpisal pogodbo o
nakupu računalniške opreme.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 12. junija 2000, do
zaključka javnega odpiranja ponudb.

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

– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-
mi in željami naročnika – 15%,

– združljivost opreme z obstoječo v oko-
lju ZRSZ – 20%,

– razmerje cena/kvaliteta ponujene
opreme – 20%,

– dosedanje izkušnje/sodelovanje s po-
nudniki – 15%,

– razpoložljivost in usposobljenost
ustreznih kadrov – 15%,

– poslovna in finančna solidnost – 15%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba: Andrej Logar, tel.
061/2515-834, faks 061/2515-459. Vpra-
šanja v zvezi s tem javnim razpisom naročnik
sprejema do 2. junija 2000, v pisni obliki na
faks 061/2515-459. Odgovore bo naročnik
poslal po faksu vsem prevzemnikom razpi-
sne dokumentacije do 6. junija 2000.
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16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: to je prva objava javnega razpisa za to
naročilo.

Zavod RS za zaposlovanje

Št. 41405/00077/2000 0400 01 Ob-27610
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, tel. 062/22010, faks
062/2201-293.

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

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

trebno dobaviti:
1. pohištvo za učilnice in knjižnico

OŠ Kamnica,
2. oprema za telovadnico OŠ Bo-

jana Ilicha,
3. pohištvo za depoje in dokumen-

tacijo:
– muzeja NO (kovinske omare, leseni

omari, mize, stoli) in
– umetnostne galerije (kovinska oma-

ra in predalčnik, lesene omare).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: jav-
no naročilo je razdeljeno na tri vsebinske
sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo
za vse ali samo en vsebinski sklop razpisne-
ga javnega naročila.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
ocenjena vrednost naročila je 20,208.000
SIT.

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

1. pohištvo za učilnice in knjižnico OŠ
Kamnica – 9,000.000 SIT,

2. oprema za telovadnico OŠ Bojana
Ilicha – 6,000.000 SIT,

3. pohištvo za depoje in dokumenta-
cijo – 5,208.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: do
30. 8. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 8. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Oddelek za druž-
bene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor, kontaktna oseba je Majda Miholič, tel.
062/2201-316.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, predložijo doka-
zilo o plačilu pristojbine v višini 5.000 SIT
na ŽR 51800-630-25505, z namenom na-
kazila “Pristojbina za javni razpis za opre-
mo”.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Mestna občina Mari-
bor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul.
heroja Staneta 1, Maribor, soba 342/III.
nadstr.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 6. 2000 ob 10. uri, v kletni sejni sobi
Mestne občine Maribor.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo se izvede po iz-
vedbi pogodbenih obveznosti v roku naj-
manj 60 dni od dneva prejema računa za
javno naročilo pod zap. št. 1. in 2. in naj-
manj 30 dni od dneva prejema računa za
javno naročilo pod zap. št. 3.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom se bo sklenila pogodba v skladu
z 61. členom zakona o javnih naročilih.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 13. 6. 2000.

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

– osnovno merilo za izbiro najugodnej-
šega ponudnika bo ponudbena cena,

– naročnik si pridržuje pravico, da bo pri
ponudnikih, ki bodo od najcenejše ponud-
be odstopale do 2% dal prednost ponudni-
ku z več izkazanimi referencami pri oprem-
ljanju podobnih objektov in da merila “naj-
nižja cena” ne bo upošteval pri ponudnikih,
za katere ima lastna ali pridobljena dokazila,
da pri delih na prejšnjih objektih niso izka-
zali pričakovanih referenc (glede kvalitete
del, rokov dobav...).

15., 16., 17.
Mestna občina Maribor

Št. 28/2000 Ob-27611
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Ki-
dričeva 18/b, 8340 Črnomelj, tel.
07/30-52-675, faks 07/35-67-270.

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

3. (a) Kraj dobave: Vrtec Otona Župan-
čiča Črnomelj, Kidričeva 18/b, 8340 Črno-
melj in Vrtec Čardak, Čardak 1, 8340 Čr-
nomelj.

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

I. kruh in pekovsko pecivo,
II. mleko in mlečni izdelki,
III. sadje in zelenjava,
IV. meso in mesni izdelki,
V. perutnina,
VI. ribe in ribji izdelki,
VII. jajca,
VIII. žita, mlevski izdelki in testenine,
IX. splošno prehrambeno blago,
X. sokovi.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
17,460.000 SIT.

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

I. kruh in pekovsko pecivo –
1,900.000 SIT,

II. mleko in mlečni izdelki –
2,000.000 SIT,

III. sadje in zelenjava – 2,800.000
SIT,

IV. meso in mesni izdelki –
5,300.000 SIT,

V. perutnina – 1,400.000 SIT,
VI. ribe in ribji izdelki – 400.000 SIT,
VII. jajca – 270.000 SIT,
VIII. žita, mlevski izdelki in testenine –

500.000 SIT,
IX. splošno prehrambeno blago –

2,200.000 SIT,
X. sokovi – 690.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave v letu 2000 in delno v letu
2001.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vr-
tec Otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva
18/b, 8340 Črnomelj, kontaktna oseba
Dragica Valenčič, tel. 07/30-52-675, faks
07/35-67-270, vsak dan od 9. do 11. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 6. 2000 do
8. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun št. 52110-603-33215.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 6. 2000 do 8. ure,
prevzemnica je Karmen Ambrožič. Zapeča-
tene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom “Ponudba – Ne odpiraj”, št. Urad-
nega lista RS ter navedbo skupine predme-
ta naročila.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vrtec Otona Župančiča Čr-
nomelj, Kidričeva 18/b, 8340 Črnomelj.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 2000 ob 11.30, v prostorih Vrtca Oto-
na Župančiča Črnomelj, Kidričeva 18/b,
8340 Črnomelj.

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, navodilo 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 podizva-
jalca, 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 in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje iz
40. člena ZJN.

13. Datum, do katerega ponudniki lah-
ko umaknejo ponudbe, jo dopolnijo ali za-
menjajo: 9. 6. 2000 do 8. ure.

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

– cena – 6 točk,
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– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni roki – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

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

čilu: Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Ki-
dričeva 18/b, 8340 Črnomelj, pri ravnate-
ljici Dragici Valenčič, tel. 07/30-52-675.

16., 17.
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj

Ob-27615
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona, številka telefaksa: Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel.
061/3003-924, faks 061/3003-912.

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

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: originalni hematološki
reagenti in kontrolni material za apara-
te Coulter.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

17,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivna dobava od 1. 7. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 4. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, Nabavna služba
(soba št. 33), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko s
potrdilom o vplačilu dvignejo razpisno do-
kumentacijo do 24. 5. 2000 do 14. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV
vključen) na bančni račun številka:
50101-603-48587, sklicna številka
39-280-86.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 9. 6. 2000 do 9.
ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 2000 ob 10. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, ve-
lika sejna soba v kleti.

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

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

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

bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 9. 6. 2000
po 9. uri.

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

– cena 80%,
– dodatne ugodnosti 10%,
– reference ponudnika 10%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba: mag. Marjana Sever
Bračun, univ. dipl. ekon.

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

čilo je bil objavljen dne 3. 3. 2000 pod. št.
22280.

Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-27618
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Zavod za infor-
matiko, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
tel. 03/42-65-720, faks 03/42-65-682,
elektronska pošta: info@celje.si.

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

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

trebno dobaviti: strojna in programska ra-
čunalniška oprema v količinah:

1. mrežni tiskalnik, različni: 8 kosov,
2. mrežna  oprema  za  tiskalnike:

2 kosa,
3. osebni računalnik: 30 kosov,
4. Microsoft programska oprema: 76

kosov,
5. grafična delovna postaja: 3 kosi,
6. risalniki: 1 kos,
7. GIS programska oprema: 3 kosi,
8. različna ostala programska in stroj-

na oprema: 15 kosov,
9. spletni strežnik: 1 kos,
10. nadgradnja strežnika: 2 kosa,
11. nadgradnja požarnega zidu: 1

kos,
12. digitalni projektor: 1 kos.

(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 določene skupine
blaga ali celotno količino, skupine blaga so
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
22,000.000 SIT.

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

več 30 dni.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Mestna občina Celje, Zavod za informatiko,
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, tel.
03-42-65-720, faks 03-42-65-682, elek-
tronska pošta: info@celje.si.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 5. 2000
(petek) do 26. 5. 2000 (petek) od 8. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega račun,
kam je potrebno znesek nakazati): plačilo
materialnih stroškov v višini 5.000 SIT na
žiro račun Mestna občina Celje – Zavod za
informatiko št. 50700-630-7010105.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Mestna občina Celje,
Zavod za informatiko, Trg celjskih knezov
9, 3000 Celje, tel. 03-42-65-720, faks
03-42-65-682, elektronska pošta: in-
fo@celje.si.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 6. 2000 (ponedeljek) ob 9. uri v pro-
storih naročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3% od vrednosti ponudbe naročnika
na tem javnem razpisu, z veljavnostjo, ki ne
more biti krajša od trajanja veljavnosti po-
nudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu s pogoji, navedenimi v razpisni
dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji je
dodeljeno javno naročilo: samostojni izvaja-
lec z možnostjo sodelovanja podizvajalcev,
ki jih navede v ponudbi.

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe 8. 6. 2000 (četr-
tek) do 12. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril - 21. člen ZJN) sta-
tus ponudnika, servisiranje ponujene opre-
me, tehnične lastnosti, komercialni pogoji,
cena.

15., 16., 17.
Mestna občina Celje

Št. 1/00 Ob-27659
1. Naročnik,  poštni  naslov,  številka

teklefaksa: Splošna bolnišnica Maribor,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor, faks
062/311-533.

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

3. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količine blaga, ki ga je treba

dobaviti: postelje za intenzivno nego (34
kom.).

(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:
35,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave: 90 dni po podpisu

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5,
2000 Maribor, Skupina za javna naročila,
tel. 062/321-25-62 ali 321-25-04, faks
062/311-533.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: najkasneje do
22. 6. 2000 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.950 SIT, brezgo-
tovinsko, št. rač: 51800-603-33486.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 22. 6.
2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor, Skupina za
javna naročila (Zgradba oskrbe in vzdrževa-
nja – IB pisarna).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb s
pričetkom ob uri: 23. 6. 2000, ob 11. uri v
16. etaži kirurške stolpnice (mala konferenč-
na predavalnica).

9. Znesek vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj: 10 % od
razpisane vrednosti: bančna garancija za re-
snost ponudbe, z veljavnostjo do 31. 8.
2000.

10. Glavni pogoji financiranja in/ali skli-
cevanje na merodajna določila v drugih do-
kumentih: plačilni rok: 60 dni po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina poniudnikov, če ji bo do-
deljeno javno naročilo: eden nosilec po-
sla.

12. Zahteve glede pravnega status po-
nudnnika blaga, finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti, da mu bo priznana spo-
sobnost:

1. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (na dan določen za
odpiranje ponudb);

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti, potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (na dan določen za odpi-
ranje ponudb);

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost, potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (na dan določen za odpi-
ranje ponudb);

4. da ima poravnane zapadle davke
in prispevke določene z zakonom do dneva
izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (na dan določen za odpiranje
ponudb);

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 od 30 dni (na dan določen za
odpiranje ponudb);

5.1. da ima:
a) 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

b) število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 3
enako 0 ali

c) potrdilo poslovne banke, ki vodi
njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 me-
secih ni bil blokiran;

5.2. da ima:

a) čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 8 obrazca BON 1, enake ali
večje od razpisane vrednosti ali

b) čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON 3, enake
ali večje od razpisane vrednosti ali

c) prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti;

6. da zagotavlja100 % razpisanih ko-
ličin blaga in storitev iz celotnega razpisa;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok, od
datuma prevzema blaga;

8. da je ponudnik doslej že dobavil
vsaj deset postelj enakega tipa, kot jih po-
nuja na tem javnem razpisu v Sloveniji, od-
delku enake zahtevnostne stopnje (intenziv-
na nega);

9. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo (montirano na
oddelek);

10. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa: 90 dni po podpi-
su kupoprodajne pogodbe;

11. da ima lasten, s strani proizvajal-
ca pooblaščen in usposobljen servis za do-
bavljeno opremo;

12 da ima ustrezne certifikate s kate-
rimi izkazuje kvaliteto ponujenega blaga;

13. da zagotavlja dobavo rezervnih
delov ter potrošnega materiala še najmanj
deset let po izteku garancijske dobe;

14. da zagotavlja nadomestne poste-
lje v primeru okvare;

15. da zagotavlja odzivni čas servisa
8 ur ter maksimalen čas za dobavo rezerv-
nih delov in odpravo napak 24 ur;

16. da zagotavlja šolanje naročniko-
vega strokovnega kadra;

17. da nudi garancijo za dobavljeno
blago najmanj 12 mesecev;

18. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 3,500.000 SIT, veljavno do
31. 8. 2000;

19. da ima izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
sla v višini 10% pogodbene vrednosti in jo
bo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe zahteval;

20. da ima izjavo banke, da bo ponud-
nik dobil garancijo za odpravo napak v garan-
cijskem roku v višini 10% pogodbene vredno-
sti in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob
sklenitvi kupoprodajne pogodbe zahteval.

13. Datum od katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: od vključno dne
23. 6. 2000.

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

– ponudbena cena 90 %,
– garancijski rok 10 %.
15. Morebitne druge informacije o

naročilu: tel. 062/321-25-62 ali
062/321-25-04.

16., 17., 18.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-27695
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Mari-
bor, Prvomajska 1, tel. 062/45-00-100,
faks 062/413-709.

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

3. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstve-
no varstvo Maribor, Prvomajska 1.

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

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

11,400.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
– Citroen Berlingo – nivo SX, 1,8 i SX

PLC, 2 kom, ocenjena vrednost 6,000.000
SIT,

– Renault Megan Berline RN 1,4 Alize,
1 kom, ocenjena vrednost 2,700.000 SIT,

– Citroen Jumpy 1,9 dm, ocenjena vred-
nost 2,700.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: ju-
nij 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
junij 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvo-
majska 1, tajništvo direktorja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 6. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: Zavod za zdravstveno var-
stvo Maribor, št. 51800-603-34142, zne-
sek 5.000 SIT.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 6. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno var-
stvo Maribor, Prvomajska 1.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 2000 ob
11. uri, v sejni sobi na naslovu naročnika.

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

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom 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:
zahteve so podane 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): po raz-
pisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba naročnika je Zdenka
Letonja, univ. dipl. ekon.

16., 17.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Ob-27696
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Mari-
bor, Prvomajska 1, tel. 062/45-00-100,
faks 062/413-709.

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

3. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstve-
no varstvo Maribor, Prvomajska 1.

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

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 41-42 / 19. 5. 2000 / Stran 4021

blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudba se izdela v celoti ali po sklopih.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
159,400.000 SIT.

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

– material za laboratorij – 14,300.000
SIT,

– steklovina – 8,400.000 SIT,
– kemikalije – 22,600.000 SIT,
– diski z antibiotiki – 5,400.000 SIT,
– testi – identifikacija – 38,900.000 SIT,
– serološki testi – 40,000.000 SIT,
– PVC material za laboratorij –

16,700.000 SIT,
– podloge za gojišča – 13,100.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: julij

2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvo-
majska 1, tajništvo direktorja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 6. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: Zavod za zdravstveno var-
stvo Maribor, št. 51800-603-34142, zne-
sek 5.000 SIT.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 6. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno var-
stvo Maribor, Prvomajska 1.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 6. 2000 ob
11. uri, v sejni sobi na naslovu naročnika.

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

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom 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:
zahteve so podane 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): po raz-
pisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba naročnika je Zdenka
Letonja, univ. dipl. ekon.

16., 17.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Ob-27697
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Mari-
bor, Prvomajska 1, tel. 062/45-00-100,
faks 062/413-709.

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

3. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstve-
no varstvo Maribor, Prvomajska 1.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški 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:
20,500.000 SIT.

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

– pisarniški material, ocenjena vrednost
9,000.000 SIT,

– kartuše, toner, trakovi, ocenjena vred-
nost 6,000.000 SIT,

– papir, ocenjena vrednost 5,000.000
SIT.

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

5. Predvideni datum zaključka dobave:
junij 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvo-
majska 1, tajništvo direktorja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 6. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: Zavod za zdravstveno var-
stvo Maribor, št. 51800-603-34142, zne-
sek 5.000 SIT.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno var-
stvo Maribor, Prvomajska 1.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 6. 2000 ob
11. uri, v sejni sobi na naslovu naročnika.

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

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom 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:
zahteve so podane 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): po raz-
pisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba naročnika je Zdenka
Letonja, univ. dipl. ekon.

16., 17.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Ob-27698
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Mari-
bor, Prvomajska 1, tel. 062/45-00-100,
faks 062/413-709.

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

3. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstve-
no varstvo Maribor, Prvomajska 1.

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

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
15,800.000 SIT.

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

– osebni računalnik Pentium II, 18 kom.,
v vrednosti 6,550.000 SIT,

– osebni računalnik Pentium II LCD za-
slon, 5 kom., v vrednosti 3,000.000 SIT,

– prenosni računalnik, 3 kom., v vred-
nosti 1,800.000 SIT,

– laserski tiskalnik – skupinski, 7 kom.,
v vrednosti 2,940.000 SIT,

– laserski tiskalnik – osebni, 6 kom., v
vrednosti 640.000 SIT,

– barvni tiskalnik – INK JET, 2 kom., v
vrednosti 170.000 SIT,

– matrični tiskalnik – sistemski, 1 kom.,
v vrednosti 700.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: ju-
nij 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
junij 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvo-
majska 1, tajništvo direktorja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 6. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: Zavod za zdravstveno var-
stvo Maribor, št. 51800-603-34142, zne-
sek 5.000 SIT.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 6. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno var-
stvo Maribor, Prvomajska 1.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 6. 2000 ob
13. uri, v sejni sobi na naslovu naročnika.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogodba.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom 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:
zahteve so podane v razpisni dokumenta-
ciji.

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): po raz-
pisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba naročnika je Zdenka
Letonja, univ. dipl. ekon.

16., 17.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Št. 2955/00 Ob-27699
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje za vzdrževanje avto-
cest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana,
159-01-49.

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

3. (a) Kraj dobave: avtocestne baze v Re-
publiki Sloveniji.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava vertikalne signa-
lizacije.

Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
71,400.000 SIT.

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

cesivno junij–november 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 11. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
Grič 54, 1001 Ljubljana, soba 303.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, s potrjenim na-
logom za prenos na ŽR 50102-601-21275,
ali z gotovino v blagajni naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 6. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje za vzdrževa-
nje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljublja-
na, soba 308 – tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 6. 2000 ob 9. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001
Ljubljana, soba 14a.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene cene. Veljavnost bančne garan-
cije mora biti najmanj 70 dni od odpiranja
ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik financira naro-
čilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo iz-
vedeno skladno z vzorcem pogodbe, kateri
je priložen razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec ali skupno
nastopanje (joint venture) z navedbo in pi-
snim pooblastilom vodilnemu partnerju.

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 izpolnjevati minimalne po-
goje, 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 poslovne
izkušnje iz predmeta javnega naročila.

Dokazila mora ponudnik priložiti ponud-
bi na način, kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 20. 6. 2000 do
20. 8. 2000.

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

rok dobave, garancija, reference, druge
ugodnosti.

Teža in način uporabe meril je podan v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve, ki bodo na-
ročniku posredovane pisno do 9. 6. 2000.

Morebitne druge informacije o javnem
naročilu dobijo ponudniki na naslovu naroč-
nika ali po tel. 159-87-57, Brane Bizjan,
inž.

16., 17.
Javno podjetje

za vzdrževanje avtocest, d.o.o.

Št. 2956/00 Ob-27700
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje za vzdrževanje avto-
cest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana,
159-01-49.

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

3. (a) Kraj dobave: avtocestne baze v Re-
publiki Sloveniji.

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

a) čelni plug – 4 kos,
b) bočni plug – 4 kos,
c) posipalo soli – 4 kos,
d) tovorno vozilo – 4 kos.
Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne

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

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki se lahko potegujejo za vsako razpi-
sano postavko posebej.

Vse ostale podrobnosti o oddaji samo
dela zahtevanega blaga so razvidne iz razpi-
sne dokumentacije.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
116,000.000 SIT.

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

a) 10,500.000 SIT,
b) 6,000.000 SIT,
c) 16,500.000 SIT,
d) 68,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno avgust–december 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
Grič 54, 1001 Ljubljana, soba 303.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, s potrjenim na-
logom za prenos na ŽR 50102-601-21275,
ali z gotovino v blagajni naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 6. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje za vzdrževa-
nje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljublja-
na, soba 308 – tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 6. 2000 ob 10. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001
Ljubljana, soba 14a.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene cene. Veljavnost bančne garan-
cije mora biti najmanj 70 dni od odpiranja
ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik financira naro-
čilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo iz-
vedeno skladno z vzorcem pogodbe, kateri
je priložen razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec ali
skupno nastopanje (joint venture) z naved-
bo in pisnim pooblastilom vodilnemu part-
nerju.

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 izpolnjevati minimalne po-
goje, 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 poslovne
izkušnje iz predmeta javnega naročila.

Dokazila mora ponudnik priložiti ponud-
bi na način, kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 20. 6. 2000 do
20. 8. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
rok dobave, garancija, reference, druge
ugodnosti.

Teža in način uporabe meril je podan v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve, ki bodo na-
ročniku posredovane pisno do 9. 6. 2000.

Morebitne druge informacije o javnem
naročilu dobijo ponudniki na naslovu naroč-
nika ali po tel. 159-87-57, Brane Bizjan,
inž.

16., 17.
Javno podjetje

za vzdrževanje avtocest, d.o.o.

Ob-27679
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vzgojnovarstveni zavod “Martin Kr-
pan”, Cerknica, Cesta na jezero 17, 1380
Cerknica, faks 061/793-345.

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

3. (a) Kraj dobave: VVZ “Martin Krpan”,
Cerknica, Cesta na jezero 17, 1380 Cerk-
nica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: meso in suhomesni iz-
delki.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
3,850.000 SIT.
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(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave blaga v letu 2000/01.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 4. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: VVZ
“Martin Krpan”, Cerknica, Cesta na jezero
17, 1380 Cerknica – tajništvo zavoda.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 5. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, DDV je vštet v
ceno, na žiro račun 50160-603-59187, pri
APP Cerknica. Račun boste prejeli ob prev-
zemu dokumentacije.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: VVZ “Martin Krpan”, Cerkni-
ca, Cesta na jezero 17, 1380 Cerknica, v
zapečateni kuverti z oznako “Ponudba – Ne
odpiraj” in številko te objave. Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 2000 ob 13. uri, v upravi VVZ “Mar-
tin Krpan”, Cerknica, Cesta na jezero 17,
1380 Cerknica.

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 podizva-
jalcev, 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 in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do začetka odpiranja
ponudb, 31. 5. 2000 do 10. ure.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: VVZ “Martin Krpan”, Cerknica, Cesta
na jezero 17, 1380 Cerknica, tel.
061/793-222, 793-127, od 8. do 12. ure,
faks 061/793-345.

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 Ob-20738.

VVZ “Martin Krpan” Cerknica

Ob-27654
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljub-
ljana, faks 061/17-19-730.

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

3. (a) Kraj dobave: sedež naročnika –
Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana.

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

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

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

bava je sukcesivna, za obdobje od 1. 7.
2000 do 30. 6. 2001.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vlo-
žišče Banke Slovenije, Slovenska 35, Ljub-
ljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 6. 2000,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure in od 14.
do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
50100-611-0060015, sklicna št. 27099.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: do 12. 6. 2000
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Banka Slovenije, Slovenska
35, Ljubljana, vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 6. 2000 ob 10. uri, v prostorih Banke
Slovenije, soba 537.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od skrajnega ro-
ka za oddajo ponudb.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vsa dodatna pojasnila lahko interesenti
dobijo na naslovu naročnika, kontaktna ose-
ba je Boro Čulibrk.

16., 17.
Banka Slovenije

Ob-27656
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljub-
ljana, faks 061/215-516.

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:
– 99 osebnih računalnikov (brez mo-

nitorjev),

– 5 delovnih postaj,
– 69 monitorjev,
– 9 notesnikov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje za naslednje dele
zahtevanega blaga (točke 1–3):

1. osebni računalniki in delovne po-
staje,

2. monitorji,
3. notesniki.

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

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: glede
na strukturo točke 3.(c):

1. 32,000.000 SIT,
2. 12,000.000 SIT,
3. 6,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: do
30 dni od dneva podpisa pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 30 dni od dneva podpisa pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vlo-
žišče Banke Slovenije, Slovenska 35, Ljub-
ljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 6. 2000,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure in od 14.
do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
50100-611-0060015, sklicna št. 27099.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  potreb-
no predložiti ponudbe: do 12. 6. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Banka Slovenije, Slovenska
35, Ljubljana, vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 6. 2000 ob 10. uri, v prostorih Banke
Slovenije, soba 240.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 10% vrednosti ponudbe, veljavna do
21. 7. 2000.

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od skrajnega ro-
ka za oddajo ponudb.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vprašanja naslovite na elektronski na-
slov: razpis.pc2000@bsi.si.

16., 17.
Banka Slovenije
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Ob-27657
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljub-
ljana, faks 061/215-516.

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: nadgradnja in posodobi-
tev strojne opreme za opravljanje plačil-
nega prometa v državi.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
18,500.000 SIT.

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

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

do 5. 8. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vlo-
žišče Banke Slovenije, Slovenska 35, Ljub-
ljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 6. 2000,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure in od 14.
do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
50100-611-0060015, sklicna št. 27099.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 13. 6. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Banka Slovenije, Slovenska
35, Ljubljana, vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 6. 2000 ob 10. uri, v prostorih Banke
Slovenije, soba 240.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od skrajnega ro-
ka za oddajo ponudb.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vprašanja naslovite na elektronski na-
slov: razpis.PS@bsi.si.

16., 17.
Banka Slovenije

Ob-27763
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Ja-
dranska c. 31, 6280 Ankaran, faks
066/527-185.

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

3. (a) Kraj dobave: Ortopedska bolnišni-
ca Valdoltra.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sistem za razvijanje rent-
genskih filmov pri dnevni svetlobi.

(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 le za celotno naročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

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

2. 10. 2000 (z montažo).
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, pri
Alenki Vodopivec, tel. 066/462-218, faks
066/527-185, pritličje upravne stavbe.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo ponudniki lahko dvignejo vsak delovni
dan od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.140 SIT, na žiro račun
Ortopedske bolnišnice Valdoltra, št.
51400-603-30666, pri Agenciji za plačilni
promet Koper, DDV je vključen v ceno.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 6. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, tel.
066/462-218, faks 066/527-185.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 6. 2000 ob 11. uri, v Ortopedski bolni-
šnici Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 An-
karan, v sejni sobi OBV.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca po-
godbe, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

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:

– izpolnitev zakonskih pogojev za izved-
bo javnega naročila,

– dokazila o solventnosti, poravnanih ob-
veznostih in zakonitem poslovanju,

– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 3. 7. 2000.

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

– kakovost,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– garancijski rok,
– zagotovljen servis,

– reference,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika

(npr. možnost zamenjave staro za novo),
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
Ob približno enakovredni ponudbeni ce-

ni ima prednost ponudnik z ugodnejšimi re-
ferencami in morebitnimi drugimi ponujeni-
mi ugodnostmi.

Najnižja cena ni nujno najugodnejša.
Teža in način uporabe meril je določena

v razpisno dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: strokovne informacije posreduje
prim. mag. Lucijan Miklavčič, dr. med.,
spec. radiolog, Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran,
tel. 066/462-255, faks 066/527-185.

Naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega obsega naročila od razpi-
sanega, odvisno od razpoložljivih finančnih
sredstev.

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

čilo je bil objavljen dne 21. 4. 2000 pod št.
25882, objava o izidu pa dne 19. 5. 2000.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ob-27702
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana
telefaks 061/131 23 27, in Občina Trbov-
lje, Mestni trg 4, telefaks 0601/26-293.

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

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

trebno dobaviti: dobava in montaža opre-
me za Srednjo šolo v Trbovljah.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: znaša
64,000.000 SIT.

4. Datum dobave: julij, avgust 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 8. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ru-
dis, d.d., Trbovlje, Trg revolucije 25 b, Tr-
bovlje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 26. 5.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dokumentacijo je potreb-
no plačilo 12.000 SIT na žiro račun št.
52700-601-10264.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 6. 2000 do 14. ure.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom”Ponudba-Ne odpiraj” in
z navedbo predmeta naročila . Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudis, d.d., Trbovlje, Trg
revolucije 25 b,1420 Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 6. 2000 ob 10. uri, v prostorih Mini-
strstva za šolstvo in šport, Trubarjeva 3/V, v
veliki sejni sobi.
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9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik je dolžan priložiti po-
nudbi bančno garancijo v višini 10% vred-
nosti razpisnih del.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
plačilo izvedenih del bo izvršeno v 60 dneh
po uradnem prejemu s strani inženiringa po-
trjenega računa.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno -poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 6. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila:
– ponudbena cena 50%,
– kvaliteta nudene opreme 15%,
– reference ponudnika, podizvajalcev in

kadrov 20%,
– finančna usposobljenost 7%,
– garancija na kakovost izvršenih del 5%,
– zagotavljanje servisiranja opreme 3%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: so na voljo pri naročniku ali pooblašče-
nemu inženiringu, t.j.Rudis, d.d., Trbovlje,
faks 0601/26-443, tel. 0601/26-222 int.
353. pri g. Senegačniku, na podlagi pisnih
vprašanj po telefaksu, ki prispejo v 15 dneh
po objavi. Pisni odgovori bodo posredovani
vsem, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.

Ogled gradbišča bo možen po predhod-
nem dogovoru in ga bo vodil g.Senegačnik
(Rudis, inženiring).

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 15-64-00 Ob-27704
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Osnovna šola F.S. Finžgarja,
Begunjska 7, 4248 Lesce, telefaks
04/53-18-374.

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

3. (a) Kraj dobave: fco Osnovna šola F.S.
Finžgarja, Begunjska 7, 4248 Lesce.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava prehrambenih ar-
tiklov za šolsko kuhinjo po naslednjih
skupinah:

1. meso, mesni izdelki in ribe,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. kruh, pekovski in slaščičarski iz-

delki,
4. sadje in zelenjava,
5. ostalo prehrambeno blago.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik se lahko poteguje za vsa živila, za posa-
mezne skupine živil ali za posamezna živila
znotraj skupin.

(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
skupnega naročila je 12,599.761 SIT.

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

1. meso, mesni izdelki in ribe: skupaj
2,356.717 SIT,

2. mleko in mlečni izdelki: skupaj
2,063.335 SIT,

3. kruh, pekovski in slaščičarski iz-
delki: skupaj 3,869.148 SIT,

4. sadje in zelenjava: skupaj
2,115.194 SIT,

5. ostalo prehrambeno blago: skupaj
2,195.367 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivna dobava prehrambenih artiklov v letu
2000 in 2001.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola F. S. Finžgarja, Begunjska 7,
4248 Lesce, v tajništvu.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 23. maja 2000
do 9. junija 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 (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na voljo na Osnovni šoli F.
S. Finžgarja, Begunjska 7, 4248 Lesce, v
tajništvu, proti plačilu 15.000 SIT na žiro
račun ALTUS consulting d.o.o. Ljubljana,
št. 50100-601-287741, sklic na št.
15-64-00 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 12. junija 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 F. S. Finžgarja, Begunjska 7,
4248 Lesce.

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 13. junija 2000
ob 9. uri, v prostorih Osnovne šole F. S.
Finžgarja, Begunjska 7, 4248 Lesce. Pred-
stavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri
javnem odpiranju ponudb, se morajo izka-
zati 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 27. julija 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.
15. 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.
Osnovna šola

F. S. Finžgarja, Lesce

Ob-27705
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefak-
sa: Osnovna šola Gorje, Zgornje Gorje
44a, 4247 Zgornje Gorje, telefaks
04/57-45-130.

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

3. (a) Kraj dobave: fco Osnovna šola
Gorje, Zgornje Gorje 44a, 4247 Zgornje
Gorje.

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

1. sveža zelenjava,
2. sveže sadje.

(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 vsa živila ali za
posamezna živila znotraj skupin.

(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
skupnega naročila je 552.620 SIT.

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

1. sveža zelenjava: skupaj 336.890
SIT,

2. sveže sadje: skupaj 245.730 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivna dobava blaga v letu 2000 in v letu
2001.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Gorje, Zgornje Gorje 44 a, 4247
Zgornje Gorje, v tajništvu.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 23. maja 2000
do 2. junija 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
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na voljo na Osnovni šoli Gorje, Zgornje
Gorje 44a,  4247  Zgornje  Gorje,  v  taj-
ništvu,  proti  plačilu  5.000 SIT  na  žiro
račun Osnovne šole Gorje, št.
51540-603-31390.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prišle na naslov naročnika
do 5. junija 2000 do 12. ure, v tajništvo
šole.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbo oddajte v zapeča-
teni ovojnici, katera mora biti na naslovni
strani opremljena z naslovom naročnika: Os-
novna šola Gorje, Zgornje Gorje 44 a, 4247
Zgornje Gorje.

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 6. junija 2000
ob 9. uri, v prostorih Osnovne šole Gorje,
Zgornje Gorje 44a, 4247 Zgornje Gorje.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelova-
li 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 7. julija 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.
15. 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 na-

ročilo je bil objavljen dne 7. aprila 2000
pod št. Ob-24910, objava o izidu pa dne
12. maja 2000.

Osnovna šola Gorje,
Zgornje Gorje

Ob-27710
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana, faks
061/317-851.

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

3. (a) Kraj dobave: JP Vodovod-Kanali-
zacija, d.o.o., na lokacijo CČN Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: delovne bivalne prikolice
za potrebe JP Vodovod-Kanalizacija, šti-
ri kose.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga: dobavitelj ne more ponuditi le dela zah-
tevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
maks. 5 mesecev po podpisu pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
november 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, pri Fran-
cu Vizjaku, tel. 061/17-29-473.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT, na ŽR št. 20100-601-11581 ali na
naši blagajni na Krekovem trgu 10 (od 8. do
13. ure). Pri plačilu se mora navesti številko
Uradnega lista RS in številko objave. Po-
nudnik mora ob dvigu razpisne dokumenta-
cije pustiti svoj naslov, tel., faks in priimek
kontaktne osebe.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:13. 6. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JP Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Krekov trg 10, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 6. 2000 ob 8. uri, JP VO-KA, Krekov
trg 10, Ljubljana II. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 250.000 SIT.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev: po-
godba in ostala razpisna dokumentacija.

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, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: datum in ura jav-
nega odpiranja ponudb.

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

15., 16., 17.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Ob-27712
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana, faks
061/317-851.

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

3. (a) Kraj dobave: JP Vodovod-Kanali-
zacija, d.o.o., na lokacijo CČN Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: tovorno vozilo s podalj-
šano kabino in hidravličnim dvigalom za
potrebe JP Vodovod-Kanalizacija.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga: dobavitelj ne more ponuditi le dela zah-
tevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
maks. 5 mesecev po podpisu pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
december 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo : JP
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, pri Fran-
cu Vizjaku, tel. 061/17-29-473.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT, na ŽR št. 20100-601-11581 ali na
naši blagajni na Krekovem trgu 10 (od 8. do
13. ure). Pri plačilu se mora navesti številko
Uradnega lista RS in številko objave. Po-
nudnik mora ob dvigu razpisne dokumenta-
cije pustiti svoj naslov, tel., faks in priimek
kontaktne osebe.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 6. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JP Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Krekov trg 10, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 2000 ob 8. uri, JP VO-KA, Krekov
trg 10, Ljubljana, II. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 1,500.000 SIT.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev: po-
godba in ostala razpisna dokumentacija.

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, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: datum in ura jav-
nega odpiranja ponudb.
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14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
navedena v razpisni dokumetaciji.

15., 16., 17.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Št. 11/2-75/2000 Ob-27749
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks št.: (01)433-04-43.

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

3. (a) Kraj dobave: območje Republike
Slovenije.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: ADSL omrežje 1/2000.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila znaša 145,000.000
SIT.

4.
5. Datum zaključka dobave: dobavitelj

mora zaključiti pogodbene obveznosti v 120
dneh po podpisu pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v tajništvu Sektorja za investicije,
3. nadstropje poslovne stavbe Telekom
Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana,
soba 300.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
za oddajo ponudb vsak delovni dan od 8.
do 14. uro, 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 po-
tencialni ponudnik posreduje matično in
davčno številko ponudnika ter telefonsko
in telefaksno številko kontaktne osebe po-
nudnika.

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 19. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljub-
ljana ali oddajte osebno v tajništvu Sektorja
za investicije, 3. nadstropje poslovne stav-
be Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, soba 300.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 20. 6. 2000 v
sobi št. 801, v 8. nadstropju poslovne stav-
be 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: zahtevana je bančna garancija za

resnost ponudbe v višini 1% od ocenjene
vrednosti javnega naročila, to je 1,450.000
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. Zadnnjih 10% pogodbene vrednosti se
plača na osnovi računa v 90 dneh po uspe-
šno opravljenem kvalitativnem pregledu ob-
jekta.

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): za
oceno ponudb bo naročnik uporabil nasled-
nja merila in vrednotenje:

1. Vrednost ponudbe z morebitnim
popustom:

ponudnik z najnižjo ponudbeno vred-
nostjo dobi - 60 točk,

ostali pa sorazmerno manj.
2. Reference opreme in ponudnika:
ponudba z najboljšimi referencami do-

bi - 15 točk,
ostali pa sorazmerno manj.
3. Prilagodljivost:
Ponudnik, ki ponudi opremo
z največjo prilagodljivostjo (točka

2.4.4.) dobi - 10 točk,
ostali pa sorazmerno manj.
4. Izpolnjevanje zaželjenih tehničnih

zahtev:
ponudnik, ki ponudi opremo,
ki izpolnjuje vse ostale zaželjene

(neobvezne) tehnične zahteve (poglavje
2.4.) dobi - 10 točk,

ostali pa sorazmerno manj.
5. Dodatne tehnične prednosti:
ponudnik, ki ponudi opremo
z največ dodatnimi tehničnimi
prednostmi (točka 5.2.) dobi - 5 točk,
ostali pa sorazmerno manj.

15.
Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-75/2000 Ob-27751
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks št.: (01)433-04-43.

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

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

trebno dobaviti: dobava službenih vozil I.
za potrebe Telekom Slovenije d.d.

A. – limuzinski kombi – 24 vozil,
B. – limuzinski kombi – tovorni –

50 vozil.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-

ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za naročilo:

– v celoti,
– po posameznih sklopih (A ali B).
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna

ocenjena vrednost javnega naročila je
125,000.000 SIT, kar po posameznih sku-
pinah znaša:

adA.- 41,000.000 SIT,
adB.- 84,000.000 SIT.
4. Datum dobave: dobavitelj bo z doba-

vo pričel takoj po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in lo-
gistiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Tele-
kom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 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 po-
tencialni ponudnik posreduje matično in
davčno številko ponudnika ter telefonsko
in telefaksno številko kontaktne osebe po-
nudnika.

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 19. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljub-
ljana-Sektor za nabavo in logistiko, ali od-
dajte osebno v tajništvu Sektorja za nabavo
in logistiko, Cigaletova 15, Ljubljana, 3. nad-
stropje, soba 306.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 21. 6. 2000 v
sobi št. 801, v 8. nadstropju poslovne stav-
be Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 9. 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 oziroma po-
sameznega sklopa (A., B.) na katerega se
ponudnik prijavlja.

Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansov ni. Ponudbene cene so fiksne do
izdobave. Plačilni rok je 30 dni od datuma
prevzema vozila in izstavitve računa.

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
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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
vrednotenju ponudb bo komisija upoštevala
skladnost ponudbe z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.

Vrednotenje ponudb bo tehnično, eko-
nomsko-komercialno in pravno. Komisija
bo upoštevala izkušenost, opremljenost in
prilagodljivost specifičnim zahtevam naroč-
nika.

Merila  za  izbiro  najugodnejše  ponud-
be so:

Cena: - 50 točk
– ponudbe nad 20% nižjo vrednostjo od

povprečne - 50 točk
– ponudbe nad 10% do 20% nižjo vred-

nostjo od povprečne - 40 točk
– ponudbe nad 3% do 10% nižjo vred-

nostjo od povprečne - 30 točk
– povprečna vrednost ponudb (odstopa-

nje do vključno 3%) - 25 točk
– ponudbe nad 3% do 10% višjo vred-

nostjo od povprečne - 20 točk
– ponudbe nad 10% do 20% višjo vred-

nostjo od povprečne - 10 točk
– ponudbe nad 20% višjo vrednostjo od

povprečne - 1 točka
Skladnost z obstoječim voznim parkom -

40 točk
Rok dobave vozil - 10 točk
– rok do 30 dni - 10 točk
– rok nad 30 do 60 dni - 5 točk
– rok nad 60 do 90 dni - 1 točka
15.

Telekom Slovenije d.d.

Št. 234/2 Ob-27791
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. (a) Kraj dobave: fco območje naročni-
ka razloženo in postavljeno na mesto.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: telekomunikacijsko voz-
lišče in vzankanje v optični kabelski si-
stem za RTP 110/20 kV Dekani (podrob-
nejši opis blaga in tehnične značilnosti so v
razp. dok.)

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik mora predložiti ponudbo v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
43,000.000 SIT.

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

dela morajo biti končana v roku 110 dni po
podpisu pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po pred-
hodni enodnevni najavi, ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije, na Elektro Primorska, d.d., Er-

javčeva 22, 5000 Nova Gorica – pri Andreji
Kokošar v komercialnem sektorju, med 9.
in 11. uro.

(b) Datum,  do  kdaj  je  možno  zahteva-
ti  razpisno  dokumentacijo:  razpisna  do-
kumentacija bo na razpolago do 31. 5.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije 25.000 SIT in 19% DDV v višini 4.750
SIT ponudniki poravnajo z virmanom na
rač.št. 52000-601-22566, sklic na št. 00
20777 – ter št. objave v Uradnem listu RS,
s pripisom razpisna dokumentacija – tele-
komunikacijsko vozlišče.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja do
vključno 19. 6. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Primorska, d.d., Er-
javčeva 22, 5000 Nova Gorica (komercialni
sektor).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 6. 2000 ob
11. uri, v sejni sobi Elektro Primorska, Er-
javčeva 22, 5000 Nova Gorica.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe,
v višini 3% vrednosti ponudbe, katere ve-
ljavnost je vsklajena z veljavnostjo ponud-
be.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: nudenje popusta, možnost kompenza-
cije, rok plačila mora biti najmanj 30 dni.

11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za dobavo
blaga montažo in opravljanje storitev – tele-
komunikacijsko vozlišče in vzankanje v op-
tični kabelski sistem za RTP 110/20 kV
Dekani, z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 19. 6. 2000
od 11. ure dalje.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena v SIT brez DDV, rok plačila, na-
čin plačila, popusti za predčasno gotovin-
sko plačilo, terminski plan izvedbe, tehnič-
na ustreznost in kadri ter reference. Po-
drobnejša uporaba meril je v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve vsem zaintere-
siranim, ki so pri naročniku dvignili razpisno
dokumentacijo. Kontaktna oseba je Branko
Ožbolt, tel. 05/339-67-21.

16., 17.
Elektro Primorska,

javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.,

Nova Gorica

Št. 330/00 Ob-27798
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2,
1000 Ljubljana, telefaks 061/315-583.

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

3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, SPS Ginekološka klinika, Šlajmerjeva
3, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sterilizator 1 kos.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahteva-
nega blaga, za katere dele oziroma skupi-
ne: ponudnik mora nuditi kompletno po-
nudbo.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 10 mio
SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem delov naročila ni
mogoča.

4. Datum dobave: do 20. 9. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

do 20. 9. 2000.
6. (a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Klinični center Ljubljana, Komercialni sek-
tor, Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadstrop-
je, soba 40, vsak delovnik med 9. in 12.
uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 5. 2000 do
9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo; 10.000 SIT, ki jih ponud-
nik plača pred dvigom razpisne dokumen-
tacije na ŽR 50103-603-51820 sklic na
št. 00 45-08-7599 za razpisno dokumen-
tacijo.

7. (a) Datum in uro, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 6. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Klinični center Ljubljana, Ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajniš-
tvo, I. nadstropje, soba 13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 6. 2000 ob 12. uri, glavna stavba Kli-
ničnega centra Ljubljana – predavalnica I.
Zaloška 7, 1000 Ljubljana.

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

Trajanje bančne garancije za resnost po-
nudbe je do roka veljavnosti ponudbe in en
dan.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca po-
godbe, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

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  in  finančno-poslovne
in  tehnične  sposobnosti,  ki  jih  mora
izpolnjevati  ponudnik,  da  mu  bo  prizna-
na sposobnost: skladno z zakonom o gos-
podarskih družbah in po razpisni dokumen-
taciji.
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13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 14. 6. 2000 po
12. uri.

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

Merilo Vrednost

1. Cena ponujene opreme
s plačilnimi pogoji 60%

2. Tehnično tehnološki del
s kvaliteto in funkcijo 20%

3. Garancija in servis 10%
4. Reference ponudnika 10%
Skupaj 100%

15., 16., 17.
Klinični center Ljubljana

Št. 331/00 Ob-27799
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2,
1000 Ljubljana, telefaks 061/315-583.

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

3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, SPS Ginekološka klinika, Šlajmerje-
va 3, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: ultrazvok 1 kos.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik mora nuditi kompletno ponudbo.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 15 mio
SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem delov naročila ni
mogoča.

4. Datum dobave: do 20. 9. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

do 20. 9. 2000
6. (a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Klinični center Ljubljana, Komercialni sek-
tor, Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nad-
stropje, soba 40, vsak delovnik med 9. in
12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 5. 2000 do
9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo; 10.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na ŽR 50103-603-51820 sklic na št. 00
45-08-7599 za razpisno dokumentacijo.

7. (a) Datum in uro, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Klinični center Ljubljana, Ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajniš-
tvo, I. nadstropje, soba 13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 6. 2000 ob 12. uri, glavna stavba Kli-
ničnega centra Ljubljana – predavalnica IV.
Zaloška 7, 1000 Ljubljana.

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

Trajanje bančne garancije za resnost
ponudbe je do roka veljavnosti ponudbe in
en dan.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca po-
godbe, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

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

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 6. 2000 po
12. uri.

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

Merilo Vrednost

1. Cena ponujene opreme
s plačilnimi pogoji 60%

2. Tehnično tehnološki del
s kvaliteto in funkcijo 20%

3. Garancija in servis 10%
4. Reference ponudnika 10%
Skupaj 100%

15., 16., 17.
Klinični center Ljubljana

Št. 05311/00 Ob-27809
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): brez omejitve.

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

trebno dobaviti: nadgradnje nadzornega
sistema komunikacijskega omrežja Po-
šte Slovenije, d.o.o.

Ocenjena vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

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

30 dni po podpisu pogodbe.
5.
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, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 6. 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: 19. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 062/449-200,
062/449-23-02, faks 062/449-23-11.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 6. 2000 ob 11. uri, III. nadstropje, upra-
va, Slomškov trg 10, Maribor.

9., 10.
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, če je ponudbena vrednost višja
od 25,000.000 SIT z veljavnostjo do 31. 7.
2000,

– 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,

– 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. mese-
cih 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. 5. 2000.

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

– cena – 70 točk,
– reference – 20 točk,
– asistenca – 10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: najkasneje do 12. 6. 2000.
16., 17.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 05311/00 Ob-27810
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): brez omejitve.

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

trebno dobaviti: tiskanje reklamnega ma-
teriala zloženke, prospekti O’glasna po-
šta, Časopis za stranke, letak.

Ocenjena vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

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

se bodo morda oddajali posamično: ne.
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

govor.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

konec leta 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
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šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter
Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor,
tel. 062/449-200, 062/449-23-02, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 6. 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: 19. 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, 062/449-23-02,
faks 062/449-23-11.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 6. 2000 ob 10. uri, III. nadstropje, upra-
va, Slomškov trg 10, Maribor.

9., 10.
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% od ponudbene
vrednosti,

– 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 zap. št. 6 največ 10 dni v
preteklih 6. mesecih od dneva sestavitve
obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki vodi
njegov račun, da le-ta v preteklih 6. mese-
cih ni bil blokiran več kot 10 dni,

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

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja v preteklem letu (obrazec BON 1 III/7)
ne presega 5% skupnih prihodkov (obrazec
BON 1 I/7),

– da je predložil izjavo, da so izdelki na-
rejeni po navodilih za izdelavo,

– naročnik lahko izloči ponudnika, če
le-ta ni pravilno in pravočasno izpolnil po-
godbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb ali
ni dostavil originalnih dokumentov, ki niso
starejši kot 30 dni oziroma notarsko overje-
ne fotokopije.

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

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

– ponudbena cena – 60 točk,
– roki izvedbe (do 5 delovnih dni) – 20

točk,
– reference– 20 točk.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najkasneje do 12. 6. 2000.

16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 8-174 Ob-27838
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center, Prešernova 10, Ljubljana,
061/223-896.

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

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

trebno dobaviti: oprema za razsvetljavo
(dobava in montaža jakostnih enot, to-
kovnih tračnic, svetilk, regulacijskega
pulta, elektroinstalacije).

Cena opreme in storitev sta v razmerju
približno 4:1.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: do
30,000.000 SIT.

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

četek dobave opreme julija 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

zaključek montaže septembra 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: se-
dež naročnika pri Vinku Severju, tel.
061/1767179, faks 061/223896, e-mail
vinko.sever@cd-cc.si.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 19. 5. do 2. 6.
2000 vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (vključno z DDV),
ŽR 50100-603-41427.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 6. 2000 ob 10. uri.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Cankarjev dom, Prešernova
10, 1000 Ljubljana. Ponudniki morajo pred-
ložiti svojo ponudbo na naslov naročnika v
zapečateni pisemski ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za dobavo in montažo
opreme za razsvetljavo”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 2000, 12. ura,sedež naročnika, sejna
soba v I. nadstropju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: navedena so v razpisni dokumen-
taciji in so skladna z ZJN.

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

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravne osebe. Podrobnejša določila so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od skrajnega ro-
ka za predložitev ponudb do konca zahteva-
ne veljavnosti ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): natanč-
no so navedena v razpisni dokumentaciji in
so: tehnični parametri, cena, izpolnjevanje
zahtev naročnika v utežnem razmerju 1:1:1.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zahteve za vsebino ponudbe so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

16., 17.
Cankarjev dom, Ljubljana

Št. 332-00 Ob-27877
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2,
1000 Ljubljana, telefaks 061/315-583.

Investitor, poštni naslov: Ministrstvo za
zdravstvo, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

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

3. (a) Kraj dobave: Nova očesna klinika v
Ljubljani (bivša Vojna bolnica).

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema za Očesno klin-
ko KC Ljubljana po seznamu iz razpisne
dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: možne
so delne ponudbe in sicer po delih navede-
nih v tč. d.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 750 mio
SIT.

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

1. oftalmološka oprema
450,000.000 SIT,

2. splošna medicinska oprema
200,000.000 SIT,

3. oprema za sterilizacijo 34,000.000
SIT,

4. računalniška oprema 28,000.000
SIT,

5. vizuelne komunikacije 11,000.000
SIT,

6. oprema izdelana po načrtih
27,000.000 SIT.

4. Datum dobave: do 31. 10. 2000.
5 Predvideni datum zaključka dobave:

do 31. 10. 2000.
6. (a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kli-
nični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadstropje,
soba 40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 6. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, ki jih ponud-
nik plača pred dvigom razpisne dokumen-
tacije na ŽR 50103-603-51820, sklic na
št. 00 45-08-7599, za Razpisno dokumen-
tacijo za Opremo za Očesno kliniko KC
Ljubljana.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 6. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Klinični center Ljubljana, Ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajniš-
tvo, I. nadstropje, soba 13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 6. 2000 ob 12. uri, glavna stavba Kli-
ničnega centra Ljubljana – predavalnica IV.,
Zaloška 7, 1000 Ljubljana.
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9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ocenjene vrednosti (v
primeru delnih ponudb v višini 10% delnih
ocenjenih vrednosti).

Trajanje bančne garancije za resnost
ponudbe je do roka veljavnosti ponudbe in
en dan.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca po-
godbe, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba v
skupnem nastopu (partnerstvu) s solidarno
odgovornostjo vseh partnerjev, od katerih
je eden poslovodeči.

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

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 6. 2000 po
11. uri.

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

Merilo Vrednost

1. Cena ponujene opreme
s plačilnimi pogoji 80%

2. Tehnično tehnološki del
s kvaliteto in funkcijo 15%

3. Garancije 5%
Skupaj 100%

15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 103-108 z dne 27. 12. 1999.

17.
Klinični center Ljubljana

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

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

Popravek
Ob-27844

V javnem razpisu brez omejitev za poso-
dobitev cest, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000, Ob-27284,
se naslednje točke popravijo in se pravilno
glasijo:

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: poso-
dobitev lokalnih cest.

7. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 15. 5. 2000
do 29. 5. 2000 do 12. ure.

Občina Mislinja

Št. 14/00 Ob-27487
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Športni klub Triglav Predanovci, Pre-
danovci 43, 9201 Puconci, tel.
069/45-92-30, faks 069/45-92-31.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja klubskih prostorov. Ocenjena vred-
nost naročila znaša 34,576.500 SIT.

(a), (b)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka del: ta-

koj po podpisu pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo vsak delovni dan pri Mitji Crnkovič tel.
(069) 45-91-00 v prostorih občinske upra-
ve Občine Puconci, Puconci 80.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 12. 6. 2000 do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
žiro račun Športnega kluba Triglav Preda-
novci št. 51900-678-86314.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo ter polni naslov: ponud-
niki morajo ponudbe predložiti najkasneje
do 19. 6. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Puconci, Pu-
conci 80 9201 Puconci.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
za gradnjo klubskih prostorov”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 6. 2000 ob
12. uri v sejni sobi Občine Puconci, Pucon-
ci 80. Na javno odpiranje so vabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo pred od-
piranjem predložiti pisna pooblastila za za-
stopanje.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se bodo izvajala v skladu s določba-
mi v pogodbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno naročilo: ponudnik, ki mu bo dodelje-
no naročilo, bo sklenil z naročnikom po-
godbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki naj predložijo zahteve v skladu s
40. členom ZJN, ki dokazujejo sposobnost
podjetja.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

Športni klub Triglav Predanovci

Ob-27556
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Celje, Trg Celjskih
knezov 9, 3000 Celje, tel. 063/4265-772,
faks 063/4265-774, e-mail:
ivan.pfeifer@celje.si.

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

3. Kraj izvedbe del: Dečkova 1 – Celje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va dvorane Golovec (gradbeno-obrtna,
elektro in strojno inštalacijska dela).

Vrednost: 40,000.000 SIT.
(b) Predvidena oddaja delov ali sklopov

naročila: ne. Ponudniki se lahko prijavijo le
za izvajanje vseh razpisanih del.

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

nesprejemljivost variant: ponujene variante
se ne bodo upoštevale.

(b)
6. Datum predvidenega začetka in kon-

čanja del: pričetek del: junij 2000, rok iz-
vedbe: 1 mesec.

7. (a) Polni naslov službe , od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Celje,Trg Celjskih knezov 9,
3000 Celje, Oddelek za pravna in premo-
ženjska vprašanja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 1. 6. 2000 med
8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdi-
lom o plačilo stroškov v višini 10.000 SIT,
katerega plačajo na ŽR MOC, številka:
50700-630-10105.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov , kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Odde-
lek za pravna in premoženjska vprašanja,
3000 Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za obnovo dvo-
rane Golovec – gradbena dela“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo, 21. 6.
2000 ob 14. uri, na naslovu: Mestna obči-
na Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Ce-
lje, v spodnji stranski dvorani.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastila za zastopanje.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila: avansa ni, račun je plačljiv v roku 60
dni po mesečnih situacijah.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnukov storitev: pogodba o
izvedbi gradbeno-obrtniških, elektro in stroj-
no instalacijskih del, v skladu z razpisno
dokumentacijo..

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev: ponudnik mora imeti ve-
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ljavno registracijo in odločbo o opravljanju
dejavnosti.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: rok veljavnosti
ponudbe je 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: kriteriji za ocenjevanje
ponudb so naslednji: cena, usposobljenost
ponudnika, reference in dodatne ugodno-
sti. Način uporabe kriterijev je pojasnjen v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne dodatne informacije v zve-
zi z predmetnim javnim naročilom se dobijo
pri Ivanu Pfeiferju, univ. dipl. inž., MOC,
telefon 063/4265772.

17., 18.
Mestna občina Celje

Št. 344-01-2/99-3 Ob-27559
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Nova Gorica, Trg
E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, tel.
065/1350135, faks 065/21-233.

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

3. Kraj izvedbe del: Rožna Dolina – Re-
konstrukcija ceste L 5728 Rožna Dolina –
Rafut – I. faza.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija ceste Rožna Dolina – Rafut, iz-
gradnja pločnika, javne razsvetljave in
komunalnih naprav – I. faza.

Ocenjena vrednost: 25,000.000 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: 30 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. 20/I.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 5. 2000.

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

predložiti ponudbo: 5. 6. 2000 do 12. 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:
5. 6. 2000 ob 13. uri, Mestna občina Nova
Gorica, steklena dvorana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: za resnost ponudbe bo moral ponud-
nik predložiti bančno garancijo v višini 5%
od ponudbene vrednosti, ostala zavarova-

nja ponudbe so razvidna v razpisni doku-
mentaciji.

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 doka-
zila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 6. 2000 po
12. uri.

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

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

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

18.
Mestna občina Nova Gorica

Št. 344-04/00  Ob-27562
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa; Občina Nazarje, Savinjska cesta 4,
3331 Nazarje, faks 839-16-15.

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

3. Kraj izvedbe del: območje občine
Nazarje.

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

Gradbena  dela  v  ocenjeni  vrednosti
30 mio SIT.

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

nesprejemljivost variant: nesprejemljivost va-
riant.

(b)
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del in čas izvedbe: od 1. 7. 2000
do 15. 7. 2000.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Na-
zarje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek): plačilo
razpisne dokumentacije 5.000 SIT z virma-
nom na Ž.R. št 52810-630-10110 pred
dvigom dokumentacije.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 6. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Nazarje, Savinjska
cesta 4, 3331 Nazarje, tajništvo občine.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 6. 2000 ob 11 uri: Občina Nazarje,
Savinjska cesta 4 3331 Nazarje, sejna so-
ba občine.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
znesek garancije za resnost ponudbe je v
obliki menice 10% razpisane vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
z mesečnimi situacijami v min. brezobrest-
nem valutnem roku 60 dni.

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

more morejo umakniti ponudbe: 12. 6.
2000 po 10. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): dolo-
čena v razpisni dokumentaciji (cena
(70%),usposobljenost (5%), plačilni pogoji
(25%)).

16., 17., 18.
Občina Nazarje

Ob-27564
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Ob Dravinji, Ulica Du-
šana Jereba 1, 3210 Slovenske Konjice,
tel.: 063-757-27-30, faks 063-754-018.

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

3. Kraj izvedbe del: Tepanje 28c, Slov-
enske Konjice.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja strešne kritine in strešnih oken ter
pleskarska dela.

Ocenjena vrednost del skupaj znaša
12,000.000 SIT.

(b) Če se predvideva oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: naročnik bo oddal
izbranemu ponudniku dela v celoti.

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

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 45 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo je možno dvigniti pri
Koning d.o.o., Mestni trg 7, 3210 Sloven-
ske Konjice, tel: 754-610.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti v času do 26. 5.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, plačilo na ŽR OŠ Ob
Dravinji: 50720-603-34254, z namenom
nakazila: javni razpis – podružnica Tepanje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 6. 2000 do 9. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Osnovna šola Ob Dravinji,
Dušana Jereba 1, Slovenske Konjice, taj-
ništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 2000 ob 10. uri v tajništvu Osnovne
šole Ob Dravinji.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanja 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: 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: v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do pričetka odpiranja
ponudb (9. 6. 2000 do 10. ure).

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

16., 17., 18.
Osnovna šola ob Dravinji

Slovenske Konjice

Št. 398/00 Ob-27566
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno komunalno podjetje Žalec,
d.o.o., Ul. Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
tel. 063/715-225, faks 063/715-049,
kontaktna oseba Cveto Hercog, inž. grad.

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

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 kanalizacije v Petrovčah.

Ocenjena vrednost investicije znaša
20,000.000 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 podpi-
su pogodbe, rok dokončanja oktober 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Ul.
Nade Cilenšek 5, Žalec – tajništvo pri Zvon-
ki Cimerman.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 2. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila APP
RS o plačilu materialnih stroškov na žiro
račun št. 50750-601-19709 – Javno ko-
munalno podjetje Žalec, d.o.o., s pripisom:
Razpis – Kanalizacija Petrovče ali ob plačilu
na blagajni podjetja v višini 15.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
19. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje

Žalec, d.o.o., Ul. Nade Cilenšek 5, 3310
Žalec, tel. 063/15-225, faks 063/715-049
– tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – kanalizacija
Petrovče – Ne odpiraj” in številko objave v
Uradnem listu RS ter oznako ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 6. 2000 ob
12. uri na naslovu: Občina Žalec, Oddelek
za okolje, prostor in komunalne zadeve, Ul.
Savinjske čete 5, 3310 Žalec, v sejni sobi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, kar je 5% od ocenjene vred-
nosti. Trajanje garancije je 40 dni po sprejet-
ju sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila so detajlno opredeljeni v razpisni do-
kumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela pod posamezno točko oddal ene-
mu izvajalcu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokončanje pogojev je opredeljena v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb 20. 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
cena, reference, usposobljenost ponudni-
ka, rok izdelave in ostale ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najnižja ponudbena cena še ne pred-
stavlja najugodnejše ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisane-
ga z ozirom na razpoložljiva finančna sredst-
va ali odstopiti od podpisa pogodbe, pridr-
žuje pa si tudi pravico, da dela ne odda
nobenemu ponudniku. V nobenem primeru
ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja od-
škodnine iz tega naslova.

17., 18.
Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.

Ob-27567
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: KIK Kemijska industrija Kamnik, d.d.,
Fužine 9, 1241 Kamnik, faks
061/83-91-412.

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

3. Kraj izvedbe del: KIK Kemijska indu-
strija Kamnik, d.d., Fužine 9, Kamnik.

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

I. asfaltiranje dovozne poti do uprav-
ne stavbe in ureditev parkirišča,

II. izdelava fasade na upravni stavbi
(južni in vzhodni del),

III. asfaltiranje platoja v PE Piroteh-
nika,

IV. asfaltiranje parkirišča pri avtome-
hanični delavnici.

(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: ponudbe so lahko
poslane ločeno. Kolikor so ponudbe posre-
dovane skupno, morajo biti zapečatene,
vsaka v svoji ovojnici.

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

končanja del ali čas izvedbe:
– predvideni rok pričetka del je 15 dni

po sklenitvi pogodbe,
– rok dokončanja del pa je:

I. 20 dni,
II. 20 dni,
III. 20 dni,
IV. 20 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: KIK
Kemijska industrija Kamnik, d.d., Fužine
9, Kamnik, kontaktna oseba Peter Koželj,
dipl. inž., tel. 061/83-91-011, faks
061/83-91-412.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 6. 6. 2000, vsak
delovni dan od 9. do 14. ure, po predhod-
nem dogovoru.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 15.000 SIT (oziroma brezplač-
no, kolikor ponudnik želi predložiti ponudbo
le za II. točko “Izdelava fasade na upravni stav-
bi – južni in vzhodni del” ali IV. točko “Asfaltira-
nje parkirišča pri avtomehanični delavnici), ži-
ro račun: 50140-601-32377, virman ali splo-
šna položnica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: KIK Kemijska industrija Kam-
nik, d.d., Fužine 9, 1241 Kamnik.

Ponudba mora biti dostavljena v zapeča-
teni kuverti z oznako pošiljatelja ter oznako:
“Ponudba – Ne odpiraj”:

I. Asfaltiranje dovozne poti do upravne
zgradbe in ureditev parkirišča;

II. Izdelava fasade na upravni stavbi;
III. Asfaltiranje platoja v PE Pirotehnika;
IV. Asfaltiranje parkirišča pri avtomeha-

nični delavnici.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

12. 6. 2000 ob 14. uri v sejni sobi KIK,
d.d., Fužine 9, Kamnik.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za izvedbo del v višini 5%
od vrednosti ponujenih del z veljavnosti 60
dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije skladno s fizično izved-
bo, plačljiva v 30 dneh, avansa ni.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, ki mora predložiti na-
slednjo dokumentacijo:

– izpis iz sodnega registra z veljavno regi-
stracijo podjetja, samostojni podjetniki pa po-
trdilo pristojnega organa, da so vpisani v evi-
denco samostojnih podjetnikov. Dokumenti
ne smejo biti starejših od treh mesecev;

– dokazilo o finančnem stanju ponudni-
ka (BON 1 in BON 2), samostojni podjetniki
potrdilo o povprečnem stanju na ŽR v zad-
njih treh mesecih.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od dneva odpira-
nja ponudb dalje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena in
plačilni pogoji 50% (prednost imajo ponud-
be, ki predvidevajo kreditiranje s strani izva-
jalca), reference ponudnika 20%, rok izved-
be 20%, posebna ugodnost 10%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije lahko ponud-
niki dobijo pri Petru Koželju, dipl. inž., KIK
Kemijska industrija Kamnik, d.d., Fužine 9,
1241 Kamnik, tel. 061/83-91-011, faks
061/83-91-412.

17., 18.
KIK Kamnik, d.d.

Št. 270 Ob-27568
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Slovenska filharmonija, Kongre-
sni trg 10, 1000 Ljubljana, telefaks
01/24-10-900.

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

3. Kraj izvedbe del: Kongresni trg 10 v
Ljubljani.

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

– gradbeno-obrtniška dela:
226,000.000 SIT,

– elektro instalacijska dela:
48,500.000 SIT,

– strojno instalacijska dela:
35,500.000 SIT,

– dvigala: 10,000.000 SIT,
skupaj: 320,000.000 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: možna je kombinirana
oddaja del po sklopih.

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

nesprejemljivost variant: variantne rešitve je
potrebno predložiti kot samostojne ponudbe.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe:
I. faza:
– pričetek del: 17. 7. 2000,
– dokočanje del: 22. 12. 2000;
II. faza:
– pričetek del: 3. 5. 2001,
– dokončanje del: 31. 8. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko dobijo interesen-
ti v Slovenski filharmoniji na Kongresnem
trgu 10 v Ljubljani.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od 22. 5. 2000
dalje, vsak delovni dan med 9. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za kritje stroškov razpisne
dokumentacije mora interesent vplačati
90.000 SIT na žiro račun Slovenske filhar-
monije št. 50100-603-40690.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba odda-
ti do 19. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je treba oddati
osebno v tajništvu Slovenske filharmonije
na Kongresnem trgu 10 v Ljubljani.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 19. 6. 2000 ob 12.30
v mali dvorani Slovenske filharmonije na
Kongresnem trgu 10 v Ljubljani.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora za resnost ponudbe predlo-
žiti bančno garancijo v višini 10% razpisane
vrednosti del ali sklopa del za katerega daje
ponudbo.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: oprav-
ljeno delo bo plačevano na podlagi začasnih
in končne situacije. Rok plačila situacij je 60
dni od dneva prejema situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran po zakonu o
gospodarskih družbah, izpolnjevati pogoje
po zakonu o graditvi objektov (Ur. l. SRS,
št. 34/84, 29/86 in Uradni list RS, št.
59/96) in imeti veljavno obratovalno dovo-
ljenje oziroma dovoljenje za delo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od roka za oddajo
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbor najugodnejšega ponudnika so:

– kvaliteta izvajalca in njegovih podizva-
jalcev – 20%,

– rok izvedbe – 20%,
– cena – 40%,
– garancijski roki – 10%,
– ostale ugodnosti – 10%
in so podrobneje opredeljena v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ostale informacije lahko dobijo intere-
senti na Slovenski filharmoniji pri Jelki Ladi-
ha, tel. 01/24-10-806.

17., 18.
Slovenska filharmonija

Št. 352-05/2000 Ob-27569
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Rače-Fram, Grajski trg 14,
Rače, 2327 Rače, 062/608-693.

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

3. Kraj izvedbe del: Fram, Občina Ra-
če-Fram.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: odvod-
njavanje in čiščenje odpadnih vod nase-
lja Fram – faza I.

Ocenjena vrednost celotnih razpisanih
del: 40,000.000 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 mesec julij 2000, dokončanja
mesec september 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Rače-Fram, tajništvo, Grajski trg 14,
2327 Rače.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od 23. 5. 2000
do 16. 6. 2000 med 7. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Občine
Rače-Fram, št. 51800-630-25547 s pripi-
som za “odvodnjavanje in čiščenje odpad-
nih vod naselja Fram – faza I”.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: ponudbo je po-
trebno predložiti do vključno 20. 6. 2000
do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Rače-Fram, Grajski
trg, 2327 Rače, tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih vod
naselja Fram – faza I”. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 20. junija 2000
ob 8.15 na sedežu Občine Rače-Fram v
sejni sobi.

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 višini 5% ocenjene vrednosti del, ki
mora veljati do izbire ponudnika.

V primeru neupravičene (zavrnitve) pri-
tožbe pritožnika, naročnik vnovči akceptni
nalog pritožnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja je z roki določen v pogod-
bi kot obvezni sestavni del razpisne doku-
mentacije.

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
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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 20. juniju 2000.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Rače-Fram, Grajski trg 14, Ra-
če, kontaktna oseba Božo Štauber, tel.
062/608-692, telefaks 062/608-693; na-
ročnik si pridržuje pravico do odškodnine iz
tega naslova.

17., 18.
Občina Rače-Fram

Št. 42/00 Ob-27570
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Markovci, Markovci 33, 2281
Markovci, tel. 062/ 78-88-220, faks
062/78-88-221.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja in obnova lokalnih cest na območju
Občine Markovci, orientacijska vrednost
je 26,000.000 SIT.

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

jo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpi-
sne variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je
takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja
pa v štirih mesecih od podpisa pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Markovci, Občinska uprava, Markovci
33, 2281 Markovci, (ob dvigu predložiti do-
kazilo o plačilu za stroške razpisne doku-
mentacije).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati v roku 10 dni od
objave tega razpisa, od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: strošek 6.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki plačajo
z virmanom na ŽR občine št.
52400-630-000-0020855, z namenom
nakazila: javni razpis – izgradnja in obnova
cest.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 6. 2000, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Markovci, Občinska
uprava, Markovci 33, 2281 Markovci.

Ponudbe morajo biti predložene ločeno v
zapečatenih kuvertah, označene morajo biti
z napisom: “Ne odpiraj – ponudba za obno-
vo cest na območju Občine Markovci”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 2000, ob 12. uri, na naslovu Občina
Markovci, Markovci 33, 2281 Markovci, od-
piranje ponudb vodi strokovna komisija Ob-
čine Markovci.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% in mora biti v veljavi 60 dni po izteku
od razpisnega roka.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: 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, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 8. 6. 2000,
po 14. uri.

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: Občina Markovci, Občinska uprava,
kontaktna oseba Marinka Bezjak Kolenko,
tel. 062/78-88-220. Ponudniki bodo o izi-
du razpisa obveščeni najkasneje v roku 15
dni od odpiranja ponudb.

17., 18.
Občina Markovci

Št. 351-03-2/00-12 Ob-27571
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd, faks 0602/83-284.

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

3. Kraj izvedbe del: Šentjanž pri Dravo-
gradu.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija Kulturnega doma ZB Šentjanž.

Ocenjena vrednost rekonstrukcije:
15,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: v skladu z razpisni-
mi pogoji lahko ponudniki poleg projektira-
ne ponudijo tudi druge variante.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik, ki bo ponudil samo
svojo varianto, se ne bo upošteval.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
30. 6. 2000, dokončanje del: 30. 11.
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravo-
grad, vložišče, Krumpačnik Dragica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 5. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija
brez projekta 5.000 SIT. Projekt je možno

dobiti na vpogled na sedežu Občine Dravo-
grad, pri Jerneji Ravnik, pisarna št. 23, do
22. 5. 2000, od 10. do 12. ure. Način
plačila: virman, ŽR št. 51820-630-25594.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: do 5. 6. 2000
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Dravograd, Trg 4.
julija 7, 2370 Dravograd, vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj”,
z oznako ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 6. 2000 ob 11. uri, Občina Dravograd,
Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog ali trasirana menica z menič-
no izjavo v višini 5% ponudbene cene.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: navedena v razpisni
dokumentaciji.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30 dni od dneva
odpiranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisnimi pogoji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Jerneja Ravnik, tel.
0602/83-011.

17., 18.
Občina Dravograd

Št. 6-5/1-24/00 Ob-27572
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Krajevna skupnost Spodnja Idrija,
Slovenska c. 15, 5281 Sp. Idrija.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: CČN
Spodnja Idrija – 1. del.

Ocenjena vrednost del: 36,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 1.
avgust 2000, dokončanje do 15. oktobra
2000 (dva meseca in pol).

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Krajevna skupnost Spodnja Idrija, Sloven-
ska c. 15, 5281 Sp. Idrija, kontaktna ose-
ba je Ferjančič Metka, tel. 065/76-012,
faks 065/76-012 (med delovniki od 10.
do 15. ure).
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v času od 19. 5.
do 25. 5. 2000, na Krajevni skupnosti Sp.
Idrija, Slovenska c. 15 (med delovniki od
10. do 15. ure).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT ponudniki lah-
ko poravnajo z virmanom na žiro račun št.
52020-645-50225 (s pripisom: za razpi-
sno dokumentacijo).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 6. 2000 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Krajevna skupnost Spodnja
Idrija, Slovenska c. 15, 5281 Sp. Idrija.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
izvedbo CČN Spodnja Idrija – 1. del”. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 6. 2000 ob
11. uri, na naslovu: Krajevna skupnost
Spodnja Idrija, Slovenska c. 15, Sp. Idrija,
sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 3% od ocenjene vrednosti, ki mora veljati
vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni od dneva izstavitve situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranimi ponudniki
bo lahko sklenjena pogodba za delno izved-
bo razpisanih del.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo za priznanje spo-
sobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo
in dokazila, zahtevana v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudbe.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije o naročilu po-
sreduje Srečko Tušar, GSM 041/638-129.
Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni
o izidu javnega razpisa, je največ 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Krajevna skupnost Spodnja Idrija

Št. 352-05-12/2000-0800-01 Ob-27573
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: Bezenškova ulica v
Mariboru.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena in strojno montažna dela sanacije
obstoječega vodovoda po Bezenškovi
ulici, vrednost ca. 16 mio SIT.

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

dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del
1. julij 2000; dokončanje 30. julij 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Ma-
ribor, soba 108/I.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, sreda
in petek od 8. do 10. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpisno
dokumentacijo:  15.000 SIT  z  virmanom
ali položnico na ŽR št.
51800-840-070-62233, “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti” (pripisati je treba, za
kateri javni razpis se plačilo nanaša).

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: 8. junij 2000
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:
9. junij 2000 ob 8. uri; Komunalna direkci-
ja, Slovenska 40, 2000 Maribor, sejna so-
ba/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

Št. 352-05-3/2000-0801-12 Ob-27574
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 A. Juratič,
grad., Slovenska 40, 2000 Maribor, tel.
2201-412, faks 226-551, soba št. 106/I.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Maribor –
KS Kamnica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena in montažerska dela pri izgradnji
sekundarnega vodovoda (obvezno nu-
diti gradbena dela in montažna dela v
kompletu), dolžina 3300 m, cevovodi se
gradijo PEHDDN 110/10, PEHDDN
110/12,5 in LŽ ÆÆÆÆÆ 100, fazenski komadi
LŽ duktil.

Ocenjena vrednost del: 40 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: izvedba del:
od podpisa pogodbe 90 delovnih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Ma-
ribor, soba 106/I ali 108/I.

(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”.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: 19. junij 2000
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:
20. junij 2000 ob 8. uri; Komunalna direk-
cija, Slovenska 40, 2000 Maribor, 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, 20. junija 2000.

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

– cena 40 točk,
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– reference 40 točk,
– kvaliteta predhodno izvedenih del 20

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
11-12 z dne 11. 2. 2000, objava o izidu pa
dne 28. 4. 2000.

18.
Mestna občina Maribor

Mestna uprava

Ob-27575
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno stanovanjska družba,
d.o.o., Ajdovščina, Goriška 23/b, 5270 Aj-
dovščina, faks 065/63-142.

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

3. Kraj izvedbe del: most na lokalni cesti
Ajdovščina–Ustje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena in obrtniška dela objekta izvedbe
mostu.

Ocenjena vrednost celote je 16 mio SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: oddaja za vsa razpisa-
na dela skupaj.

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

nesprejemljivost variant: variante so možne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

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

končanja del ali čas izvedbe: julij 2000,
dokončanje avgust 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalno stanovanjska družba, d.o.o., Aj-
dovščina, Goriška 23/b, 5270 Ajdovščina,
uprava – tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT virmansko na ži-
ro račun št. 52010-601-13609.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 6. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalno stanovanjska
družba, d.o.o., Ajdovščina, Goriška 23/b,
5270 Ajdovščina.

Ponudba morab iti predložena v zapeča-
teni kuverti in označena z napisom “Ne od-
piraj – ponudba”. Na hrbtni strani mora biti
napisan naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 2000 ob 11. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija v višini 3%
od vrednosti javnega razpisa, z veljavnostjo
90 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z zakonodajo o izvrševanju izplače-
vanju iz proračuna RS, v skladu z razpisno
dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec ali kot skupina
izvajalcev s sklenjenim dogovorom o skup-
nem nastopu.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v roku 90 dni od
datuma odpiranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
pogodbenih del (60%), strokovna usposob-
ljenost ponudnika in njegove reference
(10%), tehnična opremljenost ponudnika
(10%), rok izvedbe (20%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Aleš Bačar, KSD Aj-
dovščina, tel. 065/16-19-70. Naročnik si
pridržuje pravico do zmanjšanja del, odvi-
sno od razpoložljivih finančnih sredstev.

17., 18.
Komunalno stanovanjska družba,

d.o.o.,
Ajdovščina

Št. 38/2000 Ob-27576
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Radenci, Radgonska c. 9,
9252 Radenci, tel. 069/669-610, faks
069/669-620.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Radenci, na-
selje Kapelski Vrh, Okoslavci.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zakoli-
čenje trase, izdelava izkopov, polaganje
cevi, izdelava črpališč, odzračevalnikov
in izpušnih jarkov ter postavitev vodovo-
da v prvotno stanje (asfaltiranje, poseja-
nje trave...).

Orientacijska vrednost del skupaj s pro-
jektno dokumentacijo znaša 20,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi
vsa dela, ki so predmet javnega razpisa v
kompletu. Možna je oddaja del po sklopih v
okviru zagotovljenih finančnih sredstev.

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

končanja del ali čas izvedbe: 1. 8. 2000 do
31. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Radenci, Radgonska c. 9, 9252 Ra-
denci, tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 5. 2000.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 5.000 SIT, z virma-
nom na ŽR Občine Radenci, št.
51910-630-76113.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 6. 2000 do 12. ure,
ne glede na način dostave.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Radenci, Radgon-
ska c. 9, 9252 Radenci, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 6. 2000 ob 12. uri, Občina Radenci,
Radgonska c. 9, 9252 Radenci.

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

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

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora priložiti k ponudbi ustrezna
dokazila in izjave, med njimi tudi ustrezne
reference za že izvedena dela s primerno
zahtevnostjo in številom, kot je določeno v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 6. 2000.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisnega glede raz-
položljiva sredstva ali odstopiti od pogodbe
zaradi finančnih in drugih razlogov. V obeh
primerih ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

Vse dodatne informacije posreduje
Grosman Srečko, na tel. 069/56-69-612.

17., 18.
Občina Radenci

Št. 09/2000 Ob-27594
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Filmski studio Viba film Ljubljana, Zrinj-
skega 9, Ljubljana, po pooblastilu financerja
Ministrstva za kulturo, Cankarjeva 5, Ljublja-
na, faks 329-179.

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

3. Kraj izvedbe javnega naročila: Steg-
ne 5, Ljubljana.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajala posamezno: izved-
ba gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del z zunanjo ureditvijo in komunalnimi
priključki po sistemu “funkcionalni ključ
v roke“ za izgradnjo Filmskega studia
Viba film Ljubljana v Stegnah 5, Ljublja-
na.

Ocenjena vrednost del v celoti znaša
1.350,000.000 SIT (z davkom na dodano
vrednost).

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

5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost va-
riant: variante niso sprejemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.
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6. Datum pričetka del, če je predvideno:
predviden pričetek del je 1. avgust 2000,
predviden datum zaključka del: predvidoma
je potrebno z deli zaključiti 31. avgusta
2002 s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.
Izvajalec mora naročniku omogočiti priče-
tek opremljanja objekta 2 meseca pred teh-
ničnim pregledom objekta.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
pooblaščenec investitorja LIZ-inženiring,
d.d., Vurnikova 2, Ljubljana v 5. nadstropju
v sobi št. 511 med 8. in 12. uro, tel.
133-62-52.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko interesenti dvignejo do vključno
1.6. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 300.000 SIT. Način plačila: na
žiro račun št. 50102-601-11966. Ob dvigu
razpisne dokumentacije predložiti virman o
izvršenem plačilu.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do
26. 6. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Filmski studio Viba film Ljub-
ljana, Zrinjskega 9, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba-ne odpiraj“ za
Filmski studio Viba film Ljubljana. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.

Ponudbo oddati v dveh kuvertah:
1. zahtevana dokumentacija,
2. ponudbeni predračun.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 26. 6. 2000 ob 12.
uri v prostorih Filmskega studia Viba film
Ljubljana, Zrinjskega 9, Ljubljana, soba
202/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
finančnih zavarovanj za resnost ponudbe:
ponudnik mora ponudbi predložiti bančno
garancijo v višini 5% ocenjene vrednosti z
veljavnostjo po razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: v skla-
du s predpisi, ki urejajo izvrševanje držav-
nega 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, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti ustrezna dokazila
in izjave, ki jih zahteva razpisna dokumen-
tacija.

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka do-
ločenega za predložitev pogodb.

15. Merila za določitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
so prikazana v razpisni dokumentaciji.

16. Vse druge informacije o naročilu:
vsa tolmačenja in informacije o naročilu lah-
ko dobite pri Janezu Pušu ali Janezu Sitarju
vsak dan od 7.30 do 9. ure od dneva obja-
ve razpisa do vključno 1. 6. 2000 na naslo-

vu LIZ-inženiring, Vurnikova 2, Ljubljana, tel.
133-62-52, faks 319-245. Za obveznen og-
led objektov, ki so predmet razpisa, se je
treba predhodno dogovoriti.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: predhodna
najava je bila objavljena v Ur. l. RS, št.
41/98 z dne 29. 5. 1998 in obnovljena v
Ur. l. RS, št. 29/2000 z dne 31. 3. 2000.

Filmski studio Viba film Ljubljana

Št. 718-5/2000-8 Ob-27619
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vojnik, Keršova 1, 3212 Voj-
nik, telefaks 063/772-073.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Vojnik, ob-
močje naselij: Trnovlje, Selce, Hrenova, Voj-
nik, Dol pod Gojko, Lešje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: moderniza-
cija in rekonstrukcija naslednjih cest:

– krajevna cesta št. 964701 Trnov-
lje-Selce,

– krajevna cesta št. 964901 Hrenova,
– lokalna cesta št. 464091 Tanc – Re-

mont,
– krajevna cesta št. 965011 Dol pod

Gojko,
– lokalna cesta št. 032123 Lešje – Pre-

korje.
Ocenjena vrednost del skupaj:

25,000.000 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: ponudniki morajo po-
nuditi vsa dela, ki so predmet javnega naro-
čila (za vseh pet cest). Naročnik si pridržuje
pravico izbrati najugodnejšega ponudnika
za vsako posamezno cesto.

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

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni za-
četek del: julij 2000, dokončanje del: sep-
tember 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vojnik, Keršova 1, 3212 Vojnik.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 5. 2000 v
času uradnih ur. Pooblaščeni osebi za izda-
jo razpisne dokumentacije sta: Lipičnik Ana
in Blazinšek Irma.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vrednost razpisne dokumen-
tacije je 5.000 SIT. Ponudniki morajo ob
dvigu razpisne dokumentacije predložiti foto-
kopijo potrdila o plačilu. Znesek ponudniki
poravnajo na ŽR 50700-630-10126 / sklic-
na številka: 718-5/2000-8.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti  do  8. 6. 2000  najkasneje  do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Vojnik, Keršova 1,
Vojnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 9. 6. 2000 ob 13.
uri v sejni sobi, Občina Vojnik, Keršova 1.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremenljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se ne zahteva bančna
garancija.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se bodo vršila na podlagi pogojev
navodila o izvrševanju proračuna.

Plačilo po mesečnih situacijah v roku 60
dni od dneva prejema situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno poročilo: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo  umaknejo  do  8. 6. 2000 do
11. ure.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba - ne odpiraj“
in številko objave tega javnega razpisa, ter z
navedbo predmeta naročila “modernizacija
in rekonstrukcija cest“.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od po-
godbe zaradi finančnih in drugih razlogov.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedbe, če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni bila
objavljena.

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

Občina Vojnik

Št. 351-58/2000 Ob-27623
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ormož, Ptujska cesta 6,
2270 Ormož, 062/74-15-300.

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

3. Kraj izvedbe del: Območje občine Or-
mož.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: moder-
nizacija javne poti Zasavci, št. 803-301
v dolžini 293 m.

Ocenjena vrednost znaša 5,500.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
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: Ob-
čina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 5. 2000.
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(c)
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: 9. 6. 2000, 9. ura.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c. 6,
Ormož.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 2000, ob 10.30, Občina Ormož, Ptuj-
ska c. 6, Ormož.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% od ocenjene vrednosti del, bančna ga-
rancija, 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni po izstavitvi situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 6. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
85%, rok 10%, garancija 5%.

16., 17., 18.
Občina Ormož

Št. 351-60/2000 Ob-27624
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ormož, Ptujska cesta 6,2270
Ormož, 062/74-15-300.

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

3. Kraj izvedbe del: območje občine Or-
mož.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: moder-
nizacija javne poti Vodranci – Godenin-
ci št. 803-521 v dolžini 300 m.

Ocenjena vrednost znaša 5,500.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
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: Ob-
čina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 5. 2000.

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

predložiti ponudbo: 9. 6. 2000, 9. ura.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c.
6, Ormož.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 2000, ob 11. uri, Občina Ormož, Ptuj-
ska c. 6, Ormož.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% od ocenjene vrednosti del, bančna ga-
rancija, 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni po izstavitvi situacije.

12.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 6. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
85%, rok 10%, garancija 5%.

16., 17., 18.
Občina Ormož

Št. 351-56/2000 Ob-27625
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ormož, Ptujska cesta 6,2270
Ormož, 062/74-15-300.

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

3. Kraj izvedbe del: območje občine Or-
mož.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: moder-
nizacija javne poti Lunovec, št. 804-561
v dolžini 604 m.

Ocenjena vrednost znaša 10,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
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: Ob-
čina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 5. 2000.

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

predložiti ponudbo: 9. 6. 2000, 9. ura.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c.
6, Ormož.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 2000, ob 12. uri, Občina Ormož, Ptuj-
ska c. 6, Ormož.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% od ocenjene vrednosti del, bančna ga-
rancija, 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni po izstavitvi situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 6. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
85%, rok 10%, garancija 5%

16., 17., 18.
Občina Ormož

Št 351-55/2000 Ob-27627
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ormož, Ptujska cesta 6,2270
Ormož, 062/74-15-300.

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

3. Kraj izvedbe del: območje občine
Ormož.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: modern-
izacija javne poti Vodranci št. 803-511
v dolžini 500 m.

Ocenjena vrednost znaša 8,000.000
SIT.

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

dokončanja del ali čas izvedbe: junij, julij
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 5. 2000.

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

predložiti ponudbo: 9. 6. 2000, 9. ura.
(b). Polni naslov, kamor je potrebno

predložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska
c. 6, Ormož.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 2000, ob 9.30, Občina Ormož, Ptujs-
ka c. 6, Ormož.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% od ocenjene vrednosti del, bančna ga-
rancija, 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede
plačevanja: 60 dni po izstavitvi situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 6. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
85%, rok 10%, garancija 5%.

16., 17., 18.
Občina Ormož

Št. 351-57/2000 Ob-27630
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ormož, Ptujska cesta 6,2270
Ormož, 062/74-15-300.

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

3. Kraj izvedbe del: območje občine Or-
mož.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: moder-
nizacija javne poti Hermanci II. faza, št.
803-201 v dolžini 555 m.

Ocenjena vrednost znaša 8,500.000
SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: junij, julij
2000.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 5. 2000.

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

predložiti ponudbo: 9. 6. 2000, 9. ura.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c.
6, Ormož.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 2000, ob 10. uri, Občina Ormož, Ptuj-
ska c. 6, Ormož.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% od ocenjene vrednosti del, bančna ga-
rancija, 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni po izstavitvi situacije.

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

morejo umakniti ponudbe: 9. 6. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
85%, rok 10%, garancija 5%

16., 17., 18.
Občina Ormož

Št. 344-57/2000 Ob-27632
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ormož, Ptujska cesta 6,2270
Ormož, 062/74-15-300.

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

3. Kraj izvedbe del: območje občine Or-
mož.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: moder-
nizacija lokalne ceste Sv. Tomaž – Tr-
novci št. 302-240:

– I. faza v dolžini 800 m,
– II. faza v dolžini 800 m.
Ocenjena vrednost znaša:
– I. faza 18,000.000 SIT,
– II. faza 20,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
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: Ob-
čina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 5. 2000.

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

predložiti ponudbo: 9. 6. 2000, 9. ura.
(b). Polni naslov, kamor je potrebno

predložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska
c. 6, Ormož.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 2000, ob 11.30, Občina Ormož, Ptuj-
ska c. 6, Ormož.

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

10% od ocenjene vrednosti del, bančna ga-
rancija, 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni po izstavitvi situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 6. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
85%, rok 10%, garancija 5%.

16., 17., 18.
Občina Ormož

Št. 344-6/2000 Ob-27816
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ormož, Ptujska cesta 6,2270
Ormož, 062/74-15-300.

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

3. Kraj izvedbe del: območje občine Or-
mož.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: mo-
dernizacija lokalne ceste Lahonci – Me-
kotnjak I. faza, št. 223-300 v dolžini
735 m.

Ocenjena vrednost znaša 13,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
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: Ob-
čina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 5. 2000.

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

predložiti ponudbo: 9. 6. 2000, 9. ura.
(b). Polni naslov, kamor je potrebno

predložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska
c. 6, Ormož.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 2000, ob 12.30, Občina Ormož, Ptuj-
ska c. 6, Ormož.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% od ocenjene vrednosti del, bančna ga-
rancija, 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni po izstavitvi situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 6. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
85%, rok 10%, garancija 5%.

16., 17., 18.
Občina Ormož

Ob-27621
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kulturni center - Delavski dom, Cesta
9. avgusta 1, Zagorje ob Savi, faks
0601/64-171.

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

3. Kraj izvedbe del: KC Delavski dom
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 1, Zagor-
je ob Savi.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zame-
njava in dopolnitev scenske razsvetlja-
ve z montažo (ocenjena vrednost investici-
je znaša 14 mio SIT).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: naročnik bo dela od-
dal enemu ponudniku.

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

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

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

končanja del ali čas izvedbe: od avgusta
2000 do marca 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
IN-TACT, d.o.o., C. 20. julij 2c, Zagorje ob
Savi, tel. 0601/64-083 (Ludvik Fain).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.00 SIT, ŽR
52720-601-12900 IN-TACT, d.o.o., C.
20. julija 2c, Zagorje ob Savi.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki morajo pred-
ložiti svoje ponude do 22. 6. 2000 do 10.
ure, z oznako “za razpis”.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Kulturni center - Delavski
dom, Cesta 9. avgusta 1, 1410 Zagorje ob
Savi.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 6. 2000 ob 10. uri v zeleni garderobi
Kulturnega centra - Delavski dom Zagorje
ob Savi (desni stranski vhod, I. nadstropje).
Zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” s
številko objave razpisa v Uradnem listu RS
in navedbo premeta naročila ter podatka o
ponudniku.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
v višini 10% od razpisane vrednosti naroči-
la. Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati do vključno datuma veljavnosti
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
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skih sredstev Občine Zagorje ob Savi. Na-
ročnik bo plačal opravljena dela v rokih pla-
čil, navedenih v zakonu o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 87/97, 34/98 in 91/98) in na nje-
govi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko
podizvajalce, naročnik bo sklenil pogodbo
z enim izvajalcem izbranim na razpisu.

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 registrira-
ne za opravljanje tovrstne dejavnosti, detalj-
nejši pogoji so opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 25. 7. 2000.

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

b) reference maks. 30 točk,
c) garancijski rok maks. 15 točk,
d) zagotavljanje nadomestnih delov in

servis maks. 10 točk,
e) cena maks. 45 točk.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši, merila so natančno opredeljena v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ni.

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

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
43/99.

Kulturni center: Delavski dom, p.o.,
Zagorje ob Savi

Ob-27622
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših občanov Polde
Eberl-Jamski Izlake 13, Izlake.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja plinske kotlovnice.

Vrednost dodeljenega naročila v celoti
je 15,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
predloži le eno ponudbo, v skladu z zahte-
vami razpisne dokumentacije, in sicer sa-
mostojno ali z morebitnimi sopogodbenimi.
V primeru, da ponudnik nastopa v ponudbi
s spopogodbeniki, mora v ponudbi predlo-
žiti podpisan sporazum o skupnem nasto-
panju in prevzemu pogodbenih obveznosti.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
julij 2000, končanje del september 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2c, Zagorje

ob Savi, Ludvik Fain, univ. dipl. inž. arh. tel.
0601/64-083, 041/650-806.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo lah-
ko zainteresirani ponudniki dvignejo na
IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2c, Zagorje
ob Savi, do 30. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti odškodnini
35.000 SIT, nakazani na ŽR
52720-601-12900.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe predložijo po-
nudniki do 22. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: IN-TACT, d.o.o., C. 20. juli-
ja 2c, Zagorje ob Savi.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 23. 6. 2000 ob 10. uri, na
naslovu naročnika Dom starejših občanov
Polde Eberl-Jamski Izlake.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo v ponudbi predložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
od vrednosti javnega razpisa, z veljavnostjo
do 30 dni po datumu izdaje sklepa o izbiri.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se izvajajo v skladu z določili zakona
o izvrševanju proračuna Republike Sloveni-
je in navodili o izvrševanju proračuna v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

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. 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 izpolnjujejo naslednje po-
goje:

– so registrirani za opravljanje tovrstnih
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene ali pogodbeno

angažirane delavce, v skladu z določili za-
kona o graditvi objektov ter ostale strokov-
ne delavce.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 7. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji. Najcenejši
ponudnik ni nujno najugodnejši.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu IN-TACT, d.o.o., C. 20.
julija 2c, Ludvik Fain, univ. dipl. inž. arh.

17. Datum predhodne objave namere
o naročilu  ali  navedba  če  je  bila  objav-
ljena: ne.

18.
Dom starejših občanov

Polde Eberl-Jamski Izlake

Št. 199/2000 Ob-27755
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Tr-
bovlje.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Občine Tr-
bovlje.

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

a) obnova kolektorja na odseku Ope-
karna–Trg revolucije.

Ocenjena vrednos:t 13,000.000 SIT.
(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

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

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
julij 2000, dokončanje avgust 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Trbovlje, Oddelek za komunalne dejav-
nosti, Mestni trg 4, soba št. 53/II, kontakt-
na oseba je Mirko Zidar, tel. 0601/34-800.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
tega razpisa do vključno 15 dni po njego-
vem izidu, po predhodni najavi na tel.
0601/34-800, od 8. do 12. ure vsak de-
lovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo v višini 10.000 SIT ponudniki po-
ravnajo virmansko na žiro račun št.
52700-630-10056 s pripisom “Razpisna
dokumentacija – kolektor Opekarna–Trg re-
volucije”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 6. 2000 do 9. ure
glede na vrsto prenosa.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Trbovlje, 1420 Trb-
volje, Mestni trg 4, vložišče, soba št.
11/PR.

Ponudba se oddaja v zapečateni kuverti
in mora biti jasno označena z napisom: “Ne
odpiraj – ponudba – Obnova kolektorja za
odseku Opekarna–Trg revolucije”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 6. 2000 ob 11. uri na naslovu: Občina
Trbovlje, Oddelek za komunalne dejavno-
sti, Trbovlje, Mestni trg 4, II. nadstropje.

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 10% od
vrednosti ponudbe, veljavno do izteka opci-
je ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje
državnega proračuna.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oseba z registrirano dejavnostjo za
izvajanje razpisanih del.
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14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
odmaknejo ponudbe do pričetka odpiranja
ponudb. Po tem času lahko naročnik vnov-
či bančno garancijo za resnost ponudbe,
kolikor bo ponudnik izbran kot najugodnej-
ši in bo ponudbo umaknil ali spremenil po-
goje iz nje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN natančneje opredeljena, izhodišča
za izbor najugodnejšega ponudnika pa bo-
do: ponujena cena, fiksnost cen, reference
in seznam morebitnih podizvajalcev, plačilni
pogoji, rok, boniteta ponudnika, garancije
in ostale ugodnsoti. Najcenejša ponudba ni
nujno najugodnejša.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– na naslovu pod 1. točko,
– ponudniki bodo o izboru obveščeni v

roku 20 dni od odpiranja ponudb,
– naročnik si pridržuje pravico določiti

manjši obseg od razpisanega glede na raz-
položljiva proračunska sredstva.

17., 18.
Občina Trbovlje

Št. 031-001/00 Ob-27792
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Selnica ob Dravi, Slovenski
trg 4, Selnica ob Dravi, tel. 02/674-03-86,
02/674-03-88, 062/671-064, faks
02/674-03-87.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Selnica ob
Dravi, območje naslja Sv. Duh na Ostrem
vrhu in naselja Zg. Selnica.

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

– rekonstrukcija lokalne ceste št.
363040 Sv. Duh na Ostrem vrhu–Hajdič
mlin, odsek Bečelov klanec;

– rekonstrukcija lokalne ceste št.
8812 Selnica ob Dravi–Sv. Duh na os-
trem vrhu, odsek Šojev klanec.

Ocenjena vrednost del skupaj:
38,000.000 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: ponudniki morajo po-
nuditi vsa dela, ki so predmet javnega naro-
čila (za obe cesti). Naročnik si pridržuje pra-
vico izbrati najugodnejšega ponudnika za
vsako posamezno cesto.

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

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 8. 2000, dokončanje del 30. 9. 2000 za
obe cesti.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, taj-
nik občine Slobodan Tatalovič in svetova-
lec župana za področje komunale Srečko
Gosak.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom na
žiro račun št. 51800-630-26058.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 6. 2000 do 9. ure
ne glede na način dostave.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Selnica ob Dravi,
Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi – vložišče.
Ponudbo je potrebno predložiti v zapečate-
ni kuverti, ki mora biti vidno označena z
napisom “Ne odpiraj – ponudba – rekon-
strukcija ceste Sv. Duh na Ostrem vrhu–
Hajdič mlin in ceste Selnica Ob Dravi–Sv.
duh na Ostrem vrhu”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 6. 2000 ob 10. uri, Občina Selnica ob
Dravi, Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi,
sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahteva se bančna garancija za resnost po-
nude v višini 5% od vrednosti ponujenih del,
ki mora veljati vsaj 60 dni od roka določene-
ga za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po mesečnih situacijah v roku 60 dni
od dneva izstavitve situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora priložiti k ponudbi ustrezna
dokazila in izjave, med njimi tudi ustrezne
reference za že izvedena dela s primerno
zahtevnostjo, kot je določeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

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: naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje do 6. 6.
2000. Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od po-
godbe zaradi finančnih in drugih razlogov. V
obeh primerih ponudniki nimajo pravice do
odškodnine iz tega naslova.

17., 18.
Občina Selnica ob Dravi

Ob-27703
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

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

nih del: zalivanje reg in razpok na glav-
nih in regionalnih cestah na območju
Republike Slovenije.

Ocenjena vrednost vseh del:
100,000.000 SIT.

Ocenjana vrednost delov, ki se bodo
morda oddajali posamično:

Sklop Področje Okvirna vrednost
v SIT

1. Področje VOC Celje 12,330.000
2. Področje CP Koper 10,485.000
3. Področje CP Kranj 9,377.000
4. Področje CP Ljubljana 13,252.500
5. Področje CP Maribor 8,482.500
6. Področje CP Murska S. 7,875.000
7. Področje CP Nova G. 12,700.000
8. Področje CP Novo M. 18,748.000
9. Področje CP Ptuj 6,750.000

Skupaj 100,000.000

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudnik lahko ponu-
di izvajanje najmanj enega sklopa, več sklo-
pov oziroma vse skupaj:

Sklop Področje Obseg m

1. Področje VOC Celje 27.400
2. Področje CP Koper 23.300
3. Področje CP Kranj 20.838
4. Področje CP Ljubljana 29.450
5. Področje CP Maribor 18.850
6. Področje CP Murska S. 17.500
7. Področje CP Nova G. 28.220
8. Področje CP Novo M. 41.650
9. Področje CP Ptuj 15.000

Skupaj 222.208

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

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora izvedbo, ki je
v celoti skladna s tehničnimi pogoji za sana-
cijo razpok v asfaltnem vozišču.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potreb-
no izvesti najkasneje do 31. 10. 2000.

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
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 6. 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
“Zalivanje reg in razpok na glavnih in regio-
nalnih cestah na območju Republike Slove-
nije.” – B. K.
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Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 6. 2000
ob 9. uri 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 (ozi-
roma ponujenih sklopov) presega
30,000.000 SIT se zahteva bančna garan-
cija za resnost ponudbe v višini 3% od vred-
nosti javnega naročila (oziroma vrednosti po-
nujenih sklopov), ki mora veljati vsaj 90 dni
od roka določenega za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: javno naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 9/00) in na nje-
govi 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 javne-
ga razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-27726
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

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

nih del: ureditev ceste R1-225 odsek
1085 Črnivec-Radmirje skozi Gornji
Grad od km 11+450 do km 12+200.

Ocenjena vrednost vseh del:
126,000.000 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 najkasneje do marca 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljub-
ljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno do-
kumentacijo 10.000 SIT ponudniki 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: 21. 6. 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
Ureditev ceste R1-225 odsek 1085 Črni-
vec-Radmirje skozi Gornji Grad od km
11+450 do km 12+200.“ - J.G.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 6. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 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
mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega
za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo del-
no financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije in delno občina
Gornji Grad. Naročnik bo plačal opravljena
dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 9/00) in na njegovi podlagi
izdanih podzakonskih aktih.

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,
1000 Ljubljana.

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-27727
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

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

nih del: rekonstrukcija ceste R3-701 od-
sek 1430 Padeški vrh – Boharina II. fa-
za od km 11+880 do km 13+170.

Ocenjena vrednost vseh del:
142,000.000 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 do 30. maja 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Republika Slovenija - Ministrstvo za pro-
met in zveze - Direkcija RS za ceste, 1000
Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV,
kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 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: 21. 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
rekonstrukcijo ceste R3-701 odsek 1430
Padeški vrh - Boharina II. faza od km
11+880 do km 13+170.“ - J.G.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 6. 2000
ob 10. uri na naslovu: Republika Slovenija -
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Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 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
mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega
za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: javno naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) 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 ponudni-
kom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki
jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom za
predložitev ponudb na naslov: Republika Slo-
venija - Ministrstvo za promet in zveze - Direk-
cija RS za ceste - Služba za javna naročila in
letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-27728
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Češnjica-Škofja
Loka.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: ureditev ceste R2-403 odsek
1076 skozi Selca I. faza (od km 2+450
do km 2+740).

Ocenjena vrednost vseh del:
65,000.000 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 7 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
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 6. 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 - vlo-
žišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
ureditev ceste R2-403 odsek 1076 skozi
Selca I. faza (od km 2+450 do km 2+740).“
- J.G.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 6. 2000
ob 13. uri na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 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
mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega
za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo del-
no financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije in delno občina
Železniki. Naročnik bo plačal opravljena de-
la v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 9/00) 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: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-27729
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Cesta R3-716
Grad-Kuzma v km 1.600.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: manjša popravila zidov na ob-
močju CP Murska Sobota.

Ocenjena vrednost vseh del: 3,500.000
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 60 dni 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
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 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
manjša popravila zidov na območju CP Mur-
ska Sobota.“ - A.F.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 6. 2000
ob 9.30 na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba, I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
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sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3 %
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega
za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila 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. 9/00) 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: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-27730
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta R1-204 Du-
tovlje-Sežana v km 1.500.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: manjša popravila zidov na ob-
močju CP Koper.

Ocenjena vrednost vseh del: 4,800.000
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 60 dni 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
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 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
manjša popravila zidov na območju CP Ko-
per.“ - R.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 6. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 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
mora 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. 9/00) 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: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za

javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-27731
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

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

nih del: sanacija plazu Žegar na cesti
R2-423 odsek 1281 Šentjur-Bistrica ob
Sotli.

Ocenjena vrednost vseh del:
21,450.000 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 4 mesece 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
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 6. 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 - vlo-
žišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
sanacijo plazu Žegar na cesti R2-423 od-
sek 1281 Šentjur-Bistrica ob Sotli.“ - A.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 6. 2000
ob 13. uri na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 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
mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega
za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo v
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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. 9/00) 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 na-
ročilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-27732
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

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

nih del: sanacija plazu na cesti R1-229
odsek 1287 Senarska-Lenart.

Ocenjena vrednost vseh del:
14,000.000 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 4 mesece 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
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-

ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 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
sanacijo plazu na cesti R1-229 odsek 1287
Senarska-Lenart.“ - A.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 6. 2000
ob 11. uri na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 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
mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega
za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: 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. 9/00) 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 na-
ročilu:

– 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 naro-
čila 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-27733
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

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

nih del: sanacija plazu na cesti R3-700
odsek 1273 Slovenske Konjice-Ložnica.

Ocenjena vrednost vseh del:
48,000.000 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 7 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
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 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
sanacijo plazu na cesti R3-700 odsek 1273
Slovenske Konjice-Ložnica.“ - A.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 6. 2000
ob 11. uri na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 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
mora 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. 9/00) 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-
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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,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-27734
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Lenart-Gornja Rad-
gona.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: sanacija plazu na cesti G1-3/315
Počehova-Lendava.

Ocenjena vrednost vseh del:
10,500.000 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 3 mesece 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
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 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
sanacijo plazu na cesti G1-3/315 Počeho-
va-Lendava.“ - A.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 6. 2000
ob 10. uri na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 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
mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega
za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: 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. 9/00) 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: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-27735
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

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

nih del: sanacija plazu na regionalni ce-
sti R1-225 odsek 1085 Črnivec-Rad-
mirje.

Ocenjena vrednost vseh del:
23,000.000 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 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, 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
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 6. 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
sanacijo plazu na regionalni cesti R1-225
odsek 1085 Črnivec-Radmirje.“ - A.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 14. 6. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 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
mora 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. 9/00) 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-
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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,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-22739
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

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

nih del: sanacija podpornih zidov na ce-
sti G2-102 odsek 1036 Želin-Sp.Idrija
od km 9+382 do km 8+498 in od km
9+068 do km 9+171.

Ocenjena vrednost vseh del:
85,000.000 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 po-
trebno izvesti v roku 90 dni 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
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 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
sanacijo podpornih zidov na cesti G2-102
odsek 1036 Želin-Sp.Idrija od km 9+382
do km 8+498 in od km 9+068 do km
9+171.“ - D.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 6. 2000
ob 10. uri na naslovu Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 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
mora 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. 9/00) 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
nastopajo  kot  posamezni  izvajalec  oziro-
ma 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
javna 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-27740
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

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

nih del: sanacija plazu na regionalni ce-
sti R2-415 odsek 1217 Moravče-Izlake.

Ocenjena vrednost vseh del: 9,700.000
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 po-
trebno izvesti 3 mesece po sklenitvi po-
godbe.

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
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 6. 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
sanacijo plazu na regionalni cesti R2-415
odsek 1217 Moravče-Izlake.“ - A.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 6. 2000
ob 9. uri na naslovu Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 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
mora 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. 9/00) 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).
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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,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-27741
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta R3-634 Ja-
vornik-Gorje v km 7.200 in cesta R1-210
Zg. Jezersko-Sp. Jezersko v km 9.350.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: manjša popravila zidov na ob-
močju CP Kranj.

Ocenjena vrednost vseh del: 4,500.000
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 60 dni 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
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 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
manjša popravila zidov na območju CP
Kranj.“ - B.K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 6. 2000
ob 10. uri na naslovu Republika Slovenija -

Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 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
mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega
za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: 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. 9/00) 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: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-27742
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta R3-704 Ribni-
ca-Brezno v km 0.050.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: manjša popravila zidov na ob-
močju CP Maribor.

Ocenjena vrednost vseh del: 5,000.000
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 60 dni 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
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 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
manjša popravila zidov na območju CP Ma-
ribor.“ - S.Ž.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 6. 2000
ob 10.30 na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 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
mora 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. 9/00) 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 na-
ročilu:



Stran 4050 / Št. 41-42 / 19. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-27743
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta R3-680 Šmar-
jeta-Jurklošter in cesta R2-431 Zg.Do-
lič-Stranica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: manjša popravila zidov na ob-
močju VOC Celje.

Ocenjena vrednost vseh del: 3,500.000
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 60 dni 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
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 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
manjša popravila zidov na območju VOC
Celje.“ - B.K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 6. 2000
ob 11.30 na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 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
mora 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. 9/00) 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: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-27744
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta G2-103 Pla-
ve-Ušnik v km 2.400.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: manjša popravila zidov na ob-
močju CP Nova Gorica.

Ocenjena vrednost vseh del: 3,500.000
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 60 dni 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
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 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
manjša popravila zidov na območju CP No-
va Gorica.“ - S.K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 6. 2000
ob 11. uri na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 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
mora 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. 9/00) 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: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
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javna 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

Št. 11/2-75/2000 Ob-27752
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks št.: (01)433-04-43.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Republike
Slovenije.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih del in
ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: razširitev Ela-
stičnega omrežja – 1. faza.

Ocenjena vrednost naročila:
145,000.000 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: ponudniki se lahko
potegujejo za naročilo v celoti.

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

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: izvajalec mora
zaključiti pogodbene obveznosti v 90 dneh
po podpisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v tajništvu Sektorja za investicije, 3.
nadstropje poslovne stavbe Telekom Slove-
nije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 300.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT, razen ponudnikov, ki so sode-
lovali že pri razpisu, objavljenem v Ur. l. RS,
št. 29 z dne 31. 3. 2000, Ob-24291, in
posreduje matično in davčno številko po-
nudnika ter telefonsko in telefaksno številko
kontaktne osebe ponudnika.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 19. 6. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljub-
ljana ali oddajte osebno v tajništvu Sektorja
za investicije, 3. nadstropje poslovne stav-
be Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, soba 300.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 19. 6. 2000 v
sobi št. 801, poslovne stavbe Telekom Slo-
venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, s pri-
četkom ob 12. uri.

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

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe če so v tem postopku zahtevana:
zahtevana je bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 1% od ocenjene vrednosti
javnega naročila, to je 1,450.000 SIT.

Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: v skladu z zahtevami razpisne doku-
mentacije.

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

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

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

15. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): za oce-
njevanje ponudb se bo uporabil točkovni
sistem po naslednjih kriterijih:

1. Vrednost ponudbe:
– ponudnik z najnižjo ceno - 70 točk,
– ostali pa glede na procentualno od-

stopanje od najnižje ponudbene vrednosti
ustrezno procentualno manj.

2. Izpolnjevanje tehničnih kriterijev
opreme:

– ponudnik, katerega oprema izpol-
njuje največ neobveznih tehničnih kriterijev
dobi - 8 točk,

– ostali pa glede na procentualno od-
stopanje ustrezno procentualno manj.

3. Roki za dobavo opreme in izvedbo
del:

– ponudnik s 30 dni krajšim rokom
zaključitve del od zahtevanega dobi - 7 točk,

– ponudnik s 20 dni krajšim rokom za-
ključitve del od zahtevanega dobi  - 5 točk,

– ponudnik z 10 dni krajšim rokom za-
ključitve del od zahtevanega dobi - 3 točke.

4. Reference:
(a) reference ponudnika:
– ponudnik z najboljšimi referencami

dobi - 3 točke,
– drugi ponudnik po vrsti dobi - 2 točki,
– tretji ponudnik po vrsti dobi - 1 točko,
(b) reference proizvajalca:
– proizvajalec z najboljšimi referenca-

mi dobi - 3 točke,
– drugi proizvajalec po vrsti dobi -

2 točki,
– tretji proizvajalec po vrsti dobi -

1 točko.
5. Vzdrževanje oziroma poprojektna

podpora:
(a) garancijska doba:
– ponudnik, ki nudi od 18 do 23 me-

sečno garancijsko dobo dobi - 1 točko,
– ponudnik, ki nudi 24 mesečno ga-

rancijsko dobo ali več dobi - 3 točke,
(b) zaloge rezervne opreme:

– ponudnik z ustreznimi zalogami re-
zervne opreme dobi - 2 točki,

(vsaj 1% od vsake vrste ponujene
opreme oziroma minimalno 1 kos)

6. ISO certifikati:
– ISO certifikat ponudnika - 2 točki,
– ISO certifikat proizvajalca multiplek-

sne opreme - 2 točki.
Merila so navedena po pomembnosti od

najpomembnejšega k manj pomembnemu.
Najugodnejša ponudba dobi največ točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: gre za ponovljen postopek pod enaki-
mi pogoji, saj naročnik ni mogel izbrati naj-
ugodnejšega ponudnika, ker je bila v roku
predložena le ena ponudba.

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

čilo je bil objavljen dne 31. 3. 2000 pod št.
Ob-24291, objava o izidu pa dne 19. 5.
2000.

Telekom Slovenije d.d.

Št. 913-010/97-115 Ob-27759
1. Naziv in sedež naročnika: Uprava

Republike  Slovenije  za  telekomunikacije,
Kotnikova 19a, Ljubljana, faks
061/132-80-36.

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

3. Kraj izvedbe del: Poljane nad Koprom,
pošta 6274 – Šmarje.

4. (a) Predmet javnega naročila:
4.(a.) izgradnja merilnega objekta s

pripadajočo infrastrukturo (gradbena
dela, obrtniška dela, strojne instalacije,
elektroinstalacije, zunanja ureditev) ter

4. (b) antenski stolp kovinske izved-
be.

Orientacijska vrednost celotnega naro-
čila: 27 mio SIT.

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

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi dela samo po ponudbeni dokumenta-
ciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: dopustna je oddaja del po delih
za storitev pod 4. (a) oziroma 4. (b), ali v
celoti.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je 15. 7. 2000, predvideni rok
dokončanja del je 15. 11. 2000.

7. (a) Kraj, čas in oseba, pri kateri lah-
ko ponudniki dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: Brik, d.o.o., Koper, Pristaniška 8,
Koper, pri Karmen Jazbec, tel.
05/611-50-00, faks 05/611-50-21. Raz-
pisna dokumentacija in načrti so na razpo-
lago za storitve pod 4. (a) za ceno 8.000
SIT, za storitve pod 4. (b) za ceno 4.000
SIT, ki se jo nakaže na žiro račun Brik,
d.o.o., številka 51400-601-48657.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 9. 6. 2000, vsak delovni dan od 11. do
15. ure.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije z osnovnimi podatki o ponudniku: na-
ziv, naslov, navedba, ali je davčni zaveza-
nec ali ne;
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– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec;

– dokazilo o virmanskem vplačilu strošk-
ov priprave razpisne dokumentacije, iz ka-
terega mora biti jasno razviden točen naziv
in naslov plačnika, znesek in datum plačila
in sicer na račun: 51400-601-48657 (Brik,
d.o.o., Koper), sklicna številka: 200012.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele v vložišče naročni-
ka na Kotnikovi 19a v Ljubljani, do 28. 6.
2000 do 12. ure. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom “Ne od-
piraj – ponudba za RNMP – Poljane“. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

(b) Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: na naslovu naročnika:
Uprava Republike Slovenije za telekomuni-
kacije, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 6. 2000
ob 13. uri, v sejni sobi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od vrednosti ponujenih
del, brezpogojna in vnovčljiva na prvi poziv.
Trajanje bančne garancije ne sme biti krajše
od trajanja veljavnosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačevanja: naročilo v celoti financira naroč-
nik iz proračunskih sredstev Republike Slo-
venije. Naročnik bo opravljena dela plače-
val na način in v rokih, navedenih v zakonu
o izvrševanju proračuna RS in v podzakon-
skih aktih, izdanih na njegovi podlagi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev: z gradbeno po-
godbo, predloženo v razpisni dokumentaci-
ji, bo naročilo prevzel glavni izvajalec, z mož-
nostjo sodelovanja podizvajalcev za posa-
mezne vrste del, ki jih mora navesti v po-
nudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko vse gospodar-
ske družbe, vsi samostojni podjetniki posa-
mezniki in samostojni obrtniki, ki izpolnjuje-
jo naslednje pogoje:

– da imajo dokazilo o registraciji in od-
ločbo pristojnega organa o opravljanju de-
javnosti,

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

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

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom,

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja v preteklem letu (obrazec BON 1 I/8) ne
presega 5% skupnih prihodkov (obrazec
BON 1 III/7),

– da ni imel blokiranega žiro računa v
obdobju preteklih šest mesecev.

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta
ni pravočasno izpolnil obveznosti iz prejšjih
pogodb ali ni dostavil originalnih dokumen-
tov, ki ne smejo biti starejši od 30 dni, ozi-
roma notarsko overjenih fotokopij.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izbire naj-
ugodnejšega ponudnika. Ponudniki bodo o
izidu razpisa obveščeni najkasneje do 15. 7.
2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izved-
ba na funkcionalni ključ, ponudbena cena,
izvedbeni roki, referenčne gradnje, referen-
ce kadrov in finančno stanje ponudnika – v
skladu z merili, navedenimi v razpisni doku-
mentaciji.

Ponudba mora vsebovati ime in naslov
ponudnika, natančno izdelano ponudbo v
okviru predmeta javnega razpisa, terminski
plan izgradnje, ceno posameznih delov po-
nudbe in končno ponudbeno ceno, refe-
rence ponudnika za opravljanje tovrstnih sto-
ritev, vzorec pogodbe, garancijske roke, rok
veljavnosti ponudbe.

Ponudba mora vsebovati dokumente v
skladu z odredbo o obvezni vsebini razpi-
sne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS,
št. 33/97 in Ur. l. RS, št. 63/97).

16. Dodatne informacije o naročilu: Brik,
d.o.o., Koper, Pristaniška 8, Koper, Peter
Gorjanc, u.d.i.g., tel. 05/611-50-00, faks
05/611-50-21, vsak delovnik od 8. do 10.
ure, e-mail: brik@siol.net.

Uprava Republike Slovenije
za telekomunikacije

Št. 0501/48-3-308/61-2 Ob-27793
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 061/132-5125, faks
061/315-073.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za obnovo fasade in stre-
he na objektu PP Ravne na Koroškem.

3. Kraj izvedbe del: PP Ravne na Ko-
roškem.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va fasade in strehe na objektu PP Ravne
na Koroškem.

Popis del, ki so predmet javnega naroči-
la, je razviden iz razpisne dokumentacije.

Skupna ocenjena vrednost naročila zna-
ša: 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: ponudniki morajo ponuditi
vsa dela, ki so predmet javnega naročila, v
celoti.

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

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni da-
tum začetka izvedbe del je 1. 8. 2000, rok
izvedbe pa je 45 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,

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

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

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni os-
novni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
navedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, način plačila: vir-
mansko, ptevilka računa: 50100-637-55284
(Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna šte-
vilka: 308-61-00.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 6. 2000 do 14. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 2000 ob 10. uri, Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: pogoji so podani v razpisni dokumenta-
ciji.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o obnovi fa-
sade in strehe na objektu PP Ravne na Ko-
roškem.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od zadnjega ro-
ka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 130 dni od dneva odpiranja
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
finančno stanje ponudnika, reference ka-
drov ter reference ponudnika in morebitne-
ga podizvajalca, kooperanta oziroma poslov-
nega partnerja.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be dosežejo za ceno je 40 točk, za finanč-
no stanje ponudnika je 8 točk, za reference
kadrov je 8 točk ter za reference ponudnika
s področja JN in morebitnega podizvajalca
je 4 točke.

16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve RS
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Št. 1571/00 Ob-27800
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Novo mesto d.o.o., Roz-
manova ulica 2, 8000 Novo mesto, tel.:
068/321-524, telefaks: 068/322-248.

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

3. Kraj izvedbe del: KS Bučna vas, Novo
mesto.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: izgradnja kanali-
zacijskega omrežja v KS Bučna vas.

Skupna ocenjena vrednost gradbenih
in montažnih del javnega naročila:
17,000.000 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: ponudbe ponudnikov, ki
bodo posredovane samo za posamezne
sklope ne bodo upoštevane, oziroma štele
se bodo za nepopolne.

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

varianto: variantne ponudbe ne bodo upošte-
vane oziroma štele se bodo za nepopolne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
10. 7. 2000, konec del: 10. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Novo mesto d.o.o., Sektor razvoja
in investicij, Podbevškova 12, 8000 Novo
mesto, kontaktna oseba: Goran Stanojević.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 30.000
SIT na ŽR Komunale Novo mesto d.o.o., št.
52100-601-11459 pri Agenciji za plačilni
promet Novo mesto z navedbo “Javni razpis
za kanalizacijo Bučna vas“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 6. 2000 do 10 ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Novo mesto
d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Pod-
bevškova 12, 8000 Novo mesto, kontaktna
oseba: Stanojević Goran.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
12. 6. 2000 ob 12. uri, Komunala Novo
mesto d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000
Novo mesto, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana-
bančna garancija za resnost ponudbe: banč-
na garancija za resnost ponudbe v višini 2%
ocenjene vrednosti javnega naročila.

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

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

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

samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifika-
cijami za opravljanje tovrstnih dejavnosti. Po-
nudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane davčne in druge z zakonom do-
ločene obveznosti. Podrobnejše zahteve so
podane v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je: do 12. 8. 2000.

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

1. reference za izvedbo tovrstnih del:
– brez potrjenih referenc o kvalitetno

izvedenih delih ali niso priložene v originalu
– izločen iz postopka oddaje naročila,

– ima potrebne potrjene reference –
ostaja v postopku oddaje naročila.

2. ponudbena cena:
– ugodnejša je nižja cena,
– fiksnost cen.
3. plačilni pogoji:
– ne sprejema plačilnih pogojev raz-

pisa (če v ponudbi ni priložene izjave o spre-
jemanju vseh razpisanih pogojev) – izločen
iz postopka oddaje naročila,

– sprejema vse razpisane plačilne po-
goje ali pa nudi ugodnejše – ostaja v po-
stopku oddaje naročila.

4. rok izvedbe:
– izvedba v daljšem roku kot je razpi-

sano (če v ponudbi ni priložene izjave o
sprejemanju vseh razpisnih pogojev ali nudi
daljši rok izvedbe kot je razpisan) – izločen
iz postopka oddaje naročila,

– izvedba v krajšem ali razpisanem ro-
ku – ostaja v postopku oddaje naročila.

5. usposobljenost ponudnika:
Usposobljenost ponudnika se bo pre-

verjala na podlagi izjav ponudnika, ki jih mo-
ra priložiti k ponudbi po 1. do 5. in po
7. točki 4. člena odredbe ter na osnovi pri-
log k navedenim izjavam.

6. sposobnost ponudnika:
Sposobnost ponudnika se bo prever-

jala na podlagi naslednjih podatkov in listin:
– seznama referenčnih objektov pri

katerih je sodeloval odgovorni vodja del,
– poimenskega seznama delavcev po

kvalifikacijski strukturi, ki bodo sodelovali
pri izvajanju del, skladno z zakonom o gra-
ditvi objektov,

– izjave o prostih kapacitetah ponud-
nika in

– seznama osnovnih sredstev in opre-
me s katero ponudnik razpolaga.

Če ponudnik zagotavlja kapaciteto s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelo-
vanja z njimi, mora k ponudbi priložiti podi-
zvajalske pogodbe oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju in zgoraj navedene pri-
loge po seznamu tudi za podizvajalce.

7. Zakon o graditvi objektov:
– izpolnjevanje pogojev po zakonu o

graditvi objektov – ostaja v postopku odda-
je naročila,

– neizpolnjevanje pogojev po zakonu
o graditvi objektov – izločen iz postopka
oddaje naročila.

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

Novo mesto

Št. 1573/00 Ob-27801
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Novo mesto d.o.o., Roz-

manova ulica 2, 8000 Novo mesto, tel.:
068/ 321-524, telefaks: 068/322-248.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacije Otočec.

Skupna ocenjena vrednost gradbenih
del javnega naročila: 30,000.000 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: ponudbe ponudnikov, ki
bodo posredovane samo za posamezne
sklope ne bodo upoštevane, oziroma štele
se bodo za nepopolne.

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

jo varianto: variantne ponudbe ne bodo
upoštevane oziroma štele se bodo za ne-
popolne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
10. 7. 2000, konec del: 10. 9. 2000.

7. (a) polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Novo mesto d.o.o., Sektor razvoja
in investicij, Podbevškova 12, 8000 Novo
mesto, kontaktna oseba: Goran Stanojević.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 30.000
SIT na ŽR Komunale Novo mesto d.o.o., št.
52100-601-11459 pri Agenciji za plačilni
promet Novo mesto z navedbo “Javni razpis
za izgradnjo kanalizacije Otočec“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 6. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Novo mesto
d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Pod-
bevškova 12, 8000 Novo mesto, kontaktna
oseba: Stanojević Goran.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
12. 6. 2000 ob 14. uri, Komunala Novo
mesto d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000
Novo mesto, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana-
bančna garancija za resnost ponudbe: banč-
na garancija za resnost ponudbe v višini 2%
ocenjene vrednosti javnega naročila.

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

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifika-
cijami za opravljanje tovrstnih dejavnosti. Po-
nudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane davčne in druge z zakonom do-
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ločene obveznosti. Podrobnejše zahteve so
podane v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je do 12. 8. 2000.

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

1. reference za izvedbo tovrstnih del:
– brez potrjenih referenc o kvalitetno

izvedenih delih ali niso priložene v originalu
– izločen iz postopka oddaje naročila,

– ima potrebne potrjene reference –
ostaja v postopku oddaje naročila.

2. ponudbena cena:
– ugodnejša je nižja cena,
– fiksnost cen.
3. plačilni pogoji:
– ne sprejema plačilnih pogojev raz-

pisa (če v ponudbi ni priložene izjave o spre-
jemanju vseh razpisanih pogojev) – izločen
iz postopka oddaje naročila,

– sprejema vse razpisane plačilne po-
goje ali pa nudi ugodnejše – ostaja v po-
stopku oddaje naročila.

4. rok izvedbe:
– izvedba v daljšem roku kot je razpi-

sano (če v ponudbi ni priložene izjave o
sprejemanju vseh razpisnih pogojev ali nudi
daljši rok izvedbe kot je razpisan) – izločen
iz postopka oddaje naročila,

– izvedba v krajšem ali razpisanem ro-
ku – ostaja v postopku oddaje naročila.

5. usposobljenost ponudnika:
Usposobljenost ponudnika se bo pre-

verjala na osnovi izjav ponudnika, ki jih mo-
ra priložiti k ponudbi po 1. do 5. in po
7. točki 4. člena odredbe ter na podlagi pri-
log k navedenim izjavam.

6. sposobnost ponudnika:
Sposobnost ponudnika se bo prever-

jala na podlagi naslednjih podatkov in listin:
– seznama referenčnih objektov pri

katerih je sodeloval odgovorni vodja del,
– poimenskega seznama delavcev po

kvalifikacijski strukturi, ki bodo sodelovali
pri izvajanju del, skladno z zakonom o gra-
ditvi objektov,

– izjave o prostih kapacitetah ponud-
nika in

– seznama osnovnih sredstev in opre-
me s katero ponudnik razpolaga.

Če ponudnik zagotavlja kapaciteto s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelo-
vanja z njimi, mora k ponudbi priložiti podi-
zvajalske pogodbe oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju in zgoraj navedene pri-
loge po seznamu tudi za podizvajalce.

7. Zakon o graditvi objektov :
– izpolnjevanje pogojev po zakonu o

graditvi objektov – ostaja v postopku odda-
je naročila,

– neizpolnjevanje pogojev po zakonu
o graditvi objektov – izločen iz postopka
oddaje naročila.

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

Novo mesto

Št. 1572/00 Ob-27802
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faxa: Komunala Novo mesto d.o.o., Roz-
manova ulica 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-524, telefaks: 068/322-248.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja mestne plinske mreže in obnova vo-
dovoda v Bršljinu.

Skupna ocenjena vrednost gradbenih in
montažnih del javnega naročila:
51,000.000 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: ponudbe ponudnikov, ki
bodo posredovane samo za posamezne
sklope ne bodo upoštevane, oziroma štele
se bodo za nepopolne.

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

jo varianto: variantne ponudbe ne bodo
upoštevane oziroma štele se bodo za ne-
popolne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
28. 7. 2000, konec del: 28. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Novo mesto d.o.o., Sektor razvoja
in investicij, Podbevškova 12, 8000 Novo
mesto, kontaktna oseba: Goran Stanojević.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 50.000
SIT na ŽR Komunale Novo mesto d.o.o., št.
52100-601-11459 pri Agenciji za plačilni
promet Novo mesto z navedbo “Javni razpis
za mestno plinsko mrežo in vodovod v Brš-
ljinu“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 6. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Novo mesto
d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Pod-
bevškova 12, 8000 Novo mesto, kontaktna
oseba: Stanojević Goran.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
21. 6. 2000 ob 8. uri, Komunala Novo me-
sto d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000 Novo
mesto, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana-
bančna garancija za resnost ponudbe: banč-
na garancija za resnost ponudbe v višini 2%
ocenjene vrednosti javnega naročila.

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

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifika-
cijami za opravljanje tovrstnih dejavnosti. Po-
nudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora

poravnane davčne in druge z zakonom do-
ločene obveznosti. Podrobnejše zahteve so
podane v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je: do 21. 8. 2000.

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

1. reference za izvedbo tovrstnih del:
– brez potrjenih referenc o kvalitetno

izvedenih delih ali niso priložene v originalu
– izločen iz postopka oddaje naročila,

– ima potrebne potrjene reference –
ostaja v postopku oddaje naročila.

2. ponudbena cena:
– ugodnejša je nižja cena,
– fiksnost cen.
3. plačilni pogoji:
– ne sprejema plačilnih pogojev raz-

pisa (če v ponudbi ni priložene izjave o spre-
jemanju vseh razpisanih pogojev) – izločen
iz postopka oddaje naročila,

– sprejema vse razpisane plačilne po-
goje ali pa nudi ugodnejše – ostaja v po-
stopku oddaje naročila.

4. rok izvedbe:
– izvedba v daljšem roku kot je razpi-

sano (če v ponudbi ni priložene izjave o
sprejemanju vseh razpisnih pogojev ali nudi
daljši rok izvedbe kot je razpisan) – izločen
iz postopka oddaje naročila,

– izvedba v krajšem ali razpisanem ro-
ku – ostaja v postopku oddaje naročila.

5. usposobljenost ponudnika:
Usposobljenost ponudnika se bo pre-

verjala na podlagi izjav ponudnika, ki jih mo-
ra priložiti k ponudbi po 1. do 5. in po
7. točki 4. člena odredbe ter na osnovi pri-
log k navedenim izjavam.

6. Sposobnost ponudnika:
Sposobnost ponudnika se bo prever-

jala na podlagi naslednjih podatkov in listin:
– seznama referenčnih objektov pri

katerih je sodeloval odgovorni vodja del,
– poimenskega seznama delavcev po

kvalifikacijski strukturi, ki bodo sodelovali
pri izvajanju del, skladno z zakonom o gra-
ditvi objektov,

– izjave o prostih kapacitetah ponud-
nika in

– seznama osnovnih sredstev in opre-
me s katero ponudnik razpolaga.

Če ponudnik zagotavlja kapaciteto s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelo-
vanja z njimi, mora k ponudbi priložiti podi-
zvajalske pogodbe oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju in zgoraj navedene pri-
loge po seznamu tudi za podizvajalce.

7. Zakon o graditvi objektov:
– izpolnjevanje pogojev po zakonu o

graditvi objektov – ostaja v postopku odda-
je naročila,

– neizpolnjevanje pogojev po zakonu
o graditvi objektov – izločen iz postopka
oddaje naročila.

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

Novo mesto

Št. 1570/00 Ob-27803
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faxa: Komunala Novo mesto d.o.o., Roz-
manova ulica 2, 8000 Novo mesto, tel.:
068/321-524, telefaks: 068/322-248.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacije v Škocjanu.

Skupna ocenjena vrednost gradbenih
del javnega naročila: 16,000.000 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: ponudbe ponudnikov, ki
bodo posredovane samo za posamezne
sklope ne bodo upoštevane, oziroma štele
se bodo za nepopolne.

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

jo varianto: variantne ponudbe ne bodo upo-
števane oziroma štele se bodo za nepopol-
ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
10. 7. 2000, konec del: 10. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Novo mesto d.o.o., Sektor razvoja
in investicij, Podbevškova 12, 8000 Novo
mesto, kontaktna oseba: Goran Stanojević.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 30.000
SIT na ŽR Komunale Novo mesto d.o.o., št.
52100-601-11459 pri Agenciji za plačilni
promet Novo mesto z navedbo “Javni razpis
za kanalizacijo Škocjan“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 6. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Novo mesto
d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Pod-
bevškova 12, 8000 Novo mesto, kontaktna
oseba: Stanojević Goran.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
12. 6. 2000 ob 13. uri, Komunala Novo
mesto d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000
Novo mesto, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana-
bančna garancija za resnost ponudbe: banč-
na garancija za resnost ponudbe v višini 2%
ocenjene vrednosti javnega naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: pogoji oprede-
ljeni v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifika-
cijami za opravljanje tovrstnih dejavnosti. Po-
nudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane davčne in druge z zakonom do-
ločene obveznosti. Podrobnejše zahteve so
podane v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 12. 8. 2000.

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

1. reference za izvedbo tovrstnih del:
– brez potrjenih referenc o kvalitetno

izvedenih delih ali niso priložene v originalu
– izločen iz postopka oddaje naročila,

– ima potrebne potrjene reference –
ostaja v postopku oddaje naročila.

2. ponudbena cena:
– ugodnejša je nižja cena,
– fiksnost cen.
3. plačilni pogoji:
– ne sprejema plačilnih pogojev raz-

pisa (če v ponudbi ni priložene izjave o spre-
jemanju vseh razpisanih pogojev) – izločen
iz postopka oddaje naročila,

– sprejema vse razpisane plačilne po-
goje ali pa nudi ugodnejše – ostaja v po-
stopku oddaje naročila.

4. rok izvedbe:
– izvedba v daljšem roku kot je razpi-

sano (če v ponudbi ni priložene izjave o
sprejemanju vseh razpisnih pogojev ali nudi
daljši rok izvedbe kot je razpisan) – izločen
iz postopka oddaje naročila,

– izvedba v krajšem ali razpisanem ro-
ku – ostaja v postopku oddaje naročila.

5. usposobljenost ponudnika:
Usposobljenost ponudnika se bo pre-

verjala na osnovi izjav ponudnika, ki jih mo-
ra priložiti k ponudbi po 1. do 5. in po
7. točki 4. člena odredbe ter na osnovi pri-
log k navedenim izjavam.

6. sposobnost ponudnika:
Sposobnost ponudnika se bo prever-

jala na osnovi naslednjih podatkov in listin:
– seznama referenčnih objektov pri

katerih je sodeloval odgovorni vodja del,
– poimenskega seznama delavcev po

kvalifikacijski strukturi, ki bodo sodelovali
pri izvajanju del, skladno z zakonom o gra-
ditvi objektov,

– izjave o prostih kapacitetah ponud-
nika in

– seznama osnovnih sredstev in opre-
me s katero ponudnik razpolaga.

Če ponudnik zagotavlja kapaciteto s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelo-
vanja z njimi, mora k ponudbi priložiti podi-
zvajalske pogodbe oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju in zgoraj navedene pri-
loge po seznamu tudi za podizvajalce.

7. Zakon o graditvi objektov:
– izpolnjevanje pogojev po zakonu o

graditvi objektov – ostaja v postopku odda-
je naročila,

– neizpolnjevanje pogojev po zakonu
o graditvi objektov – izločen iz postopka
oddaje naročila.

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

Novo mesto

Št. 05311/00 Ob-27811
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. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Trg zmage 6, Mur-
ska Sobota.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: iz-
gradnja objekta pošte Trg zmage 6,
Murska Sobota, v predvideni vrednosti
400,000.000 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 30. 4. 2001.

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, III.
nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 6. 2000.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 6. 2000 do 12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 6. 2000 ob 10. uri.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
50% v roku 30 dni od prejema potrjenih
situacij, 50% v roku 180 dni od prejema
potrjenih situacij.

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

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

– da 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 zap. št. 6 največ 10 dni v
preteklih 6. mesecih od dneva sestavitve
obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki vodi
njegov račun, da le-ta v preteklih 6. mese-
cih ni bil blokiran več kot 10 dni,

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

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja v preteklem letu (obrazec BON 1 III/7)
ne presega 5% skupnih prihodkov (obrazec
BON 1 I/7),

– naročnik lahko izloči ponudnika, če
le-ta ni pravilno in pravočasno izpolnil po-
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godbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb ali
ni dostavil originalnih dokumentov, ki niso
starejši kot 30 dni oziroma notarsko overje-
ne fotokopije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 7. 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 12. 6. 2000 ob 10. uri Slom-
škov trg 10, Maribor, Služba za gradbeniš-
tvo in arhitekturo.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 81-82 z dne 8. 10. 1999,
Ob-12978.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne 11. 2. 2000 pod št.
20766, objava o izidu pa dne 31. 3. 2000,
Uradni list RS, št. 29.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-27814
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: – Rižanski vodovod Koper d.o.o., 6000
Koper, Ulica 15. maja 13; tel. 066–4860;
faks 066–486–120.

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

3. Kraj izvedbe del: Šmarje pri Kopru
(KS Šmarje) – Mestna občina Koper.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali: obnova vodovo-
da, izgradnja kanalizacije in telefonske
kanalizacije v Šmarjah.

Dolžina vodovoda 550 m; Duktil
Æ 100 mm; ocenjena vrednost del je
19,000.000 SIT (vrednost gradbenih in mon-
tažnih del).

Dolžina fekalne kanalizacije 280 m;
PVC Æ 200; ocenjena vrednost je
6,000.000 SIT.

Dolžina telefonske kanalizacije je 500 m;
ocenjena vrednost je 8,000.000 SIT.

(b), (c)
5 (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost in

nesprejemljivost variant: ponudba po do-
stavljenem popisu.

(b)
6. Dan predvidenega pričetka in dokon-

čanja del in čas izvedbe.
– predviden pričetek del na izgradnji

26. 6. 2000, rok izvedbe je 60 koledarskih
dni, datum dokončanja 24. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:

– ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Rižanskem vodovodu Ko-
per d.o.o., tajništvo soba 101 – Ulica
15. maja 13., 6000 Koper.

(b) Datum  do  kdaj  je  možno  dvigniti
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija  je  na  voljo  do  5. 6. 2000 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 15.000 SIT, ponudniki porav-
najo na ŽR Rižanskega vodovoda Koper št.
51400-601-11191.

8. (a) Datum in ura kdaj je potrebno pred-
ložiti ponudbo: predložitev ponudbe je
12. 6. 2000 do 13 ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper d.o.o.
– (tajništvo) Ulica 15. maja 13, 6000 Koper.

Zapečatene koverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izgradnjo vodovoda ,kanalizacije in tele-
fonske kanalizacije v Šmarjah”- javni razpis.

9. Datum in čas odpiranja ponudb: javno
odpiranje bo 12. 6. 2000 ob 13,05., na
Rižanskem vodovodu (soba 113).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v vrednosti 5% od ocenjene vredno-
sti (1,650.000 SIT).

11.
12. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila: način plačila je po potrjenih meseč-
nih situacijah v roku 60 dni od datuma potr-
ditve.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpoljnevati
ponudnik: skladno z ZJN – 40. člen.

14. Datum, od katerega ne more ponud-
nik odstopiti od ponudbe: od 12. 6. 2000,
od 13. ure dalje.

15. Merila za določitev naročila, teža in
način uporabe meril:

– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– garancija,
– usposobljenost,
– izkušnje s posameznim ponudnikom

splošno,
– reference izvedbe podobnih del na pri-

merljivem terenu.
16. Druge informacije o naročilu: po-

drobnejše informacije ponudniki dobijo na
Rižanskem vodovodu Koper tel. 0664860
pri Miri Stopar.

Rižanski vodovod Koper

Ob-27817
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Frana Erjavca Nova
Gorica, Kidričeva 36, 5000 Nova Gorica,
tel./faks 065/24-046.

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

3. Kraj izvedbe del: Osnovna šola Frana
Erjavca Nova Gorica, Kidričeva 36, 5000
Nova Gorica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacije centralnega ogrevanja šole.

Ocenjena vrednost javnega naročila je
15,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudnik se lahko
poteguje le za naročilo v celoti.

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

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso dovoljene.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
konec junija 2000, zaključek del najpozne-
je do 25. avgusta 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago na na-
slovu naročnika: Osnovna šola Frana Erjav-
ca Nova Gorica, Kidričeva 36, 5000 Nova
Gorica – tajništvo šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče zahtevati do 2. 6. 2000,
vsak dan od ponedeljka do petka od 8. do
12. ure.

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

Plačilo se izvrši na žiro račun naročnika
št. 52000-603-31546.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: na naslov naročnika, ne
glede na način prenosa pošiljke, najpozne-
je do 9. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Osnovna šola Frana
Erjavca Nova Gorica, Kidričeva 36, 5000
Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 6. 2000
ob 15. uri v sejni sobi naročnika, na naslovu
Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica,
Kidričeva 36, 5000 Nova Gorica.

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

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo se financira v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS, navodili o izvrše-
vanju proračuna in v skladu s pogoji iz razpi-
sne dokumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za
javno odpiranje ponudb.

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

Teža in način uporabe meril sta natanč-
neje navedena v razpisni dokumentaciji.

16., 17., 18.
Osnovna šola Frana Erjavca

Nova Gorica

Ob-27878
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
Koroška cesta 37 b, 3320 Velenje, faks
063/866-551, tel. 063/866-572.

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

3. Kraj izvedbe del: Velenje.
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4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija izolacije in podporja na magi-
stralnem vročevodu CEP TEŠ III./A faza.

Ocenjena vrednost del za:
a) izvedba pripravljalnih del: 3,800.000

SIT,
b) antikorozijska zaščita in izvedba stroj-

nih del na podpornih konstrukcijah cevovo-
da: 10,000.000 SIT,

c) dobava Al folije, mineralne volne in
poliuretanskih žlebakov: 25,000.000 SIT,

d) montaža Al folije, mineralne volne in
poliuretanskih žlebakov: 11,000.000 SIT,

e) izdelava in montaža poliestrskih obo-
dov izolacijske konstrukcije: 22,000.000
SIT,

skupaj: 71,800.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: kot v razpisni
dokumentaciji.

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

končanja del ali čas izvedbe: predviden rok
pričetka del je 26. junij 2000.

Naročnik pričakuje, da bodo dela zaklju-
čena do 15. septembra 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalno podjetje Velenje, d.o.o., Služba za
investicijski inženiring, Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, Zoran Rodič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 2. ju-
nij 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 15.000 SIT + 19% DDV – vir-
mansko nakazilo na žiro račun št.
52800-601-46145 – sklic na št. 161.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. junij 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalno podjetje Vele-
nje, d.o.o., Služba za investicijski inženi-
ring, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, pre-
jemnik: Zoran Rodič.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. junij 2000 ob 11.30, v sejni sobi Komu-
nalnega podjetja Velenje, Koroška c. 37 b,
Velenje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, ki se bo glasila na 10%
ponudbene vrednosti – veljavna najmanj 65
dni po izteku razpisnega roka.

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

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 80%,

– plačilni pogoji 10%,
– dodatne ugodnosti 10%.
(Kriteriji so razvidni v razpisni dokumen-

taciji št. R- 04/00-T, april 2000).
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: v zvezi z razpisom: Komunalno podjet-
je Velenje, d.o.o., Služba za investicijski in-
ženiring, Koroška cesta 37b, 3320 Vele-
nje, Zoran Rodič.

17., 18.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,

Velenje

Št. 344-04-2/2000 Ob-27880
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Za-
vrč.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Občine Za-
vrč na lokacijah odsekov cest.

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

A) LC 483–030 Turški vrh–Drenovec,
dolžina 4100 m, širina 3+2×0,5, orienta-
cijska vrednost 65,000.000 SIT,

B) JP Škrinjar–Kristovič, dolžina
250 m, širina 2,50+2×0,5 m, orientacij-
ska vrednost 10,500.000 SIT,

C) LC 483–020 Turški vrh–Korenjak,
dolžina 1100 m, širina 3+2×0,5 m, orien-
tacijska vrednost 18,000.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati
obseg del z ozirom na razpoložljiva sredstva
in terminsko prestaviti izvajanje investicije.

(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: vse skupaj.

(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: junij 2000–
september 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč, vsak dan
od 8. do 15. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 31. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 35.000 SIT, virmansko na-
kazilo na ŽR št. 52400-630-20790, DDV je
upoštevan v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 9. 6. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Zavrč, Zavrč 11,
2283 Zavrč.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 2000 ob 11. uri, na sedežu Občine
Zavrč, Zavrč 11.

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%, trajanja veljavnosti 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansov ni. Naročnik bo plačeval storitev na
izstavljene začasne in končne obračunske
situacije s plačilnim rokom 60 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: vse oblike so 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:
vse zahteve so v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 6. 2000 od
11. ure.

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

– rok izvedbe 10%,
– plačilni pogoji 30%,
– cene 40%,
– reference 10%,
– garancijski rok 10%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: v razpisni dokumentaciji ali po tel.
062/762-0150.

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

čilo je bil objavljen dne 10. 3. 2000 pod št.
22765, objava o izidu pa dne 5. 5. 2000.

Občina Zavrč

Ob-27885
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Kraj izvedbe del: cesta R1-230 Ra-
denci–Križevci.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: rekonstrukcija R1-230 odsek
1308 Vučja vas Križevci.

Ocenjena vrednost vseh del:
560,000.000 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 najkasneje do 30. 5. 2001.

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
Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV,
kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 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: 21. 6. 2000 do 12.30.
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(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
rekonstrukcijo R1-230 odsek 1308 Vučja
vas Križevci.” – D. P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 6. 2000
ob 13. uri na naslovu: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, 1000 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 dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo del-
no financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije in delno Občina
Križevci. Naročnik bo plačal opravljena dela
v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 9/00) 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 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 naro-
čila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-27886
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Kraj izvedbe del: cesta R2-439 Bra-
tonci–Križevci.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: ureditev ceste R2-439 odsek
1302 skozi Veržej.

Ocenjena vrednost vseh del:
145,000.000 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 najkasneje do 30. 5. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, 1000 Ljub-
ljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontakt-
na oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 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
ureditev ceste R2-439 odsek 1302 skozi
Veržej.” – D. P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 6. 2000
ob 11. uri, na naslovu: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, 1000 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 dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo del-
no financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije in delno Občina
Veržej. Naročnik bo plačal opravljena dela v
rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 9/2000) in na njegovi podlagi izda-
nih podzakonskih aktih.

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 opre-
delitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi 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,
1000 Ljubljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 34404-008/2000 Ob-27921
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Moravče, Trg svobode 4,
1251 Moravče, faks 061/731-035.

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

3. Kraj izvedbe del: cestni odseki Češ-
njice pri Moravčah in cestni odsek Pod-
stran–Dole pri Krašcah–Imenje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: pripra-
va in asfaltiranje.

Obseg zahtevanih gradbenih in instala-
cijskih del je podrobneje opredeljen v razpi-
sni dokumentaciji.

Skupna ocenjena vrednost naročila zna-
ša 30,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: dela se bodo izva-
jala skladno z razpisno dokumentacijo.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
razpisano (osnovno) varianto. V primeru, da
ponudnik ponudi še variantno ponudbo, se
ta ne bo upoštevala.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
pričetka del je 15. 7. 2000, dokončanje pa
do 30. 7. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Moravče, Oddelek za komunalne de-
javnosti, Trg svobode 4, 1251 Moravče.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT in 19% DDV, na
blagajni Občine Moravče ali na ŽR št.
50120-630-810267, sklic na št.
71300-005.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Moravče, Trg svo-
bode 4, 1251 Moravče, vložišče.
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Zapečatene kuverte morajo biti na pred-
nji strani poleg naslova prejemnika jasno
označene še z napisom “Ne odpiraj – javni
razpis, ponudba asfalt 2000”. Na hrbtni stra-
ni mora biti označen ponudnik z naslovom.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 6. 2000 ob 13. uri, Občina Moravče,
Trg svobode 4, Moravče, sejna soba, v
pritličju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo se financira iz proračunskih sred-
stev.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
izpolnitev zakonskih pogojev za izvedbo jav-
nega naročila; dokazila o finančni sposob-
nosti, poravnanih obveznostih in zakonitem
poslovanju, zagotovila o kadrih, opremlje-
nosti in prostih kapacitetah, potrebnih za
izvedbo javnega naročila in drugi pogoji,
določeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od zadnjega ro-
ka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 90 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): natanč-
neje so opredeljena v razpisni dokumenta-
ciji, izhodišča pa bodo: ponujena cena, pla-
čilni pogoji, rok izvedbe, reference in ostale
ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Marjan Bricl, Občina
Moravče, Trg svobode 4, Moravče, tel.
061/731-035.

17., 18.
Občina Moravče

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

Št. 46202-1/2000 Ob-27488
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Puconci, Puconci 80, 9201
Puconci, 069/459-100, faks 459-101.

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: 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 zemljišč
na komasacijskem območju.

Ocenjena vrednost naročila je
72,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe del: k. o. Moščanci.
5. (a) (b),
c) Navodilo, če morajo prave osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja, odgovornega za izvedbo storitve: v razpi-
sni dokumentaciji.

6.
7. (a), (b)
8. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek, do-
končanje kakor sama izvedba komasacij-
skih del je v odvisnosti od Republike Slo-
venije, Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano – Javni razpis za
zbiranje zahtevkov za dodelitev nepovrat-
nih sredstev iz naslova intervencij za ce-
lostno urejanje podeželja in obnovo vasi za
leto 2000. Kolikor Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano vlogi ne bo
ugodilo, se dela v predmetu javnega naro-
čila ne bodo izvajala.

9. (a) Polni  naslov  službe,  od  katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Pu-
conci.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo 15.000 SIT z virmanskim
nalogom, na žiro račun 51900-630-76085
s pripisom “javni razpis za storitve-komasa-
cija”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do vključno 19. 6.
2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Puconci, Puconci
80, 9201 Puconci, z napisom “Ponudba –
Ne odpiraj za komasacijo”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 6. 2000 ob 14. uri v sejni sobi Občine
Puconci.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če se 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 glede plačevanja:
plačilo po obračunskih situacijah opravlje-
nih 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 storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– dokaz o registraciji podjetja ter plačil-
na sposobnost,

– reference za podobna dela,
– cena,
– opcija ponudbe in plačilni pogoji,
– zavarovanje kvalitete izvedenih del.
16. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
naj bo 60 dni.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): dodatni
pogoji oziroma merila bodo zahtevani v raz-
pisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Marta
Horvat, tel. 069/459-102.

Občina Puconci

Ob-27489
1. Naročnik: Občina Prebold, Hmeljar-

ska cesta 3, 3312 Prebold, telefon
063/70-00-620 telefaks 063/70-00–621.

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
učencev v osnovno šolo v Občini Pre-
bold za šolsko leto 2000/2001,
2001/2002 in 2003.

4. Kraj izvedbe: Občina Prebold.
5. a) Navedba o tem ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če po-
nudnik izpolnjuje vse zahtevane razpisne
pogoje in je registriran za opravljanje zah-
tevanih storitev.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), pravil-
nik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozi-
la in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupi-
ne otrok (Ur. l. RS, št. 78/99), odredba o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97).

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev: iz
razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi za
samo del storitev: ponudniki lahko oddajo
ponudbo za vsako relacijo posebej, sklop
relacij ali za vse relacije.

Ponudbena cena mora biti razvidna za
vsako relacijo posebej.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumenta-
ciji.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi le razpisa-
ne variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanje storitve: šolsko leto 2000/2001,
2001/2002 in 2002/2003 pričetek 1. 9.
2000, zaključek 30. 6. 2003.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Občina Prebold, Hme-
ljarska cesta 3, 3312 Prebold, kontaktna
oseba Branka Meško (ob dvigu predložiti
dokazilo o plačilu za razpisno dokumenta-
cijo).
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b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cija lahko prevzamete še deseti dan po ob-
javi razpisa v delovnem času.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cijo je 8.000 SIT in se nakaže na žiro račun
občine št. 50750-630-10313 z namenom
nakazila: javni razpis – prevozi.

10. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
15. 6. 2000 do 10. ure.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: v tajništvo Občine Prebold,
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj - ponudba za
šolske prevoze“ in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 15. 6. 2000
ob 18. uri na naslovu: Občina Prebold,
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold, v sejni
sobi.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
nea: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% od ocenjene vrednosti naročila
in mora biti veljavna 60 dni po izteku razpi-
snega roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
cene šolskih prevozov so v celem šolskem
letu fiksne in vključujejo davek na dodano
vrednost, za šol. l. 2001/2002 in
2002/2003 se cene določijo z aneksom k
osnovni pogodbi.

Obračun šolskih prevozov se opravlja po
principu dejansko opravljenih prevozov. Ra-
čun se izstavi zadnji dan v mesecu za tekoči
mesec. Rok plačila je 30 dni po potrditve
računa.

14. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dovoljeno javno naročilo: pisna pogodba.

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

16. Datum po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 15. 6. 2000 po
10. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. čl. ZJN): ponud-
bena cena (60%), reference ponudnika
(30%), druge ugodnosti (10%)

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki bodo o izidu razpisa obveščeni naj-
kasneje v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

19., 20.
Občina Prebold

Ob-27490
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fa-
kulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1101 Ljub-
ljana, 18-92-698.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: oddaja poslovnega pro-
stora za pripravo in dostavo hrane štu-
dentom, delavcem in gostom fakultete.

4. Kraj izvedbe: Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad
17, 1101 Ljubljana.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12 mesecev z mož-
nostjo podaljšanja, pričetek opravljanja sto-
ritve 1. 7. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: re-
cepcija fakultete, 1892-400.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT gotovinsko na
blagajni fakultete oziroma negotovinsko na
žiro račun fakultete št. 50102-602-40269,
sklic na št. 102.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do četrtka 1. 6.
2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo Ekonomske fakul-
tete.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek 2. 6. 2000 do 9. ure, sejna soba
Ekonomske fakultete.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančne garancije.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 2. 6. 2000.
17. Merila  za  dodelitev  naročila,  teža

in  način  uporabe  meril  (21.  člen  ZJN):
cena obrokov – 25 točk, višina mesečne
najemnine – 20 točk, kvaliteta ponudbe –
25 točk, pestrost ponudbe – 20 točk in
usposobljenost ponudnika – 10 točk. Na-
jugodnejša ponudba je tista, ki po vseh
vrednotenjih skupaj doseže najvišje število
točk.

18. Druge informacije o naročilu: nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

19., 20.
Univerza v Ljubljani

Ekonomska fakulteta

Št 64000-18/2000 Ob-27491
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Škocjan, 8275 Škocjan 67;
faks 068/76-310.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevoz osnovnošolskih
otrok in otrok celoletne priprave na šolo
v šolskem letu 2000/2001 v Osnovno
šolo Frana Metelka Škocjan z možnost-
jo podaljšanja za dve šolski leti.

Orientacijska vrednost naročila: dnevni
prevoz obsega ca. 140 dejansko prevože-
nih kilometrov.

4. Kraj izvedbe: območje občine Škoc-
jan. Podrobni pregled relacij je v razpisni
dokumentaciji.

5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: prevoze otrok v šolo in nazaj lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevozni-
ki z licenco za prevoz potnikov v cestnem
prometu.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), odred-
ba o razpisni dokumentaciji (Ur. l. RS, št.
33/97), zakon o prevozu v cestnem pro-
metu (Ur. l. RS, št. 72/94, 18/95, 54/96,
48/98) zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96
in 23/96).

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
ponudniki morajo navesti imena in strokov-
ne kvalifikacije oseb, odgovornih za izved-
bo storitve po razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki se lahko javi-
jo le za opravljanje prevozov na vseh rela-
cijah.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: druge variante niso
sprejemljive.

b) Ali lahko ponudnik ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi le razpisa-
no varianto.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročilo traja za šolsko
leto 2000/2001, s pričetkom 1. 9. 2000
in zaključkom 24. 6. 2001 z možnostjo po-
daljšanja naročila za šolski leti 2001/2002
in 2002/2003.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na sedežu Občine Škocjan, 8275
Škocjan 67.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati v roku 10 dni od
objave tega razpisa.

c)
10. 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: Občina Škocjan, 8275
Škocjan 67.

Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj -
ponudba za šolske prevoze.“ Na hrbtni stra-
ni mora biti razviden naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v torek, 6. 6. 2000 ob
14. uri na sedežu Občine Škocjan.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe
znaša 5 % ocenjene vrednosti investicije in
mora veljati 60 dni po izteku razpisnega
roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: navedeno v razpi-
sni dokumentaciji.
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14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po izteku ro-
ka za oddajo ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki lahko dobijo dodatne informacije v
zvezi z objavljenim naročilom pri županu Ob-
čine Škocjan, telefon 068/76-310 ali pri
ravnatelju šole, telefon 76-226.

19., 20.
Občina Škocjan

Ob-27607
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Bled, Cesta svobode 13,
4260 Bled (tel. 064/748-01-27, faks
064/748-010, e-mail: romana.staric@ob-
cina.bled.si.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje javne raz-
svetljave na območju občine Bled.

Ocenjena vrednost naročila na leto je
5,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Bled.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:

– v skladu z določili zakona o javnih na-
ročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),

– v skladu z odlokom o načinu izvajanja
gospodarske javne službe za vzdrževanje
javne razsvetljave v naseljih v Občini Bled
(Ur. l. RS, št. 18/00).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
skladno z zahtevami iz razpisne dokumenta-
cije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo samo za vsa razpisana dela v celoti.

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

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek takoj po pod-
pisu pogodbe, trajanje eno leto z možnostjo
podaljšanja.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled,
Jože Dežman, po predhodni najavi po tele-
fonu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak de-

lovni dan od 8. do 14. ure, najkasneje 7 dni
pred dnevom oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo ob vplačilu nevrač-
ljivega zneska 10.000 SIT na žiro račun št.
51540-630-50251, sklic na št. 13.1. s pri-
pisom: “Za razpisno dokumentacijo za vzdr-
ževanje javne razsvetljave“. Razpisno doku-
mentacijo bo mogoče prevzeti s predložitvi-
jo dokazila o vplačilu.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe lahko
predložijo samo tisti ponudniki, ki so kupili
razpisno dokumentacijo. Ponudbe morajo
prispeti najkasneje dvajseti dan po tej ob-
javi, najkasneje do 10. ure k naročniku:
Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260
Bled.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Bled, Cesta svobo-
de 13, 4260 Bled, v tajništvo.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260
Bled, sejna soba v pritličju, dvajseti dan po
tej objavi ob 12. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% od ocenjene vrednosti del, z veljav-
nostjo najmanj 90 dni po dnevu odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno s pogoji v
razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: skladno s pogoji v raz-
pisni dokumentaciji.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost:

– da je fizična ali pravna oseba, registri-
rana v Republiki Sloveniji za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet izvajanja in ima ve-
ljavno dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet izva-
janja;

– da zagotovi strokovno in kadrovsko
sposobnost vodenja katastra;

– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi
kadri, od katerih ima najmanj ena oseba
najmanj V. stopnjo izobrazbe elektro - teh-
nične smeri in najmanj tri leta delovnih izku-
šenj v elektro - tehnični stroki;

– da razpolaga z zadostnimi materialnimi
sredstvi za izvajanje dejavnosti, ki so pred-
met izvajanja;

– da ima izkušnje na področju dejavno-
sti, ki je predmet izvajanja;

– da izpolnjuje vse dodatne pogoje iz
razpisne dokumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do dneva od-
piranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri vred-
notenju ponudb se bodo ocenjevali nasled-
nji kriteriji: ponudbena vrednost, reference,
kadrovska usposobljenost in tehnična
opremljenost ponudnika, fiksnost cen.

18. Druge informacije o naročilu: Jože
Dežman, (tel. 04/575-01-24, faks
04/57-41-243, e-mail: romana.staric@ob-
cina.bled.si.

19., 20.
Občina Bled

Ob-27647
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Črna na Koroškem, 2393
Črna na Koroškem, Center 101, tel./faks
870-48-10, 870-48-21.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozi osnovnošolskih
in predšolskih otrok v Občini Črna na
Koroškem.

Orientacijska vrednost celotnega naro-
čila je 20,000.000 SIT.

Podrobnejši opis storitev (po relacijah)
se nahaja v razpisni dokumentaciji.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Črna
na Koroškem.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: prevoze lahko opravljajo za de-
javnost registrirani prevozniki z licenco za
prevoz potnikov v cestnem prometu.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po
razpisni dokumentaciji.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbo je možno oblikovati
ločeno po relacijah ali v kompletu.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1. 9. 2000 do 30. 6.
2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Črna na Koroškem, Cesta 101, 2393
Črna na Koroškem, Nada Vačun.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
vsak dan do roka oddaje ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na blagajni obči-
ne ali z virmanskim nalogom na žiro račun
51830-630-25622.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 13. 6. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem, v
zapečateni kuverti s pripisom “Javni razpis
za šolske prevoze 2000/2001“.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 6. 2000
ob 11. uri v sejni sobi Občine Črna na Ko-
roškem.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo po oprav-
ljenem delu v zakonskem roku.

14.
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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: 13. 6. 2000
po 11. uri.

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

– kakovost in organizacija ponujene sto-
ritve,

– fiksnost cen,
– ponudbena cena,
– dodane ugodnosti,
– reference s področja razpisanih del.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
18. Druge informacije o naročilu: ponud-

nik lahko dobi informacije v zvezi z naroči-
lom na Občini Črna na Koroškem, pri Nadi
Vačun. Podrobnejše informacije o prevozih
za posamezno relacijo dobijo ponudniki pri
ravnateljici Osnovne šole Črna na Ko-
roškem, Jožici Ovnič.

19., 20.
Občina Črna na Koroškem

Št. 04-607/00 Ob-27648
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze, Upra-
va Republike Slovenije za pomorstvo, Uk-
marjev trg 2, 6000 Koper, telefaks
066/66-32-102.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: poglabljanje bazena II
v koprskem pristanišču (izvajanje pod-
morskih izkopov), ocenjena vrednost del
96,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: del akvatorija bazena II
v koprskem pristanišču.

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)
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: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: datum pričetka del:
15. 7. 2000, datum dokončanja del:
15. 11. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za promet in zveze, Uprava Repub-
like Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg
2, 6000 Koper, Ines Hrastič Pavlič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 15. ure ob predložitvi potrdila o plači-
lu odkupnine do 12. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnina za razpisno do-
kumentacijo znaša 5.000 SIT, plačljiva z
virmanom na račun št. 51400-845-20054
– Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 19. 6. 2000 do
10. ure.

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 6. 2000 ob 12. uri, na sedežu Uprave
Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmar-
jev trg 2, Koper.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe: ponudnik
mora hraniti s ponudbo predložiti garancijo
banke za resnost ponudbe, vnovčljivo na
prvi poziv v višini 5% ponudbene vrednosti
za obdobje do končne izbire izvajalca za
izvedbo razpisanih del.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z zako-
nom o izvrševanju proračuna RS.

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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 31. 7. 2000.

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

– ponudbena cena: 0–60 točk,
– ugotovljena sposobnost ponudnika: 0–

15 točk,
– rok izvedbe del: 0–15 točk,
– reference in finančno stanje: 0–10

točk.
Način uporabe meril je naveden v razpi-

sni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

ne informacije se dobijo na naslovu kot pod
10. (b) točko.

19., 20.
Ministrstvo za promet in zevze

Uprava RS za pomorstvo

Ob-27649
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Splošna bolnišnica Jesenice, Ce-
sta m. Tita 112, 4270 Jesenice, faks
04/58-61-696.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

a) storitve čiščenja bolnišničnih pro-
storov, internega transporta in drugih
dogovorjenih opravil, ocenjena vrednost
naročila je 94,000.000 SIT letno,

b) varovanje in receptorska opravila,
ocenjena vrednost naročila je 9,200.000
SIT letno.

Skupaj a + b oziroma celotno naročilo
103,200.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: Jesenice, Splošna bol-
nišnica Jesenice.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: na razpis se lahko prijavijo po-

nudniki, ki imajo registrirano dejavnost
čiščenja prostorov oziroma varovanja ter za
to vsa potrebna dovoljenja in ustrezno do-
kumentacijo.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudnik mora navesti vsaj eno osebo, odgo-
vorno za izvedbo storitve pri naročniku.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo za razpisane storitve v celoti ali pa loče-
no, samo za izvedbo storitve pod 3. (a) ali
3. (b) točko.

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

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: tri leta od datuma pri-
četka veljavnosti pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
razpisno dokumentacijo dobite v upravi
Splošne bolnišnice Jesenice, Cesta m. Tita
112, Jesenice pri Zdenki Pulec, višji uprav-
ni delavki, med 8. in 13. uro, tel.
04/58-68-486, faks 04/58-61-696, po
predhodni najavi in ob predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno petka,
2. junija 2000 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 12.000 SIT (v ceni je
vključen DDV), plača se virmansko na žiro
račun št. 51530-603-31205, sklic
713099-01.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do vključno četrtka
22. junija 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov: Splošna bolnišnica Jeseni-
ce, Cesta m. Tita 112, 4270 Jesenice,
uprava – prevzemnica Zdenka Pulec.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Splo-
šne bolnišnice Jesenice, v ponedeljek 26.
junija ob 12. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot finančno zavarovanje za resnost ponud-
be mora ponudnik predložiti bančno garan-
cijo v višini 1% od ponudbene vrednosti.
Bančna garancija za resnost ponudbe mora
veljati do vključno datuma veljavnosti po-
nudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: kot izhaja iz vzor-
ca pogodbe, ki je sestavni del razpisne do-
kumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena pogodba.
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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 gospodarska družba (tu-
di s.p.) z ustreznimi kvalifikacijami za oprav-
ljanje tovrstne dejavnosti. Ponudnik ne sme
biti v stečaju, imeti mora poravnane vse
davčne in druge z zakonom določene ob-
veznosti. Podrobnejše zahteve so podane v
razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lah-
ko umaknejo ponudbo do dneva, ki je opre-
deljen za odpiranje ponudb.

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

18. Druge informacije o naročilu: ogled
lokacije storitev bo v petek, 2. junija 2000
ob 10. uri. Druge informacije o naročilu:
dodatne informacije o naročilu se dobi na
naslovu naročnika, pri Olgi Blažič, glavni
sestri bolnišnice, tel. 04/58-68-400 ali pri
doc. dr. Janku Berlogarju, vodji UGS, tel.
04/58-68-415.

19., 20.
Splošna bolnišnica Jesenice

Ob-27650
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: storitve čiščenja za po-
vršino 3170 m2 v vrednosti 6,500.000
SIT letno.

4. Kraj izvedbe: Osnovna šola Šentvid,
Prušnikova 98, 1210 Ljubljana Šentvid.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: na razpis se lahko prijavijo izva-
jalci, ki so usposobljeni za izvajanje del
čiščenja poslovnih prostorov in prostorov
osnovnih šol, imajo ustrezno število delav-
cev za izvajanje rednega čiščenja, globin-
skih čiščenj in izdelavo zaščitnih premazov
in so registrirani za opravljanje tovrstne de-
javnosti.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ni.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
varianto v skladu z določili iz razpisne doku-
mentacije.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predvidoma začetek s
1. 9. 2000 do 31. 8. 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Šentvid, Prušnikova 98, 1210
Ljubljana Šentvid – tajništvo šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 6. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT (v ceno je
vključen 19% DDV) na žiro račun št.
50104-603-52069.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 12. 6. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Osnovna šola Šentvid, Pru-
šnikova 98, 1210 Ljubljana Šentvid – tajniš-
tvo šole.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 6. 2000 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Šentvid, Prušnikova 98, 1210 Ljublja-
na Šentvid.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo se
financira v skladu s pogoji, navedenimi v
razpisni dokumentaciji.

14. 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.

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 ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

ostale strokovne delavcev.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 7. 6. 2000
do 12. ure.

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

– cena – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

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

nudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– sposobnost ponudnika, da javno naro-

čilo izvede sam – 1 točka,
– celovitost in opis ter skladnost vsebine

ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
18. Druge informacije o naročilu: druge

informacije o naročilu dobijo potencialni po-
nudniki pri naročniku: Osnovna šola Šen-
tvid, Prušnikova 98, 1210 Ljubljana Šen-
tvid, pri Štefaniji Kotlaj, na tel.
061/152-49-33, vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

19., 20.
Osnovna šola Šentvid

Št. 020-37/00 Ob-27651
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Du-
najska 48, 1000 Ljubljana, faks
061/178-74-25.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

1. ekološko tehnološki standardi
in kriteriji za uveljavljanje primernih teh-
nologij pri odvajanju odpadnih vod iz
objektov in naprav za pranje in kemično
čiščenje tkanin; ocenjena vrednost naro-
čila je 3,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: storitve se izvajajo na
sedežu izbranih ponudnikov.

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: ponudnik mora ponuditi ce-
lovito ponudbo.

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: dokončanje: do 30. no-
vembra 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
II. nadstropje, vložišče, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-73-21.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 5. 2000.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-

trebno predložiti ponudbo: 30. 5. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, vložišče,
II. nadstropje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 2000 ob 10. uri, Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana, II.
nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razipsa najkasneje 22 dni od dneva od-
piranja ponudb.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik financira
razpisana dela v celoti iz sredstev proraču-
na RS in poravna plačila v skladu z zako-
nom o izvrševanju proračuna RS in pogod-
bo. 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
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 posa-
meznikov pri Republiški upravi za javne pri-
hodke,
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– 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 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: 30. 5. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference in izkušnje ponudnika ter

projektne skupine ponudnika, maks. 40
točk,

– kadrovska zasedba projektne skupine,
maks. 15 točk,

– sposobnost ponudnika, da opravi svo-
je delo brez zun, sodelavcev oziroma podi-
zvajalcev, maks. 5 točk,

– ponudbena cena, maks. 30 točk,
– trajanje razpisanih del, maks 6 točk,
– tehnična opremljenost, maks. 4

točke.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki po vseh

vrednotenjih skupaj doseže najvišje število
točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

– je število dni blokad ŽR iz obrazca
BON 2 večje od tri dni v preteklih 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: mo-
rebitne druge informacije o posameznih
razpisanih nalogah dobijo potencialni po-
nudniki na naslovu naročnika, kontaktna
oseba naročnika Alenka Manfreda, tel.
061/178-73-12, faks 178-74-25.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
22 z dne 10. 3. 2000 pod št. 78/00.

Ministrstvo za okolje in prostor

Ob- 27658
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mesta občina Koper, 6000 Koper,
066/271-771.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: ureditev pločnika in od-
vodnjavanja meteornih vod v Rozmano-
vi ulici v Kopru; ocenjena vrednost naroči-
la znaša 14,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Rozmanova ulica v
Kopru.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 30 dni od podpisa po-
godbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Koper, Urad za gospodar-
ske javne službe in promet, Verdijeva 10,
soba 214.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 5. 2000
(kontaktna oseba g. Klinar, tel.
066/446-246).

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 10.000 SIT na ra-
čun 51400-630-90004 sklic na
0301-71300702.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 5. 6. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Koper, Urad
za gospodarske javne službe in promet, Ver-
dijeva 10, soba 214.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 6. 2000 ob 13. uri, Mestna občina Ko-
per, Verdijeva 10, soba 211.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog v višini 10% vrednosti del,
veljavnost do 5. 7. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo na podlagi
izvršenih del, 60 dni po prejemu računa
(situacije).

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
registracija, obratovalno dovoljenje, dokazi-
la o razpolaganju s primerno mehanizacijo
in delovno silo.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– 60% ponudbena cena,
– 10% najkrajši rok izvedbe del,
– 20% finančni pogoji,
– 10% reference ponudnika.
18., 19., 20.

Mestna občina Koper

Ob-27675
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa:Občina Radovljica, Gorenjska cesta
19, 4240 Radovljica, 064/714-684.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje gozdnih

cest na področju Občine Radovljica, v
zasebnih, moratorijskih in državnih goz-
dovih v letu 2000 in 2001. Ocenjena
vrednost del za leto 2000 je 6,370.000 SIT
in za leto 2001 je 6,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Radov-
ljica.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbe ni možno deliti na
posamezne storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek po podpisu po-
godbe, rok za dokončanje 30. 11. 2000,
oziroma 30. 11. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove RS, OE Bled, Ljubljanska
19, 4260 Bled.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva, ki je rok
za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR Zavod za
gozdove RS, št. 50106-603-54908.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: deseti dan po objavi
v Uradnem listu RS (dan izdaje Uradnega
lista RS se ne šteje) do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Radovljica, Gorenj-
ska 19, 4240 Radovljica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
deseti dan po objavi v Uradnem listu RS
(dan izida Uradnega lista RS se ne šteje) ob
12.30 v sejni sobi Občine Radovljica, Go-
renjska 19, 4240 Radovljica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ni.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: ni zahtev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahtev.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do roka za
odpiranje ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence – 10%, skupna vrednost razpisanih
del – 60%, ustreznost delavnih sredstev –
10%, rok plačila – 5%, fiksnost cen – 10%,
posebne ugodnosti – 5%.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 41-42 / 19. 5. 2000 / Stran 4065

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije na Zavodu za gozdove RS,
OE Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled.

19., 20.
Občina Radovljica

in Zavod za gozdove OE Bled

Št. 2-2446/00 Ob-27662
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, 1506 Lubljana, faks 061/29-14-820.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

a) izdelava idejnega projekta: “Si-
stem radijskih zvez GSM-R na progah
Slovenskih železnic“,

b) izdelava projekta PGD/PZR: “Izved-
ba sistema radijskih zvez GSM-R na pro-
gah Slovenskih železnic“.

Ocenjena skupna vrednost naročila:
7,500.000 SIT.

4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila je pogojena z
registracijo in ustreznimi referencami po-
nudnika za projektiranje del, ki so predmet
tega razpisa v skladu z zakonom o graditvi
objektov (Ur. l. RS, št. 29/86, 40/94,
69/94, 29/95 in 59/96).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: pro-
jekt, ki je predmet tega razpisa, mora biti
izveden v skladu s pravilnikom o podrobnej-
ši vsebini projektne dokumentacije (Ur. l.
RS, št. 35/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravna oseba mora navesti imena, strokov-
ne kvalifikacije in reference osebja odgo-
vornega za izvedbo storitve.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev od podpi-
sa pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Slovenske  železnice,  d.d.,  Infrastruktura
–  Služba  ETD,  Kolodvorska 11,  Ljublja-
na, soba 365/III. nadstropje, tel.
061/29-14-601.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na voljo do 30. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o nakazilu
10.000 SIT na žiro račun št.
50100-601-5014744.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 12. 6. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, Ljubljana,
soba 205/II. nadstropje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 6. 2000
ob 10. uri v prostorih Slovenskih železnic,

d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana – steklena
dvorana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe mora ponudnik predlo-
žiti bančno garancijo v višini 750.000 SIT z
veljavnostjo 60 dni po dnevu odpiranja po-
nudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: financiranje in pla-
čila se bodo izvajala v skladu z določili zako-
na o izvajanju proračuna (Ur. l. RS, št. 9/00)
in v skladu z razpisno dokumentacijo.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 12. 6. 2000
oziroma po začetku odpiranja javnega odpi-
ranja ponudb.

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

– reference: 30%,
– rok: 10%,
– ponudbena cena: 60%.
18. Druge informacije o naročilu: dru-

ge informacije o naročilu lahko ponudniki
zahtevajo pisno ali po telefaksu
061/29-14-820 do 1. 6. 2000. Naročnik
bo na vsa vprašanja pisno odgovoril vsem
zainteresiranim ponudnikom, ki so pravo-
časno dvignili ponudbo, do 30. 5. 2000.

19., 20.
Slovenske železnice, d.d. Ljubljana

Št. 2.0.-2425/00 Ob-27653
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Slovenske železnice, d.d., Kolod-
vorska ul. 11, 1000 Ljubljana,
061/29-12-908.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dobava in montaža
dveh linijskih stikal.

Ocenjena vrednost 25,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: ENP Divača, Divača.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: pravne osebe morajo navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja od-
govornega za izvedbo storitve.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ni posamičnih delov.

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

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek del takoj po
podpisu pogodbe; dokončanje del 60 dni
po podpisu pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Sekcija za elektroe-
nergetiko, Tivolska 41, 1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 30. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-

cije: 10.000 SIT, plačljivo na račun št.
50100-601-5014744, pri Novi LB, d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no oddati do 8. 6. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Sekcija za elektroenergetiko, Tivolska 41,
1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 8. 6. 2000 ob 10. uri
v prostorih Slovenske železnice, d.d., Sek-
cija za elektroenergetiko, Tivolska 41, 1000
Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 3% ocenjene vred-
nosti javnega naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: pogoji financi-
ranja so predstavljeni v razpisni dokumen-
taciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni določeno.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: zahteve navedene v razpisni doku-
mentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 8. 6. 2000
do 9.30.

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

– cena: 40%,
– rok izdelave: 30%,
– reference ponudnika: 25%,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti: 5%.
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

ne informacije: Mitja Žnidarčič P., univ. dipl.
inž. el., tel. 061/29-12-132, GSM
041/789-639 od 8. do 15. ure.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: ni.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 2.-2446/00 Ob-27663
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska 11, 1000 Ljubljana, Sekcija SVTK Piv-
ka, Kolodvorska 33, 6258 Pivka, faks
066/29-62-571.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: sanacija relejnih sku-
pin SV naprav sistema Sl-Te-I-30 in mo-
dulov TKo.

Ocenjena vrednost: 10,710.000 SIT z
DDV.

4. Kraj izvedbe: območje sekcije SVTK
Pivka.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ni za specifičen poklic.
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v raz-
pisni dokumentaciji.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ni delne storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudba mora biti izdelana na
način kot je zahtevano v razpisni dokumen-
taciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: izvedba – pričetek 30
dni po podpisu pogodbe junij–oktober
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: SŽ
– Sekcija SVTK Pivka, kontaktna oseba Ju-
goslav Logar, tel. 066/62-430.

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

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: do 29. maja 2000
do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo Sekcije SVTK Piv-
ka, Kolodvorska 33, 6257 Pivka.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. maj 2000 ob 12. uri v sejni sobi Sekcije
SVTK Pivka.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi, sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo več odstopiti od ponudbe po 29.
maju 2000 po 10.30.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitna pojasnila bo naročnik posredoval le na
pisno zahtevo interesentov, ki so dvignili
razpisno dokumentacijo.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS dne
14. 4. 2000 pod št. 2-1823/00.

Slovenske železnice, d.d.,
SVTK Pivka

Št. 2.-2446/00 Ob-27665
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Slovenske železnice, d.d., Ko-
lodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-822.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava PGD, PZI za
obnovo proge na odseku proge Ponik-
va–Dolga Gora (levi in desni tir) in na
opstaji Ponikva (postajni tir št. 2 – levi,
postajni tir št. 1 – desni).

Ocenjena vrednost naročila je
35,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: proga Zidani most–Ma-
ribor.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic:

Potrebna je:
– registracija za tovrstno dejavnost,
– poznavanje tehnologije železniškega

prometa,
– poznavanje projektiranja in gradnje

prog.
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v
skladu z zakonom o graditvi objektov (Ur. l.
RS, št. 29/86, 40/94, 29/95 in 59/96) in
v skladu s pravilnikom o podrobnejši vsebini
projektne dokumentacije (Ur. l. RS, št.
35/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: pravna
oseba mora navesti imena, strokovne kvali-
fikacije in reference osebja odgovornega za
izvedbo storitve.

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: ne.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 3 mesece.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura – Služ-
ba za gradbeno dejavnost, Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, kontaktna oseba je Milen-
ko Ćućić, univ. dipl. inž. gradb., tel.
061/29-14-585.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago od 22. 5. 2000 do
31. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
10.000 SIT na žiro račun naročnika št.
50100-601-5014744 ali na glavni blagaj-
ni Slovenskih železnic, Kolodvorska 11,
Ljubljana, soba št. 115, kjer tudi dobijo
potrdilo o plačilu.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 19. 6. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura – Služba za gradbeno dejav-
nost, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, pi-
sarna št. 205.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 19. 6. 2000 ob
13. uri v prostorih Slovenskih železnic (Ste-
klena dvorana).

12. 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%
ocenjene razpsiane vrednosti in mora veljati
do poteka opcije ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: financiranje in pla-
čila se bodo izvajala na podlagi sprejetega
proračuna RS, skladno s potrjenim planom
vlaganj v železniško infrastrukturo in sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost:

Na razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– imajo najmanj 50,000.000 SIT letne-
ga prometa v zadnjih treh letih,

– najmanj tri pooblaščena projektanta za
izvedbo razpisanih del.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 6. 2000
oziroma po začetku odpiranja javnega odpi-
ranja ponudb.

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

– reference: 20%,
– ponudbena cena: 60%,
– rok: 20%.
18. Druge informacije o naročilu: dru-

ge informacije o naročilu lahko ponudniki
zahtevajo pisno ali po telefaksu
061/29-14-822 do 14. 6. 2000. Naroč-
nik bo na vsa vprašanja pisno odgovoril
vsem zainteresiranim ponudnikom, ki so
pravočasno dvignili razpisno dokumentaci-
jo, do 31. 5. 2000.

19., 20.
Slovenske železnice, d.d.

Ob-27758
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Ja-
dranska c. 31, 6280 Ankaran, faks
066/527-185.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje in vzdrževa-
nje parkovnih površin. Izbrani ponudnik
prevzame delavca v parku.

Ocenjena vrednost naročila 10,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da, ponudniki morajo predložiti
dokazila o registraciji in izpolnjevanju pogo-
jev za opravljanje navedene dejavnosti.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
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osebja odgovornega za izvedbo storitve: da,
pravne osebe morajo navesti imena in stro-
kovne kvalifikacije osebja odgovornega za
izvedbo storitve.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo za naročilo v celoti ali za posamezno
skupino del:

– čiščenje parkovnih površin,
– vzdrževanje parkovnih površin.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

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

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: tri leta od podpisa po-
godbe, pričetek predvidoma julij 2000, za-
ključek julij 2003.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Or-
topedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c.
31, 6280 Ankaran, pri Alenki Vodopivec,
tel. 066/462-218, faks 066/527-185, prit-
ličje upravne stavbe.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo ponudniki lahko dvignejo vsak delovni
dan od 8. do 15. ure do 26. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV je vklju-
čen) na žiro račun Ortopedske bolnišnice
Valdoltra št. 51400-603-30666 pri Agenci-
ji za plačilni promet Koper, z navedbo davč-
ne številke.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 12. 6. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ortopedska bolnišnica An-
karan, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, tel.
066/462-218, faks 066/527-185.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 6. 2000 ob 11. uri, v Ortopedski bolni-
šnici Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 An-
karan, v sejni sobi, I. nadstropje – nad bol-
nišnično lekarno.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% razpisane vrednosti, z veljavnostjo
do 31. 7. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po razpisni doku-
mentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

– izpolnitev zakonskih pogojev za izved-
bo javnega naročila,

– dokazila o solventnosti, poravnanih ob-
veznostih in zakonitem poslovanju,

– in drugi pogoji, določeni v razpisni do-
kumentaciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe, predvidoma do 31. 7. 2000.

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

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference pri sorodnih delih,
– reference pri sorodnih delih pri naroč-

niku,
– podatki o kadrovski strukturi ponud-

nika,
– podatki o osnovnih sredstvih, ki jih po-

trebuje za opravljanje navedene dejavnosti,
– morebitne druge ugodnosti ponud-

nika,
– druga merila navedena v razpisni do-

kumentaciji.
Ob približno enakovredni ponudbeni ce-

ni ima prednost ponudnik z ugodnejšimi re-
ferencami in morebitnimi drugimi ponujeni-
mi ugodnostmi.

Najnižja cena ni nujno najugodnejša.
Teža in uporaba meril je določena v raz-

pisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: stro-

kovne informacije posreduje Jožef Vrčon,
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska
c. 31, 6280 Ankaran, tel. 066/462-220,
telefaks 066/527-185.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, 33 z
dne 14. 4. 2000 pod št. Ob-25484, objava
o izidu pa dne 19. 5. 2000.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 38/00 Ob-27655
1. Naročnik,  poštni  naslov,  številka

telefaksa:  Mestna  občina  Koper,  Verdi-
jeva ulica 10, 6000 Koper, faks
066/271-021.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

a) zavarovalne storitve,
b) zavarovalne storitve obsegajo:
– zavarovanje premoženja Mestne obči-

ne Koper in
– zavarovanje premoženja osnovnih šol

in vrtcev, kjer nastopa Mestna občina Ko-
per kot edini ustanovitelj.

(c) Ocenjena vrednost naročila je
15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Mestne obči-
ne Koper.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.

24/97),
– odredba o obvezni vsebini razpisne in

ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
16/97 in 63/97),

– navodila o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjeva-
nje svojih obveznosti v postopkih javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97),

– uredba o finančnem poslovanju prora-
čunskih porabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99 in
78/99),

– zakon o reviziji postopkov javnega na-
ročanja (Ur. l. RS, št. 78/99),

– zakon o izvrševanju proračuna Repub-
like Slovenije za leto 2000 (Ur. l. RS, št.
9/00),

– zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo samo za
del storitev: da.

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

jo varianto: ponudba mora biti izdelana na
način kot je zahtevano v razpisni dokumen-
taciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:

– varianta “a”– 12 mesecev, pričetek
1. 7. 2000 dokončanje storitve 1. 7. 2001,

– varianta “b”– 36 mesecev, pričetek
1. 7. 2000 dokončanje storitve 1. 7. 2004.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Koper, kontaktna oseba Ni-
ves Kačič, Verdijeva 10, Koper, tel. št. 066/
6646-262, soba št. 221.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 6. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, z virmanom,
na žiro račun 51400-630-90004 – stroški
razpisne dokumentacije za zavarovanje.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 12. 6. 2000 do 12.
ure. Za pravočasno predloženo se šteje po-
nudba, ki je predložena v roku, določenem
v javnem razpisu.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Mestna občina Koper,
Verdijeva ul. 10, 6000 Koper. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napi-
som: “Ne odpiraj– ponudba”– Javni razpis
za zavarovanje premoženja Mestne občine
Koper in zavarovanje premoženja osnov-
nih šol in vrtcev, kjer nastopa Mestna obči-
na Koper kot edini ustanovitelj in številka
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo 12. 6. 2000 ob 13.
uri, na naslovu: Mestna občina Koper, odpi-
ranje vodi Irena Kocjančič, Verdijeva ulica
10, sejna soba št. 103, I. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj o resnosti
ponudbe:

– ponudniki morajo predložiti nepreklic-
no bančno garancijo na prvi poziv za re-
snost ponudbe v višini 5% orientacijske
vrednosti razpisa. Bančna garancija mora
veljati do 28. 7. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: pogoji plačila se bodo
dokončno oblikovali v pogodbi skladno z
razpisno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: pogodbe sklenjene
za čas:

– varianta “a”– 12 mesecev, pričetek
1. 7. 2000 dokončanje storitve 1. 7. 2001,

– varianta “b”– 36 mesecev, pričetek
1. 7. 2000 dokončanje storitve 1. 7. 2004.

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

a) izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni,

b) potrdilo sodišča, da v preteklih treh
letih pred pričetkom naročila vodstveni de-
lavci naročnika niso bili obsojeni zaradi kaz-
nivih dejanj v zvezi s poslovanjem,

c) potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije; po-
trdilo ne sme biti starejše od 30 dni,

d) potrdilo, da je poravnal davke in pris-
pevke, določene z zakonom, zapadle do
dneva dviga potrdila, ki ga izdaja pristojni
davčni urad; potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni,

e) BON 1 in 2 ali BON 3, ki jih izdaja
Agencija za plačilni promet; dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni.

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): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.Naj-
nižja cena ni nujno najugodnejša.

18. Druge informacije o naročilu: bodo
objavljene v razpisni dokumentaciji.

19., 20.
Mestna občina Koper

Ob-27660
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Slovenske Konjice, Stari trg
29, 3210 Slovenske Konjice, tel.
063/757-33-60, faks 063/754-328.

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
osnovnošolskih otrok v občini Sloven-
ske Konjice.

Ocenjena vrednost naročila: 75 milijo-
nov SIT.

4. Kraj izvedbe del: območje občine Slo-
venske Konjice.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: v razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: raz-
pisna dokumentacija.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko oddajo po-
nudbo za vsako relacijo posebej, sklop re-
lacij ali za vse relacije. Ponudbena cena
mora biti razvidna za vsako relacijo pose-
bej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: šolsko leto
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-

čina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210
Slovenske Konjice, tajništvo občine.

(b) Datum,  do  kdaj  je  možno  zahteva-
ti  razpisno  dokumentacijo:  do  31. 5.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, plačilo na ŽR 50720 –
630 – 10152, z namenom nakazila: javni
razpis – prevozi.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 19. 6. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Slovenske Konjice,
Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, taj-
ništvo občine.

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z napisom: “ Ne odpiraj – ponudba za
šolske prevoze “ ter številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 6. 2000 ob 9.30, sejna soba Občine
Slovenske Konjice.

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

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v razpisni doku-
mentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lah-
ko umaknejo ponudbe do pričetka odpira-
nja ponudb (19. 6. 2000 do 9.30).

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

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se dobijo pri Valeriji Lesjak,
Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, tel.
063/757-33-70 v času od 22. 5. do 9. 6.
2000.

Občina Slovenske Konjice

Št. 40006-4/00 Ob-27661
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: informacijski sistem na-
rava.

Ocenjena vrednost naročila: 8,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-
dežu izbranega ponudnika in sedežu naroč-
nika.

5. (a), (b).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije

osebja odgovornega za izvedbo storitve:
navodila so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko kandidira le
za razpisano delo v celoti.

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 8 me-
secev po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, Ljublja-
na, Vojkova 1b, Mateja Galič, soba št. P08,
pritličje, tel. 061/178 44 51.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 6. 2000.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-

trebno predložiti ponudbo: 9. 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.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 2000 ob 13. uri, Uprava RS za varstvo
narave, 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 finansiranja in

plačila in / ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročnik finan-
sira 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
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost:

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

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posamezni-
kov pri Republiški upravi za javne prihod-
ke;

– 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;
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– 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 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: 9. 6. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– kvaliteta in celovitost ponujene reši-

tve, maks. 35,
– ponudbena cena, maks. 30 točk,
– reference ponudnika in projektne sku-

pine ponudnika, maks. 20 točk,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja), maks. 10 točk,
– relevantne ugodnosti, maks. 5 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 :

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

– bo trajanje izvajanja del daljše od raz-
pisanega,

– je število dni blokad ŽR iz obrazca
BON 2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih
od datuma sestavitve obrazca,

– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne druge informacije o naročilu dobijo
potencialni ponudniki na naslovu naročni-
ka; kontaktna oseba naročnika je Mateja
Galič, tel. 061/178-44-51.

19. 20.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Ob-27701
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Ve-
trinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
062/222-241.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije (idejne rešitve, IDP, PGD,
PZR, PZI, PID) in investicijske dokumen-
tacije (IP) za naslednja objekta:

1. DV 110 kV Murska Sobota–Len-
dava

Ocenjena vrednost naročila:
44,100.000 SIT.

2. DV 2 x 110 kV Lenart–Radenci
Ocenjena vrednost naročila:

34,000.000 SIT.
4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali

upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila je vezana na
zakone, predpise, odločbe in zahteva us-
posobljenost izvajalca v ta namen.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: naročnik bo upošteval
delne ponudbe (po objektih) skladno s 3.
tč. objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevana bo le
celovita ponudba za posamezen objekt na-
veden v tč. 3 te objave, brez variant.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: roki izdelave so nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolagu pri
naročniku, Splošno kadrovski sektor – vlo-
žišče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/ I.
nadst.),  vsak  delovni  dan  med  10.  in
12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 31. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51800-601-22802.
DDV je upoštevan v ceni.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 6. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: pri naročniku, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče, prevzemnik Mar-
jana Gredin (soba št. 114/ I.nadst.), Vetrinj-
ska ul.2, 2110 Maribor.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 6. 2000 ob 10. uri, pri naročniku, sej-
na soba v II. nadstropju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od skupne ponudbene vrednosti, tra-
janje veljavnosti 120 dni od odpiranja po-
nudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik bo pla-
čeval storitve skladno s terminskim planom
in usklajeno dinamiko plačil.

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. Če
ponudnik zagotavlja kapacitete s podizva-
jalci ali v obliki poslovnega sodelovanja,
mora ponudnik predložiti pogodbo s podi-
zvajalci oziroma pogodbo o skupnem na-
stopanju.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 6. 2000.

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

– ponudbena cena (55%),
– reference ponudnika (30%),

– roki izdelave (6%),
– plačilni pogoji (5%),
– ISO standard (4%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: nave-

dene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik
bo posredoval le pisna pojasnila na pisne
zahtevke, ki bodo naročniku priporočeno
posredovani do 7. 6. 2000.

19., 20.
Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor

Št. 080-09-3037 Ob-27725
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Železniki, Češnjica 48, p.p.
2, 4228 Železniki, tel. 04/500-00-00, faks
04/500-00-20.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: koncesija za opravlja-
nje gospodarske javne službe “ravnanje
z odpadki v Občini Železniki“.

4. Kraj izvedbe: območje občine Že-
lezniki.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: interesenti za dodelitev kon-
cesije morajo izpolnjevati vse pogoje, na-
vedene v 5. členu koncesijskega akta (Ur.
vestnik Gorenjske, št. 18/95) in druge po-
goje, ki so navedeni v razpisni dokumenta-
ciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o varstvu okolja Ur. l. RS, št. 32/93,
zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l.
RS, 32/93), strateške usmeritve RS za rav-
nanje z odpadki (Poročevalec DZ RS, št.
36/96), nacionalni program varstva okolja
(Ur. l. RS, št. 83/99), odlok o gospodar-
skih javnih službah v Občini Železniki in kon-
cesijski akt (Ur. vestnik Gorenjske, št.
18/95), odlok o ravnanju z odpadki v občini
Železniki (UVG, št. 36/00) in program rav-
nanja z odpadki v občini Železniki.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
skladno z razpisno dokumentacijo.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ni možno.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: varantne ponudbe
niso možne.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: koncesijska pogod-
ba bo sklenjena v letu 2000, in sicer za
dobo 5 let.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Železniki, Češnjica 48, p.p. 2, 4228
Železniki, II. nadstopje, sprejemna pisarna,
tel. 04/500-00-00.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 23. 5. do
16. 6. 2000.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT ponudniki pla-
čajo z virmanom na žiro račun Občine Že-
lezniki št. 51510-630-50272.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 20. 6. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Železniki, Češ-
njica 48, p.p. 2, 4228 Železniki. Zapeča-
tene ovojnice morajo biti jasno označene z
napisom: “Ne odpiraj - ponudba za konce-
sijo: ravnanje z odpadki“ in naslovom poši-
ljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 6. 2000 ob 12.15 v sejni sobi Občine
Železniki.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 1% od skupne vred-
nosti ponudbe z veljavnostjo 60 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: 9. in 10. člen kon-
cesijskega akta (UVG, št. 18/95).

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: koncesijska 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 je v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 16. 6. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): stro-
kovno tehnična in kadrovska opremljenost,
cena, reference ponudnika, celovitost po-
nudbe. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene koncesiiske pogodbe z nobenim po-
nudnikom.

18. Druge informacije o naročilu: infor-
macije posreduje Jolanda Pintar, Občina Že-
lezniki, tel. 04/500-00-13.

19., 20.
Občina Železniki

Ob-27745
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Vrsta storitve in opis: izdelava loka-
cijske dokumentacije in projekta PGD,
PZI za rekonstrukcije križišča Peršeti.

Ocenjena vrednost: 8,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Peršeti.
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 4 mesece 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, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 9. 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-Vložišče,
soba št. 21/I. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj!
Ponudba za izdelavo lokacijske dokumenta-
cije in projekta PGD, PZI za rekonstrukcije
križišča Peršeti.“ - L.W.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 6. 2000
ob 10. uri na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3 %
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega
za predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v 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 ponudni-
kom posredoval le na podlagi pisnih zahtev,
ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred ro-
kom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v zakonitem roku.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Ob-27746
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19

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

3. Vrsta storitve in opis: PGD, PZI re-
konstrukcije ceste R2-438 odsek 1307
skozi Apače-Segovci.

Ocenjena vrednost: 6,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Trate-Gornja Radgona.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: javno naročilo je po-
trebno izvesti v roku 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, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 9. 6. 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 označene z napisom “Ne
odpiraj! Ponudba za PGD, PZI rekonstruk-
cije ceste R2-438 odsek 1307 skozi Apa-
če-Segovci.“ - D.L.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 6. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.
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12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3 %
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega
za predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti 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 ponudni-

kom posredoval le na podlagi pisnih zahtev,
ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred ro-
kom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v zakonitem roku.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 21/2000 Ob-27789
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo Republike Slovenije za
znanost in tehnologijo, Trg Osvobodilne
fronte 13, 1000 Ljubljana, telefaks:
061/17-84-719.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbira izvajalca brez
omejitev za celovito organiziranje in iz-
vedbo predstavitev slovenskih znanstve-
nih in tehnoloških dosežkov in sloven-
skih proizvajalcev visokih tehnologij na
mednarodnih sejemskih prireditvah v tu-
jini v letu 2000. Prireditve v tujini, pri
katerih bo predvidoma sodelovalo Mini-
strstvo Republike Slovenije za znanost
in tehnologijo so:

1. mednarodni sejem visokih tehno-
logij “New SITEF 2000“, Toulouse, Franci-
ja, oktober 2000,

2. mednarodni sejem novih tehnolo-
gij, podjetništva in znanosti “FITEC“, Barce-
lona, Španija, november 2000,

3. mednarodna razstava tehnologij in-
formacijske družbe “IST 2000“, Bruselj, Bel-
gija, november 2000.

Tema slovenske predstavitve na vseh
treh sejemskih prireditvah bo ista, po vsebi-
ni in obliki pa se bo dopolnjevala glede na
specifiko posamezne prireditve.

V primeru, če do sodelovanja na kateri
od zgoraj navedenih prireditev ne pride, se
lahko naročnik in izvajalec dogovorita o so-
delovanju pri drugih prireditvah v okviru
orientacijske vrednosti tega razpisa.

Ponudniki morajo zagotoviti izvedbo na-
slednjih storitev:

a) izvedbeni stiki z razstavljalci (razpis in
izdelava prijavnih gradiv, obveščanje in pri-
dobivanje razstavljalcev, načrt postavitve
razstave, transport in zavarovanje ekspo-
natov);

b) obračun finančne participacije razstav-
ljalcev;

c) priprava, organiziranje in izvedba raz-
stavnega prostora (ca. 70 m2);

č) dodatna zahteva pri opremi razstav-
nega prostora: računalniška in telekomuni-
kacijska strojna in programska oprema ter
avdiovizuelna izvedba za potrebe demon-
stracij;

d) izdelava celostne podobe prireditev in
sejemskih gradiv;

e) vsebinska priprava in izdelava dvoje-
zičnega kataloga slovenskih razstavljalcev v
ustreznih jezikih;

f) strokovno in vsebinsko vodenje na pri-
reditvi;

g) organiziranje “slovenskega dne“ (pri-
prava vabil, pogostitev za ca. 100 oseb,
tiskovna konferenca: priprava prostora in
opreme, sodelovanje z organizatorji v državi
gostiteljici);

h) obveščanje  tuje  strokovne  javnosti
in  potencialnih  tujih  partnerjev  na  pred-
log razstavljalcev (oglaševanje, ciljno vab-
ljenje);

i) druge aktivnosti za podporo razstavljal-
cem po predlogu ponudnika;

j) izvedba ankete med slovenskimi raz-
stavljalci po zaključku prireditve zaradi ugo-
tavljanja uspešnosti nastopa ter priprava za-
ključnega poročila.

Ponudniki naj izvedbo naštetih storitev
cenovno ovrednotijo, in sicer za vsako o
predvidenih prireditev, navedejo pa naj tudi
celotno ceno za posamezno prireditev in
tudi vseh prireditev skupaj (brez in z vključe-
nim DDV).

Ponudba, ki ne bo vsebovala cenovnega
ovrednotenja storitev, za vse storitve v skla-
du z razpisno dokumentacijo, bo izločena iz
nadaljnje obravnave.

Ocenjena vrednost celotnega predmeta
naročila je 13,000.000 SIT (z vključenim
DDV).

4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o javnih naročilih (Ur.l. RS, št.
24/97 in 78/99),

– zakon o raziskovalni dejavnosti (Ur.l.
RS, št. 8/91-I),

– navodilo o vsebini objav za javna naro-
čila v Uradnem listu Republike Slovenije
(Ur.l. RS, št. 60/98),

– 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 in
84/99),

– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur.l. RS, št.
33/97, 63/97 in 84/99),

– zakon o izvrševanju proračuna Repub-
like Slovenije za leto 2000 (Ur.l. RS, št.
9/2000),

– pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur.l. RS, št.
13/2000),

– zakon o reviziji postopkov javnega na-
ročanja (Ur.l. RS, št. 78/99 in 90/99 -
popravek).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
naj bo navedena v ponudbi.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se ponudniki lahko potegujejo samo za
del storitev: ponudniki se lahko potegujejo
samo za celoten predmet iz tretje točke te-
ga razpisa.

7. a), b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: vse predstavitve bodo
v letu 2000, in sicer:

1. mednarodni sejem visokih tehno-
logij “New SITEF 2000“, Toulouse, Franci-
ja, v oktobru 2000,

2. mednarodni sejem novih tehnolo-
gij, podjetništva in znanosti “FITEC“, Barce-
lona, Španija, v novembru 2000,

3. mednarodna razstava tehnologij in-
formacijske družbe “IST 2000“, Bruselj, Bel-
gija, v novembru 2000.

Rok dokončanja del je 30 dni po za-
ključku prireditve.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo Republike Slovenije za znanost in
tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
Sektor za mednarodno znanstveno in teh-
nološko sodelovanje, Alenka Mihailovski.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do poteka roka za
predložitev ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.

10. (a)
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: pisne ponudbe z naslovom
naročnika in z oznako: “Ne odpiraj - javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za
celovito organiziranje in izvedbo predstavi-
tev znanstvenih in tehnoloških dosežkov in
slovenskih proizvajalcev visokih tehnologij
na mednarodnih sejemskih prireditvah v tu-
jini v letu 2000“ ter z naslovom pošiljatelja
na hrbtni strani morajo ponudniki dostaviti v
zaprtih ovojnicah na naslov: Ministrstvo Re-
publike Slovenije za znanost in tehnologijo,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana. Ovojnica mora
na ta naslov prispeti, ne glede na vrsto pre-
nosa te pošiljke, do vključno petka, 9. junija
2000 do 12. ure.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponudbe bo odprla komisija za odpi-
ranje ponudb v ponedeljek, 12. junija 2000
ob 9. uri v prostorih Ministrstva Republike
Slovenije za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, 1000 Ljubljana. Nepravočasno prispe-
lih in nepravilno opremljenih ponudb komi-
sija ne bo obravnavala in bodo vrnjene po-
nudnikom.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj: vsi po-
nudniki morajo kot sestavni del ponudbene
dokumentacije priložiti bianco akceptni na-
log s ponudnikovo izjavo o dovolitvi vnovče-
nja do višine:

– 1,000.000 SIT za resnost ponudbe.
Izbrani ponudnik pa bo moral predložiti

tudi dva bianco akceptna naloga s ponud-
nikovo izjavo o dovolitvi vnovčenja do
višine:

– 1,000.000 SIT za dobro izvedbo del,
– 3,000.000 SIT kot garancijo za od-

pravo napak.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo bo izvede-
no za opravljeno delo, rok plačila ne sme
biti krajši od 30 dni od dneva izstavitve ra-
čuna.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik sklene po-
godbo z nosilcem ponudbe.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lah-
ko ponudbe umaknejo do datuma, ki je do-
ločen za odpiranje ponudb prispelih na jav-
ni razpis.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:

– kakovost predlagane izvedbe (20%),
– jasnost finančne konstrukcije (15%),
– celovitost ponudbe (15%),
– cena in plačilni pogoji (15 %) ,
– druge ugodnosti, ki jih daje ponudnik

(popusti in drugo) (15%),
– reference pri izvajanju tovrstnih pro-

jektov promocije (20 %).
Kot najugodnejša se bo smatrala ponud-

ba, ki bo na podlagi upoštevanja zgoraj na-
vedenih meril ugotovljena za najugodnejšo
(skupaj doseženi najvišji rezultat). Najnižja
cena ne pomeni najugodnejše ponudbe. V
skladu z 39. členom zakona o javnih naroči-
lih je naročnik dolžan posebej ovrednotiti
neobičajno nizke cene ponudbe.

18. Druge informacije o naročilu: o izbiri
bodo ponudniki obveščeni v petnajstih dneh
po javnem odpiranju ponudb.

19., 20.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 17/2000 Ob-27812
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izgradnja centralnega
nadzora oljnega gospodarstva TE Tr-
bovlje.

Ocenjena vrednost 90,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbov-

lje, Ob železnici 27, Trbovlje na naslednjih
lokacijah.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih in vsi podzakonski
predpisi v zvezi z njim, zakon o varstvu pri
delu, zakon o trošarinah.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba mora biti celovita.

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

jo varianto: ponudnik mora ponuditi ponud-
bo v skladu z razpisno dokumentacijo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek pričetka del je
3. 7. 2000, končanje del 3. 5. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Trbovlje, d.o.o., nabavna služ-
ba (Anita Žučko), Ob železnici 26, Trbovlje
(od 10. do 12. ure).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dobijo raz-
pisno dokumentacijo z izkazom plačila
20.000 SIT na ŽR 52700-601-11513. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo
DURS, da je ponudnik davčni zavezanec
oziroma izjavo, da ni registriran za DDV.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti najkasneje do 21. 6. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v Ter-
moelektrarno Trbovlje, d.o.o., Ob železnici
27, Trbovlje (sektor vzdrževanja) v zapeča-
teni kuverti z oznako Ne odpiraj – ponudba
s številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter navedbo predmeta naročila.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 21. 6. 2000 ob 10.30
v prostorih TET, d.o.o., Ob železnici 27.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 10% vred-
nosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z razpi-
sno dokumentacijo in predlogom pogodbe
iz razpisne dokumentacije.

14. Pravna  oblika,  ki  jo  mora  prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodelje-
no javno naročilo: pogodbeno razmerje.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba

mora veljati 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

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

– cena s plačilnimi pogoji,
– boniteta ponudnika (donosnost, sol-

ventnost, likvidnost, certificiranost),
– reference,
– število delavcev usposobljenih za delo

na protieksplozijsko zaščitenih električnih
napravah,

– servis,
– odzivnost.
18. Druge informacije o naročilu: nave-

deno v razpisni dokumentaciji.
19., 20.

Termoeolektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 344-06-001/00 Ob-27821
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji
trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, tel.:
(02/675-17-01), faks: (02/676-06-21).

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje gozdnih
cest na območju občine Lovrenc na Po-
horju, za leta 2000, 2001, 2002, 2003
(do 31. 3. 2003).

Dosedanji upravljavec gozdov lahko v
kompleksih gozdov v lasti RS skladno s
17. členom zakona o Skladu kmetijskih
zemljišč in gozdov RS (Ur. l. RS, št. 10/93,
1/96, 23/96) pod istimi pogoji uveljavlja
prednostno pravico.

Ocenjena vrednost naročila za posamez-
no leto je 8,500.000 SIT, od tega na gozd-
nih cestah v zasebni lasti 4,760.000 SIT,
na gozdnih cestah v državni lasti 3,740.000
SIT. Naročnik si pridržuje pravico spremem-
be obsega del, glede na višino pridobljenih
sredstev. Izvajalec v tem primeru ni upravi-
čen do odškodnine.

4. Kraj izvedbe del: gozdne ceste na ob-
močju občine Lovrenc na Pohorju.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fični poklic: dejavnost gradbeništva.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93), pra-
vilnik o gradnji, vzdrževanju in načinu upo-
rabe gozdnih prometnic (Ur. l. RS, št.
7/00).

(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: razpisana dela se bodo od-
dala skupaj pod pogoji, navedenimi v razpi-
sni dokumentaciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela so vezana na
program del, ki ga pripravi Zavod za gozdo-
ve Slovenije.

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

8. Trajanje naročila in datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del takoj po
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podpisu pogodbe, dokončanje v skladu s
sklenjeno pogodbo.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, OE Maribor, Tyr-
ševa 15, 2000 Maribor, tel. 22 73 67, faks
22-37-78, kontaktna oseba: Pavel Ferlic ali
Branka Lugarič, vsak dan od 7. do 10 ure.

(b) Datum in ura, do kdaj je možno zah-
tevati razpisno dokumentacijo: razpisno do-
kumentacijo je možno zahtevati do 26. 5.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: Zavod za gozdove Sloveni-
je, OE Maribor, 5.000 SIT na žiro račun:
50106-603-54908.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 30. 5. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Lovrenc na Pohorju,
Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 30. 5. 2000 ob 13.
uri, na sedežu Občine Lovrenc na Pohorju,
Spodnji trg 8.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni zahtevano.

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

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu naročniku skladno
s pogoji razpisne dokumentacije.

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

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

(b) potrdilo pristojnih organov, da ima
poravnane obveznosti iz davkov, taks in dru-
gih dajatev (potrdilo DURS oziroma obra-
zec BON1 in BON2 ali BON3),

(c) ustrezna dokazila in izjave, ki jih zah-
teva razpisna dokumentacija.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN natančneje opredeljena. Izhodišča
za izbor najugodnejšega ponudnika pa bo
najcenejša ponudbena vrednost popisa
vzdrževalnih del.

18. Druge informacije o naročilu: do-
datne informacije se dobijo na naslovu pod
št. 9.

19., 20.
Občina Lovrenc na Pohorju

Št. 711-3/2000-1-002 Ob-27825
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje, Območna služba Maribor, Gregor-
čičeva 37, Maribor, faks 062/222-257, tel.
062/225-371.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje poslovnih pro-
storov.

4. Kraj izvedbe:
– Območna služba Maribor, Gregorči-

čeva 37: 2.415 m2,
– Območna služba Maribor, Gregorči-

čeva 39: 286 m2,
– Območna služba Maribor, Gregorči-

čeva 15: 315,4 m2,
– Območna služba Maribor, Ljubljanska

6: 217,5 m2,
– Območna služba Maribor, Moša Pija-

de 21: 467,9 m2,
– OS Maribor, Urad za delo Pesnica,

Pesnica 42a: 72,8 m2,
– OS Maribor, Urad za delo Ruše, Šol-

ska 15: 114,5 m2,
– OS Maribor, Urad za delo, Slovenska

Bistrica, Partizanska 21: 190,5 m2.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: na razpis se lahko prijavijo izva-
jalci, ki so usposobljeni za izvajanje del
čiščenja poslovnih prostorov, imajo ustrez-
no število delavcev za izvajanje rednega
čiščenja, globinskih čiščenj in izdelavo
zaščitnih premazov in so registrirani za
opravljanje omenjene dejavnosti.

(b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 11. 6. 2000 do
10. 6. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Območna služba Maribor, Gregorčičeva
37, Maribor, Rolanda Podjaveršek, soba
št. 210/II., tel. 062/225-371, faks
062/222-257.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 31. 5. 2000 do
12. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 1. 6. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Območna služba Maribor,
Gregorčičeva 37, Maribor, soba 202/II.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za čiščenje poslovnih prostorov” in z naved-
bo številke objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 6. 2000 ob
13. uri, na naslovu: Zavod Republike Slove-
nije za zaposlovanje, Območna služba Ma-
ribor, Gregorčičeva 37, Maribor, soba št.
214, II. nadstropje.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14., 15.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 1. 6. 2000
ob 12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, roki plačila, boljše reference,
razmerje cena/količina in kvaliteta ponuje-
nih storitev in druga merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč presoja o iz-
biri v skladu z merili, ki so navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni do 6. 6.
2000.

19., 20.
Zavod Republike Slovenije

za zaposlovanje,
Območna služba Maribor

Št. 404-104/00 Ob-27849
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava RS za geofiziko, Kersnikova
ul. 3, 1000 Ljubljana, tel. 131-92-67, faks
132-70-67.

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

3. Vrsta storitve in opis: izvedba naloge
“Seizmološko opazovanje in jedrskih ob-
jektov“.

Ocenjena vrednost naročila: 1,100.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-
dežu izbranega ponudnika in na sedežu na-
ročnika.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
navodila so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponudbo
podati za celoten predmet javnega naročila.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del: po podpi-
su pogodbe; dokončanje del: 22. 12.
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uprava RS za geofiziko, Kersnikova ul.3,
1000 Ljubljana, tajništvo (Saša Dumbovič,
tel. 061-13-19-267).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 6. 2000,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

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

predložiti ponudbo: 19. 6. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Uprava RS za geofiziko, Ker-
snikova ul. 3, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 6. 2000 ob 11. uri; Uprava RS za geo-
fiziko, Kersnikova ul.3, 1000 Ljubljana.

12.
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13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogo v celoti
financira naročnik iz sredstev proračuna RS
in poravnava plačila v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Po-
nudbena cena je fiksna, avansi niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 6. 2000
ob 9. uri.

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

– ponudbena cena (0,40),
– izvedbeni rok (0,20),
– reference (0,2),
– razpoložljiva oprema (0,1) in
– druge ugodnosti (število dodeljenih jav-

nih naročil javnemu sektorju) (0,1).
Pri vrednotenju ponudb komisija podeli

najugodnejši ponudbeni ceni (najkrajšemu
izvedbenemu roku, referencam, razpoložlji-
vi opremi, drugim ugodnostim) 100 točk.
Nato najugodnejšo ponudbeno ceno (naj-
krajši izvedbeni tok, reference, razpoložlji-
vo opremo in druge ugodnosti) deli z vsako
ponudbeno ceno (izvedbenim rokom, refe-
rencami, razpoložljivo opremo in drugimi
ugodnostmi) ter množi s 100. Tako doblje-
ne točke množi z ustreznimi utežmi. Rezul-
tat množenja je skupek točk za vsako merilo
posebej. Najugodnejši ponudnik je tisti po-
nudnik, ki po vseh vrednotenjih skupaj do-
seže največje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

a) ponudbena cena presega orientacij-
sko vrednost za več kot 15%;

b) je število dni blokad ŽR iz obrazca
BON 2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih
od datuma sestavitve obrazca;

c) naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki bodo obveščeni o izidu javnega raz-
pisa najkasneje v roku 14 dni od dneva
odpiranja ponudb.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.

20.
Uprava RS za geofiziko

Št. 404-103/00 Ob-27866
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava RS za geofiziko, Kersnikova
ul. 3, 1000 Ljubljana, tel. 131-92-67, faks
132-70-67.

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

3. Vrsta storitve in opis: izvedba naloge
“Projektni parametri za potresno odpor-

no projektiranje gradbenih objektov po
Eurocode 8“.

Ocenjena vrednost naročila: 4,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-
dežu izbranega ponudnika in na sedežu na-
ročnika.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
navodila so sestvani del razpisne dokumen-
tacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponudbo
podati za celoten predmet javnega naročila.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del: po podpi-
su pogodbe; dokončanje del: 22. 12.
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uprava RS za geofiziko, Kersnikova ul. 3,
1000 Ljubljana, tajništvo (Saša Dumbovič,
tel. 061-13-19-267).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 6. 2000,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

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

predložiti ponudbo: 19. 6. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Uprava RS za geofiziko, Ker-
snikova ul. 3, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 6. 2000 ob 12. uri; Uprava RS za geo-
fiziko, Kersnikova ul. 3, 1000 Ljubljana.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: nalogo v ce-
loti financira naročnik iz sredstev proraču-
na RS in poravnava plačila v skladu z zako-
nom o izvrševanju proračuna RS in pogod-
bo. 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.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 6. 2000
ob 9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

a) ponudbena cena (0,40),
b) izvedbeni rok (0,20),
c) reference (0,2),
d) razpoložljiva oprema (0,1) in
e) druge ugodnosti (število dodeljenih

javnih naročil javnemu sektorju) (0,1).
Pri vrednotenju ponudb komisija podeli

najugodnejši ponudbeni ceni (najkrajšemu

izvedbenemu roku, referencam, razpoložlji-
vi opremi, drugim ugodnostim) 100 točk.
Nato najugodnejšo ponudbeno ceno (naj-
krajši izvedbeni tok, reference, razpoložlji-
vo opremo in druge ugodnosti) deli z vsako
ponudbeno ceno (izvedbenim rokom, refe-
rencami, razpoložljivo opremo in drugimi
ugodnostmi) ter množi s 100. Tako doblje-
ne točke množi z ustreznimi utežmi. Rezul-
tat množenja je skupek točk za vsako merilo
posebej. Najugodnejši ponudnik je tisti po-
nudnik, ki po vseh vrednotenjih skupaj do-
seže največje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

a) ponudbena cena presega orientacij-
sko vrednost za več kot 15%;

b) je število dni blokad ŽR iz obrazca
BON 2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih
od datuma sestavitve obrazca;

c) naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki bodo obveščeni o izidu javnega raz-
pisa najkasneje v roku 14 dni od dneva
odpiranja ponudb.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
33 z dne 14. 4. 2000 pod št. 404-65/00,
objava o izidu pa v Uradnem listu RS, št. 42
z dne 19. 5. 2000.

Uprava RS za geofiziko

Št. 404-08-136/2000 Ob-27882
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 24-26, Ljubljana, telefaks
061/131-81-64.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

a) ročno pranje in čiščenje vozil
MORS – 4,000.000 SIT,

b) strojno pranje vozil MORS –
3,900.000 SIT.

Ocenjena vrednost naročila: 7,900.000
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:

– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),

– zakon o reviziji postopkov javnega na-
ročanja (Ur. l. RS, št. 78/99),

– zakon o izvrševanju proračuna Repub-
like Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, spre-
membe in dopolnitve),

– zakon o izvrševanju proračuna Repub-
like Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00),

– zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99),
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– pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 13/00),

– pravilnik o postopkih izplačila iz prora-
čuna (Ur. l. RS, št. 43/98),

– pravilnik o postopkih za izplačila iz pro-
računa (Ur.l. RS, št. 91/98),

– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97 in 84/99),

– navodilo o vsebini objav za javna naro-
čila v Uradnem listu Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 60/98),

– navodilo o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjeva-
nje svojih obveznosti v postopkih javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97 in 84/99),

– odredba o finančnem poslovanju pro-
računskih porabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99),

– uredba o višini zaščite domačih po-
nudnikov v postopku javnih naročil in o me-
rilih, kdaj šteje, da so blago, gradbena dela
ali storitev domačega porekla (Ur. l. RS, št.
47/97).

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek junij 2000 –
konec junij 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 29. 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 1/2000), 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 30. 5. 2000 do 10.
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 1/2000 – Pranje in
čiščenje vozil MORS“.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 5. 2000 ob
12. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Urad za logistiko, Kardeljeva pl. 24,
Ljubljana, soba št. 564 v III. nadstropju.

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:

15.1. Dokazila o veljavni registraciji po-
nudnika za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila

15.1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):

a) izpisek iz sodnega registra podjetij,
original ali overjena kopija, datum dokumen-
ta oziroma overovitve ne sme biti starejši od
30 dni na dan odpiranja ponudb,

b) odločba upravnega organa o izpolnje-
vanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, katere predmet je jav-
ni razpis.

15.1.2. Za fizične osebe (samostojni
podjetniki):

a) priglasitveni list za dejavnost, katere
predmet je javni razpis, original ali overjena
kopija, datum dokumenta oziroma overovi-
tve ne sme biti starejši od 30 dni na dan
odpiranja ponudb,

b) obrtno dovoljenje, če gre za opravlja-
nje obrti ali obrti podobne dejavnosti,

c) odločba upravnega organa o izpolnjeva-
nju z zakonom določenih pogojev za opravlja-
nje dejavnosti, katere predmet je javni razpis.

15.2. Dokazila o finančnem stanju po-
nudnika

15.2.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):

a) originalni obrazci BON 1 in BON 2
skupaj, ali BON 3, od katerih BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 30 dni na
dan odpiranja ponudb.

15.2.2. Za fizične osebe (samostojni
podjetniki):

a) napoved za odmero davka z bilanco
stanja in uspeha za leto 1999, originalno
potrjeno s strani pristojne DURS.

15.3. Potrdilo pristojnih organov , da
ima ponudnik poravnane vse davke in pris-
pevke, določene z zakonom.

15.4. Ostale izjave in podatki:
– povabilo k oddaji ponudbe in prijava

na javni razpis,
– izjava ponudnika po stanju na dan od-

daje ponudbe,
– izjava ponudnika, da se strinja z vsebi-

no razpisnih pogojev oziroma razpisne do-
kumentacije ter s splošnimi pogodbenimi
pogoji ter da bo ponudbo pripravil skladno z
navodilom za izdelavo ponudbe,

– potrditev veljavnosti ponudbe,
– izjava ponudnika o poravnavi obvez-

nosti,
– vzorec pogodbe podpisan s strani po-

nudnika.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lah-
ko 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): ponud-
nik se lahko prijavi za skupino pod točko
3.a., 3.b. ali za obe skupini.

17.1. Cene storitev (50 točk)
a) cena za ročno pranje in čiščenje vozil
– zunanje pranje (maks. 24 točk)

– osebno vozilo (6 točk),
– kombinirano vozilo (6 točk),
– tovorno vozilo (6 točk),
– terensko vozilo (6 točk);

– notranje čiščenje (vključuje sesanje,
čiščenje stekel in čiščenje plastike) (maks.
20 točk):

– osebno vozilo (5 točk),
– kombinirano vozilo (5 točk),
– tovorno vozilo (5 točk),
– terensko vozilo (5 točk);

– ostale storitve (maks. 6 točk)
– kemično čiščenje (2 točki),
– poliranje (2 točki),
– pranje motorja (2 točki).

b) Cena za strojno pranje vozil
Zunanje pranje (vključuje: predpranje,

pranje koles, visokotlačno pranje, šamponi-
ranje, kratačenje in sušenje) (maks. 44 točk)

– osebno vozilo (15 točk),
– kombinirano vozilo (12 točk),
– tovorno vozilo (5 točk),
– terensko vozilo (12 točk);
Ostale storitve (maks. 6 točk)
– voskanje (6 točk).
Cenovno najugodnejša ponudba prejme

maksimalno število točk, ostali pa prejmejo
procentualno ustrezno manjše število točk
in sicer glede na procentualno vrednost od-
stopanja njegove ponujene cene od cenov-
no najugodnejšega ponudnika, pri čemer
ne more prejeti manj kot 0 točk.

17.2. Lokacija pralnice (kriterij je enak
za obe skupini!) (maks. 25 točk)

Oddaljenost pralnice od sedeža naroč-
nika:

– 1-2 km (25 točk),
– 2,1 do 5 km (15 točk),
– 5,1 do 10 km (5 točk),
nad 10 km (1 točko);
17.3. Obseg ponudbe (kriterij je enak

za obe skupini!) (maks. 10 točk)
Za obseg ponudbe dobi ponudnik ustrez-

no število točk:
– osebna vozila (4 točke),
– kombinirana vozila (2 točki),
– tovorna vozila (1 točko),
– terenska vozila (3 točke);
17.4. Materialno tehnični pogoji (kriterij

je enak za obe skupini!) (maks. 6 točk)
Število pralnih mest – pralnih linij (6 točk):
– več kot 3 pralna mesta – pralne linije,

prejme ponudba 6 točk,
– 3 pralna mesta – pralne linije, prejme

ponudba 4 točke,
– 2 pralna mesta – pralni liniji, prejme

ponudba 2 točki,
– 1 pralno mesto – pralna linija, prejme

ponudba 1 točko.
Ponudnik prejme ustrezno število točk.
17.5. Število pralcev na lokaciji pralnice

(kriterij je enak za obe skupini!) (maks. 4
točke)

Ponudnik, ki ima zaposlenih največ pral-
cev v pralnici prejme 4 točke, ostali ponud-
niki procentualno manjše število točk.

17.6. Nudenje prioritete (kriterij je enak
za obe skupini!) (maks. 5 točk)

Prioriteta pranja in čiščenje vozil MORS
pomeni, da izvajalec začne s pranjem in
čiščenjem vozil-a, ki jih pripelje naročnika
takoj oziroma po zaključku čiščenja vozila,
ki je že v postopku pranja in čiščenja.

17.7. Način ocenjevanja
Izbere se ponudnik-a, ki prejme-ta mak-

simalno število točk na podlagi ocenjevalnih
kriterijev navedenih v 17. točki.

18. Druge informacije o naročilu: do-
datne informacije se dobijo na naslovu: Mi-
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nistrstvo za obrambo RS, Urad za logisti-
ko, Služba za javna naročila, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba Marko Grubar (VII/I), tel.
061/171-24-54.

Ministrstvo za obrambo

Ob-27918
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis: najem parki-
rišč za tovorna vozila na območju CP
Murska Sobota.

Ocenjena vrednost: 3,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Murska Sobota.
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: da,vendar mora ponuditi izved-
bo, ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: okvirni čas trajanja na-
jemne pogodbe je 3 mesece.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 6. 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-Vložišče,
soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Najem parkirišč za tovorna vozila na ob-
močju CP Murska Sobota.”-J.S.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 6. 2000
ob 13. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I. nadstropje.

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 dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na nje-
govi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

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

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, priložiti k ponudbi doku-
mentacijo 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/parkirno mesto.

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, 1000
Ljubljana.

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

19., 20.
Direkcije RS za ceste

Št. 3255 Ob-27916
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšeto-
va ulica 6, Ljubljana, telefaks 01/177 97 13.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektov
PGD, PZR in PZI za razširitev odlaga-
lišča nenevarnih odpadkov na območje
podaljšanega IV. in V. odlagalnega polja
novega dela odlagališča komunalnih od-
padkov Barje v Ljubljani, 15,000.000
SIT, vključno z DDV.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, novo odlaga-
lišče komunalnih odpadkov Barje, Cesta
dveh cesarjev (lokacija projektiranega ob-
jekta).

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da, v
skladu za razpisno dokumentacijo JR
S5/00, maj 2000.

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

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

jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: kumulativno 90 kole-
darskih dni; pričetek predvidoma julija
2000, konec predvidoma novembra 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, služba za investicije, soba št.
49/I. nadstropje, tel. 01/177 96 92, ob
delavnikih od 12. do 13. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 26. 5.
2000 ob delovnikih od 12. do 13. ure, proti
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov
15.000 SIT za razpisno dokumentacijo (po-
ložnica, blagajniški prejemek).

Obvezno posredujte davčno in matično
številko ponudnika oziroma vplačnika
stroškov za razpisno dokumentacijo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 15.000 SIT na ŽR št.
50103-601-23953, namen nakazila: JR
S5/00 - maj 2000 Projekti IV. in V. odl. Polje,
ali z gotovino na blagajni podjetja, Povšetova
ulica 6, Ljubljana, ob delovnikih od 8. do 9.30
in od 10. do 13. ure. Obvezno posredujte
davčno in matično številko vplačnika.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do vključno 7. 6.
2000 do 12. ure.

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 2000 ob 12.30, Povšetova ulcia 6,
Ljubljana, soba št. 51/II. nadstropje; Ob-
vezna predložitev pooblastila za sodelova-
nje na javnem odpiranju ponudb!

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije JR
S5/00, maj 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: razvidno iz razpi-
sne dokumentacije JR S5/00, maj 2000.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: veljavna pogodba ozi-
roma dogovor, razvidno iz razpisne doku-
mentacije JR S5/00, maj 2000.

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:
razvidno iz razpisne dokumentacije JR
S5/00, maj 2000.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po vključno
7. 6. 2000 po 12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): razvid-
no iz razpisne dokumentacije JR S5/00,
maj 2000.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba Srđan Popović, univ. dipl. inž.,
tel. 01/177 97 29.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 31. 3. 2000 pod
št. Ob-24445, objava o izidu pa dne 19. 5.
2000.

Snaga, d.o.o., Ljubljana
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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

Razveljavitev

Št. 598-1/00 Ob-27690
Gorenjske lekarne, Kranj, objavljajo, da

je sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika
z dne 8. 3. 2000 razveljavljen. Sklep je bil
sprejet na podlagi razpisa za oddajo javne-
ga naročila za dobavo računalniške opreme
(objava v uradnem listu RS, št. 6-7 z dne
28. 1. 2000), vendar smo ga razveljavili na
podlagi sklepa Državne revizijske komisije
št. 018-37/00-21-439 z dne 3. 5. 2000.

Gorenjske lekarne, Kranj

Delna razveljavitev postopka oddaje
javnega naročila

Št. 799-03-2/00-3113 Ob-27694
Uprava RS za izvrševanje kazenskih

sankcij, Tivolska 50, objavlja delno spre-
membo sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika za dobavo čistil in sredstev za oseb-
no higieno zaprtih oseb št.
799-03-2/00-3113 z dne 16. 3. 2000.
Glavni podatki o izidu razpisa za blago so
bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 31 z
dne 7. 4. 2000 (ZJN-03-B – 42. člen,
Ob-24744):

Ponudnik na javnem razpisu je dne 7. 4.
2000 vložil zahtevek za revizijo postopka
oddaje javnega naročila zaradi katerega se
je naročnik odločil, da razveljavi del naroči-
la, ki se nanaša na izbor ponudnika za do-
bavo čistil in bo razpis za ta segment javne-
ga naročila ponovil. Kot najugodnejši po-
nudnik za dobavo sredstev za osebno higie-
no se izbere SIJ, d.o.o., Lobodova 9, 1230
Domžale, za segment čistil naročnik ne iz-
bere ponudnika in javni razpis za ta del po-
novi.

Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih

sankcij

Ob-27678

Preklic

VVZ “Martin Krpan”, 1380 Cerknica, C.
na jezero 17, telefaks 793-345, preklicuje
sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika z
dne 16. 3. 2000 za: meso in suhomesne
izdelke, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 26 z dne 24. 3. 2000.

Na podlagi vloženega zahtevka za revizi-
jo vlagatelja Dolmes, d.o.o., iz Postojne je
Državna revizijska komisija za revizijo po-
stopkov oddaje javnih naročil ugodila vlaga-
telju in razveljavila postopek oddaje javnega
naročila za blagovno skupino “meso in su-
homesni izdelki”.

VVZ “Martin Krpan” Cerknica

Št. 337/2000 Ob-27542
1. Naročnik, poštni naslov: Dijaški dom

Lizike Jančar, Titova c. 24a, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti po 50. čle-
nu ZJN.

3. Datum izbire: 17. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
a) ugodna končna cena,
b) reference,
c) kakovost blaga.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– 1. skupina: meso in mesni izdelki:

1. Nikl Kristjan, s.p., Mesarstvo Mari-
bor, Betnavska 122, 2000 Maribor,

2. Celjske mesnine, d.d., Cesta v Tr-
novlje 17, 3000 Celje,

3. Mesarstvo Igor Bračič, s.p., Ul.
borcev za severno mejo 29, 2000 Maribor,

4. Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c.
10, 2250 Ptuj,

5. Delmar, promet z ribo Izola, Dante-
jeva 2, 6310 Izola;

– 2. skupina: mleko in mlečni izdelki:
1. Mariborske mlekarne, d.d., Mari-

bor, Osojnikova 5, 2000 Maribor,
2. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, 3301 Petrovče,
3. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-

jeva 63, 1113 Ljubljana;
– 3. skupina: kruh in pekovski izdelki:

1. PPS – Ptujske pekarne in slašči-
čarne, d.d., Ptuj, Rogozniška c. 2, 2250
Ptuj,

2. Delacorda, d.o.o. – Pekarna Tin-
kara, Pohorskega bataljona 11, 2314 Zgor-
nja Polskava,

3. Pekarna Jager, d.o.o., Ul. Kraljevi-
ča Marka 6, 2000 Maribor;

– 4. skupina: moka, mlevski izdelki in
testenine:

1. Delacorda, d.o.o. – Pekarna Tin-
kara, Pohorskega bataljona 11, 2314 Zgor-
nja Polskava,

2. Mercator SVS, d.d., Ptuj, Rogoz-
niška c. 8, 2250 Ptuj,

3. Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250
Ptuj,

4. Koloniale Veletrgovina, Tržaška 39,
2000 Maribor;

– 5. skupina: zamrznjena živila:
1. Žito, d.d., Šmartinska 154, 1529

Ljubljana,
2. Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testeno-

va 55, 1234 Loka-Mengeš,
3. Api Trade Mlajtinci, d.o.o., Mlajtin-

ci 37a, 9226 Moravske Toplice.
6. (a) Kraj dobave: Dijaški dom Lizike

Jančar, Titova c. 24a, 2000 Maribor, fco.
kuhinja.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: prehrambeno blago po sku-
pinah:

1. meso in mesni izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. kruh in pekovski izdelki,
4. moka, mlevski izdelki in testenine,
5. zamrznjena živila,

za dobo 12 mesecev, od 1. 5. 2000
dalje.

7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: 19,523.550 SIT,

21,102.904 SIT, 24,175.510 SIT,
7,858.020 SIT in 843.720 SIT;

2. skupina: 7,775.499,50 SIT,
7,433.964,50 SIT in 8,230.052,50 SIT;

3. skupina: 5,042.400 SIT,
5,461.400 SIT, 5,742.700 SIT;

4. skupina: 735.000 SIT,
2,387.251,22 SIT, 1,980.010 SIT in
2,631.600 SIT;

5. skupina: 4,130.794,96 SIT,
4,218.415,20 SIT in 4,303.800 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,127.510 SIT, 195.390 SIT (za po-
samezne artikle iz skupine).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 26 z dne 24. 3. 2000.

Dijaški dom Lizike Jančar, Maribor

Št. 096-11/00 Ob-27550
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Re-

publike Slovenije za plačilni promet, podruž-
nica Maribor, Svetozarevska 9.

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

3. Datum izbire: brez dodelitve naročila.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): neuspeli razpis (drugi odstavek
42. člena), se ponovi.

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000,
Ob-24287.

Agencija RS za plačilni promet

Ob-27553
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični cen-

ter Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev za nakup oksigenatorjev za potre-
be Kliničnega centra Ljubljana.

3. Datum izbire: 12. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila:

1. strokovne zahteve 40%,
2. ponudbena cena 50%,
3. reference ponudnika 10%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Salus Ljubljana, d.d., Ul. Mašera
Spasićeva 10, Ljubljana,

2. Emporio Medical, d.o.o., Prešer-
nova 5, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška cesta 2, centralno skladišče
medicinsko potrošnega materiala.

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

1. zaprti sistem za odrasle 200
kom,

2. odprti sistem za odrasle 650
kom,
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3. odprti sistem za otroke,
a) do 10 kg telesne teže 20 kom,
b) od 10 – 50 kg telesne teže 30

kom.
7. Pogodbena vrednost:

1. Salus Ljubljana, d.d.,
84,626.859,20 SIT,

2. Emporio Medical, d.o.o.,
2,828.520 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
skupina:

1. 21,028.600 18,000.000,
2. 68,963.050 58,500.000,
3a. 3,547.220 1,800.000,
3b. 3,385.980 2,700.000.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: javno
naročilo je predvidevalo delne in kompletne
ponudbe.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljajnje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bilo.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 14 z
dne 18. 2. 2000, Ob-21561.

Klinični center Ljubljana

Ob-27578
1. Naročnik, poštni naslov: Fakulteta za

elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška
25, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja pedagoške in raziskovalne opre-
me.

3. Datum izbire: 21. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolnost ponudbe, cena, rok
dobave, kvaliteta, ugodnosti, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Belmet, Prušnikova 95, 1210 Ljublja-
na,

– Hermes Plus, d.d., Šlandrova 2, 1231
Ljubljana-Črnuče,

– TSE, Tržaška 126, 1000 Ljubljana,
– Gambit Trade, Savska c. 3a, Ljublja-

na,
– Select Technology, d.o.o., Dunajska

5, 1000 Ljubljana,
– Iskra Računalniki, Tržaška 2, 1000

Ljubljana,
– Iris, Ljubljanska 80, 1230 Domžale,
– Inea, mednarodna trgovina, Rimska 8,

Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Tržaška 25.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: pedagoška in raziskoval-
na oprema.

7. Pogodbena vrednost: 9,475.769,81
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,853.248,87 SIT, 9,135.559,76
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-24224.

Fakulteta za elektrotehniko

Št. 120-06-452-28/00 Ob-27579
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 3. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena,
– rok plačila,
– dobavni rok,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
Izbiro izvajalca smo opravili na podlagi

3. točke 34. člena ZJN, in sicer oddali bo-
mo javno naročilo po ponovljenem javnem
razpisu z neposredno pogodbo edinemu po-
nudniku za vsako od razpisanih skupin. Prvi
razpis za zgoraj navedeno blago je bil objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 24 z dne 17. 3.
2000.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za 1. in 3. razpisano skupino podjetju
Bioteh, d.o.o., Vevška 52, Ljubljana,

– za 2. razpisano skupino podjetju Unic-
hem, d.o.o., Litijska 31, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstve-
no varstvo Ljubljana, Zaloška 29, Ljubljana.

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

1. skupina
II. skupina strupov, zastrupljene vabe

palete, 700 kg;
2. skupina
III. skupina strupov, zastrupljene vabe

parafinski bloki, 1.000 kg;
3. skupina
II. skupina strupov, zastrupljene vabe

parafinski bloki, 1.000 kg.
7. Pogodbena vrednost: skupna za vse

skupine 5,410.700 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: po 1 ponud-

ba za vsako razpisano skupino.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. skupina: 1,400.700 SIT,
2. skupina: 1,944.000 SIT,
3. skupina: 2,066.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 3. 5. 2000.

Zavod za zdravstveno varstvo
Ljubljana

Št. 51 Ob-27580
1. Naročnik, poštni naslov: Skupnost os-

novnih šol, Ljubljanska 89, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 20. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): usposobljenost in sposobnost
ponudnikov, reference, plačilni pogoji, osta-
la merila, ki so bila navedena v razpisni do-
kumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. skupina: meso in mesni izdelki:
– Jata, d.d., Zalog pri Ljubljani,
– Vele, d.d., Domžale,
– MIP, d.d., Nova Gorica,
– Osnova, d.o.o., Ljubljana,
– Celjske mesnine, d.d., Celje,
– Arvaj Anton, s.p., Kranj,
– Impuls Domžale, d.o.o., Trzin,
– Perutnina Ptuj, d.d., Ptuj,
– KZ Krka, z.o.o., Novo mesto,
– Jurmes, d.d., Šentjur,
– MIR – Mesna industrija Radgona, d.d.,

Gornja Radgona,
– Emona mesna industrija Zalog, d.d.,

Zalog pri Ljubljani;
2. skupina: ribe in ribji izdelki:
– Rak S, d.o.o., Radomlje,
– Vele, d.d., Domžale,
– Poslovni sistemi Mercator, d.d., Ljub-

ljana,
– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Mengeš,
– Osnova, d.o.o., Ljubljana,
– Mariva – Marikultura, d.o.o., Portorož,
– Delmar, d.d., Izola,
– Emona blagovni center, d.d., Ljublja-

na,
– Impuls Domžale, d.o.o., Trzin,
– KZ Krka, z.o.o., Novo mesto,
– Mariborska mlekarna, d.d., Maribor,
– Marketing, d.o.o., Trzin,
– Živila Kranj, d.d., Naklo;
3. skupina: mleko in mlečni izdelki:
– Vele, d.d., Domžale,
– Poslovni sistemi Mercator, d.d., Ljub-

ljana,
– Agroind Vipava, d.d., Vipava,
– Emona blagovni center, d.d., Ljublja-

na,
– Pomurske mlekarne, d.d., Murska So-

bota,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče,
– Mariborska mlekarna, d.d., Maribor,
– Erfa, d.o.o., Dob,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana,
– Marketing, d.o.o., Trzin;
4. skupina: kruh in pekovski izdelki:
– Don Don, d.o.o., Kranj,
– Uni Bled, d.o.o., Šenčur,
– Žito, d.d., Ljubljana,
– Pekarna Kranj, d.d., Naklo,
– Peks, d.d., Škofja Loka,
– Vele, d.d., Domžale,
– Pangea Trade, d.o.o., Ljubljana,
– Ogrex, d.o.o., Mavčiče,
– Pekarna Grosuplje, d.d., Grosuplje,
– Rampek, d.o.o., Ljubljana;
5. skupina: sadje in zelenjava:
– KGZ Sloga Kranj, Kranj,
– Sadiku Fari, s.p., Dob,
– Poslovni sistemi Mercator, d.d., Ljub-

ljana,
– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Mengeš,
– Sadjarstvo Boris Toš, Vitomarci,
– Emona blagovni center, d.d., Ljublja-

na,
– Sadni vrt Ravnikar Franci, s.p., Men-

geš,
– Agro Mrkac, d.o.o., Ljubljana,
– KZ Krka, z.o.o., Novo mesto,
– Kmetijska zadruga Cerklje, z.o.o., Cer-

klje,
– Živila Kranj, d.d., Naklo;
6. skupina: jajca:
– Jurmes, d.d., Šentjur,
– Vele, d.d., Domžale,
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– Poslovni sistemi Mercator, d.d., Ljub-
ljana,

– Emona blagovni center, d.d., Ljublja-
na,

– KZ Krka, z.o.o., Novo mesto,
– Kmetijska zadruga Cerklje, z.o.o., Cer-

klje,
– Živila Kranj, d.d., Naklo;
7. skupina: sadni sokovi:
– Vele, d.d., Domžale,
– Poslovni sistemi Mercator, d.d., Ljub-

ljana,
– Nektar, d.o.o., Ljubljana-Črnuče,
– Fructal živilska industrija, d.d., Aj-

dovščina,
– Emona blagovni center, d.d., Ljublja-

na,
– Impuls Domžale, d.o.o., Trzin,
– Dana, d.d., Mirna,
– Gusto Avgust Gregorčič, s.p., Gabrov-

ka,
– Erfa, d.o.o., Dob,
– Živila Kranj, d.d., Naklo;
8. skupina: splošno prehrambeno bla-

go:
– Rak S, d.o.o., Radomlje,
– Žito, d.d., Ljubljana,
– Vele, d.d., Domžale,
– Kolinska, d.d., Ljubljana,
– Poslovni sistemi Mercator, d.d., Ljub-

ljana,
– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Mengeš,
– Osnova, d.o.o., Ljubljana,
– Emona blagovni center, d.d., Ljublja-

na,
– Impuls Domžale, d.o.o., Trzin,
– Agro Mrkac, d.o.o., Ljubljana,
– Mariborska mlekarna, d.d., Maribor,
– Erfa, d.o.o., Dob,
– Marketing, d.o.o., Trzin,
– Živila Kranj, d.d., Naklo.
6. (a) Kraj dobave:
– Osnovna šola Preserje pri Radomljah,

Pelechova 83, Radomlje,
– Osnovna šola Rodica, Kettejeva 13,

Domžale,
– Osnovna šola Janka Kersnika Brdo,

Brdo pri Lukovici 5, Lukovica,
– Osnovna šola Trzin, Mengeška 7/B,

Trzin,
– Osnovna šola Mengeš, Šolska ulica

11, Mengeš,
– Osnovna šola Domžale, Bistriška 19,

Domžale,
– Osnovna šola Dob, Šolska ulica 7,

Dob,
– Osnovna šola Venclja Perka, Ljubljan-

ska ulica 58, Domžale,
– Osnovna šola Jurija Vege, Vegova 38,

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

trebno dobaviti: prehrambeno blago.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana

ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 49.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4-5 z dne 21. 2. 2000.

Skupnost osnovnih šol Domžale

Ob-27671
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Logatec, Notranjska 2, 1370 Logatec.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 8. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cene, dobavni rok, plačilni pogo-
ji, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Combic, d.o.o., Podnanos 70, 5272
Podnanos,

– Kemofarmacija, Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana,

– Sanolabor, Leskoškova 4, 1000 Ljub-
ljana,

– Interdent, d.o.o., Trnoveljska c. 9,
3000 Celje,

– Studio 33 Marketing, d.o.o., Brilejeva
2, 1000 Ljubljana,

– Simps’S, d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: medicinsko-sanitetni in
medicinsko-potrošni material po specifi-
kaciji.

7. Pogodbena vrednost: priznanje uspo-
sobljenosti.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000,
Ob-24248.

Zdravstveni dom Logatec

Št. 403-4/99 Ob-27750
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Zupan-
čičeva 3, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev
za nakup pisarniškega pohištva za potrebe
pravosodnih organov na področju Republi-
ke Slovenije.

3. Datum izbire: 18. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril iz razpisne do-
kumentacije (cena, garancija, reference,
druge ugodnosti) je kot najugodnejši izbran
navedeni ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Eurolesco, d.o.o.

6. (a) Kraj dobave: Republika Slovenija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: pisarniško pohištvo – ka-
bineti sodniški/tožilski, za referente.

7. Pogodbena vrednost: 27,160.893
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,674.018,80 SIT, 26,747.497 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73-74 z dne 10. 9. 1999.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 05311/00 Ob-27806
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): brez omejitev.

3. Datum izbire: 11. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): vrednost skupne ponudbe, ga-
rancijska doba izdelka, celovitost ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Petra marketing, d.o.o., Ko-
prska ul. 92, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: dobaviti fco Central-
no skladišče Maribor in Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: obnova kartuš – pisalnih
medijev.

7. Pogodbena vrednost: 4,329.862,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,566.145,51 SIT, 4,152.676,96 SIT
(delna ponudba).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000, Ob-24846.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 05311/00 Ob-27807
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): brez omejitev.

3. Datum izbire: 11. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, strokovna ocena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Man-at, d.o.o., Jadranska
c. 25, 2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobave: dobaviti fco Central-
no skladišče Maribor in Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 3 kom tovorna vozila.

7. Pogodbena vrednost: 42,662.928
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 43,980.975,60 SIT, 37,239.077 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 26 z dne 24. 3. 2000,
Ob-20767.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 05311/00 Ob-27808
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): brez omejitev.

3. Datum izbire: 11. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): vrednost skupne ponudbe, asi-
stenco.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SRC.SI sistemske integraci-
je, d.o.o., Tržaška c. 116, 1000 Ljubljana.
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6. (a) Kraj dobave: dobaviti fco Central-
no skladišče Maribor in Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nadgradnja ethernet sti-
kala.

7. Pogodbena vrednost:
10,871.737,07 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,273.108 SIT, 10,871.737,07 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000, Ob-24944.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-27604
1. Naročnik, poštni naslov: UL Fakulteta

za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člena ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 8. 5. 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: MIKRO+POLO, d.o.o., Lac-
kova 78, Maribor.

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

(b) Vrsta in količina blaga: oprema za
merjenje zelo tankih mazalnih filmov.

Pogodbena vrednost: 23,859.466,20
SIT.

7.
8. število prejetih ponudb: 2.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

27,178.410 SIT, 26,637.949,27 SIT.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 19 z dne 3. 3. 2000, Ob-22323.

13.
Fakulteta za strojništvo

Ljubljana

Ob-27606
1. Naročnik, poštni naslov: UL Fakulteta

za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člena ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 31. 3. 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: Intertrade ITA, d.d.Tomšiče-
va 3, Ljubljana.

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

(b) Vrsta in količina blaga: sistem za
predelavo polimernih gradiv.

Pogodbena vrednost: 11,490.000 SIT.
7.
8. število prejetih ponudb: 2.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

13,639.998 SIT, 15,629.203 SIT.

10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 13-14 z dne 18. 2. 2000, Ob-21504.

13.
Fakulteta za strojništvo

Ljubljana

Ob-27612
1. Naročnik, poštni naslov: Dom starej-

ših občanov Krško, Kovinarska ul. 13, 8270
Krško.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca za priznanje sposobnosti.

3. Datum izbire: 21. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): zagotavljanje letnih količin blaga,
cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: glej št. 7.

6. a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov Krško, Kovinarska ul. 13, 8270 Krško,

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti; živila, sanitetni material in
plin, po skupinah in podskupinah od A do D
(glej št. 7).

7. Pogodbena (ponudbena) vrednost in
priznana sposobnost za naslednje ponudni-
ke:

A. ŽIVILA IN MATERIAL ZA PREHRANO:
Podskupina 1: Sadje
· GEAPRODUKT d.o.o., LJUBLJANA,

Dolenjska c. 244, 1000 LJUBLJANA,
2,946.500 SIT;

· KMETIJSKA ZADRUGA KRKA, z.o.o.,
NOVO MESTO, Rozmanova 10, 8000
NOVO MESTO, 2,323.500 SIT;

· SADJE ZELENJAVA, Imperl Janez s.p.,
Dražanska 39, 8290 SEVNICA, 2,265.000
SIT;

· AMETI TELAT s.p., Trgovina na drobno
sadje in zelenjava, Cesta 4. julija 6, 8270
KRŠKO, 1,930.250 SIT;

Podskupina 2: Kmetijski pridelki
· GEAPRODUKT d.o.o.LJUBLJANA, Do-

lenjska c. 244, 1000 LJUBLJANA,
2,497.500 SIT;

· KMETIJSKA ZADRUGA KRKA, z.o.o.,
NOVO MESTO, Rozmanova 10, 8000
NOVO MESTO, 1,692.350 SIT;

· AMETI TELAT s.p., Trgovina na drobno
sadje in zelenjava, Cesta 4. julija 6, 8270
KRŠKO, 1,591.500 SIT;

· SADJE ZELENJAVA, Imperl Janez s.p.,
Dražanska 39, 8290 SEVNICA,
1,558.250.00 SIT;

Podskupina 3: Zelenjava sveža
· GEAPRODUKT, d.o.o., LJUBLJANA,

Dolenjska c. 244, 1000 LJUBLJANA,
3,266.500 SIT;

· SADJE ZELENJAVA, Imperl Janez s.p.,
Dražanska 39, 8290 SEVNICA, 2,233.750
SIT;

· KMETIJSKA ZADRUGA KRKA, z.o.o.
NOVO MESTO, Rozmanova 10, 8000,
2,230.250 SIT;

· AMETI TELAT s.p., Trgovina na drobno
sadje in zelenjava, Cesta 4. julija 6, 8270
KRŠKO, 2,210.000 SIT;

Podskupina 4: Zelenjava in sadje zamrz-
njeno

· MLEKARNA CELEIA, d.o.o., Arja vas
92, 3301 PETROVČE, 1,111.100 SIT;

· MARKETING TRGOVSKA DRUŽBA
d.o.o., Dobrave 4, 1236 TRZIN, 1,082.538
SIT;

· HRIB d.o.o, Večje brdo 8, 3224 DOB-
JE PRI PLANINI, 1,049.358 SIT;

· KMETIJSKA ZADRUGA KRKA, z.o.o.,
NOVO MESTO, Rozmanova 10, 8000
NOVO MESTO, 876.400 SIT;

Podskupina 5: Kruh in pekovsko pecivo
· KLASJE – MLINSKO PREDELOVALNO

PODJETJE CELJE d.d., Resljeva 16, 3000
CELJE, 2,428.101 SIT;

· ŽITO d.d. LJUBLJANA, Šmartinska c.
154, 1000 LJUBLJANA, 2,272.235,94
SIT;

Podskupina 6: Splošno prehrambeno
blago

Razpis za to podskupino ni uspel, ker
nista bili predloženi vsaj dve veljavni ponud-
bi.

Podskupina 7: Testenine
· PEKARNA PEČJAK d.o.o., Dolenjska

cesta 442, 1291 ŠKOFLJICA, 1,222.420
SIT;

· ŽITO d.d. LJUBLJANA, Šmartinska c.
154, 1000 LJUBLJANA, 1,158.591 SIT;

Podskupina 8: Mleko in mlečni izdelki
· MERCATOR DOLENJSKA d.o.o., Liva-

da 8, 8000 NOVO MESTO, 8,597.175,40
SIT;

· MLEKARNA CELEIA, d.o.o., Arja vas
92, 3301 PETROVČE, 6,016.915,50 SIT;

· LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d.,
LJUBLJANA, Tolstojeva 63, 1000 LJUBLJA-
NA, 5,779.890 SIT;

Podskupina 9: Meso
· HRIB d.o.o, Večje brdo 8, 3224 DOB-

JE PRI PLANINI, 15,862.586 SIT;
· CELJSKE MESNINE CELJE, Cesta v

Trnovlje 17, 3000 CELJE, 15,476.896,40
SIT;

· MESARSTVO RIBIČ, RIBIČ KATARINA
s.p., Titova 103, 8281 SENOVO,
15,461.740;

· POMURKA TRŽENJE LJUBLJANA,
d.o.o. Parmova 45, 1000 LJUBLJANA,
15,284.723 SIT;

· MESARIJA ARVAJ ANTON, s.p. Britof
25, 4000 KRANJ, 14,915.447,80 SIT;

· KRALJEVE MESNINE d.d., Agrokom-
binatska 63, 1001 LJUBLJANA,
14,757.457 SIT;

· KMEČKA ZADRUGA SEVNICA, z.o.o.,
Savska cesta 20/C, 8290 SEVNICA,
14,532.325 SIT;

· KMETIJSKA ZADRUGA KRKA, z.o.o.
NOVO MESTO, Rozmanova 10, 8000
NOVO MESTO, 13,995.467,40 SIT;

Podskupina 10: Perutnina
· MESARSTVO RIBIČ, RIBIČ KATARINA

s.p., Titova 103, 8281 SENOVO,
4,920.100 SIT;

· JATA d.d., Mladinska pot 34, 1129
LJUBLJANA, 4,327.360 SIT;

· KMETIJSKA ZADRUGA KRKA, z.o.o.
NOVO MESTO, Rozmanova 10, 8000
NOVO MESTO, 4,189.702 SIT;

· HRIB d.o.o, Večje brdo 8, 3224 DOB-
JE PRI PLANINI, 3,856.850 SIT;

Podskupina 11: Ribe
· MARKETING TRGOVSKA DRUŽBA

d.o.o., Dobrave 4, 1236 TRZIN, 511.920
SIT;

· HRIB d.o.o, Večje brdo 8, 3224 DOB-
JE PRI PLANINI, 483.760 SIT;
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· KMETIJSKA ZADRUGA KRKA, z.o.o.
NOVO MESTO, Rozmanova 10, 8000
NOVO MESTO, 478.000 SIT;

Podskupina 12: Jajca
· KMETIJSKA ZADRUGA KRKA, z.o.o.

NOVO MESTO, Rozmanova 10, 8000
NOVO MESTO, 475.000 SIT;

· MERCATOR DOLENJSKA d.o.o., Liva-
da 8, 8000 NOVO MESTO, 459.500 SIT;

· ROSTOHAR ERIKA s.p. PERUTNINA
ROSTOHAR “E“, Brege 1, 8273 LESKO-
VEC PRI KRŠKEM, 410.000 SIT;

Podskupina 13: Alkoholne pijače
Razpis za to podskupino ni uspel, ker

nista bili predloženi vsaj dve veljavni ponud-
bi.

Podskupina 14: Brezalkoholne pijače
Razpis za to podskupino ni uspel, ker

nista bili predloženi vsaj dve veljavni ponud-
bi.

B. ČISTILA
Podskupina 1: Pralna sredstva, osebna

higiena čistila
· PETROL SLOV. NAFTNA DRUŽBA d.d.

LJUBLJANA, Dunajska c. 50, 1000
LJUBLJANA, 3,709.455 SIT;

· MAVRICA d.d., Resljeva 1, 1000
LJUBLJANA, 3,573.782 SIT;

· CHEMO, d.d., LJUBLJANA, Maistrova
10, 1000 LJUBLJANA, 3.465.536 SIT;

Podskupina 2: Pomivalna sredstva
· MAVRICA d.d., Resljeva 1, 1000

LJUBLJANA, 2,255,261,60 SIT;
· CHEMO, d.d., LJUBLJANA, Maistrova

10, 1000 LJUBLJANA, 2,128.251,60 SIT;
· PETROL SLOV. NAFTNA DRUŽBA d.d.

LJUBLJANA, Dunajska c. 50, 1000
LJUBLJANA, 2,082.548,80 SIT;

C. SANITETNI MATERIAL:
Razpis za to skupino ni uspel, ker nista

bili predloženi vsaj dve veljavni ponudbi.
D. PLIN (propan, butan)
· PETROL SLOV. NAFTNA DRUŽBA d.d.

LJUBLJANA, Dunajska c. 50, 1000
LJUBLJANA, 9,814.500 SIT;

· EUROPLIN d.o.o., Opekarna 28/a,
1420 TRBOVLJE, 9.802.500 SIT;

8.
9. Število prejetih ponudb: 28.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: navedeno pod št. 7.
11., 12., 13.
14. Datum in številka objave v Uradni list

RS, št. 11-12 z dne 11. 2. 2000
Dom starejših občanov Krško,

Krško

Ob-27613
1. Naročnik, poštni naslov: Dom upoko-

jencev Polzela, Polzela 18, 3313 Polzela.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca za priznanje sposobnosti.

3. Datum izbire: 3. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): zagotavljanje letnih količin blaga,
cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: glej št. 7.

6. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Polzela, Polzela 18, 3313 Polzela.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila, in kurilno olje po
skupinah in podskupinah od A) do B)
(glej št. 7).

7. Pogodbena vrednost in priznana spo-
sobnost za naslednje ponudnike:

A) Živila in material za prehrano:
Podskupina 1: Sadje (A)
– SADEX, d.o.o SADJE ZELENJAVA,

Milčinskega 4, 3000 CELJE, 1,680.670
SIT;

– VRTNARSTVO CELJE, d.o.o., Ljub-
ljanska 93, 3000 CELJE, 1,814.707,80
SIT;

– ERA, d.d. VELENJE, Prešernova 10,
3250 Velenje, 2,429.000 SIT.

Podskupina 2: Sadje (B)
– SADEX, d.o.o SADJE ZELENJAVA,

Milčinskega 4, 3000 CELJE, 461.250 SIT;
– VRTNARSTVO CELJE, d.o.o., Ljub-

ljanska 93, 3000 CELJE, 585.000 SIT;
– ERA, d.d. VELENJE, Prešernova 10,

3250 Velenje, 630.000 SIT.
Podskupina 3: Kmetijski pridelki (A)
– SADEX, d.o.o SADJE ZELENJAVA,

Milčinskega 4, 3000 CELJE, 1,905.860
SIT;

– ERA, d.d. VELENJE, Prešernova 10,
3250 Velenje, 2,035.450 SIT;

– KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA
SLOGA KRANJ, z.o. Šuceva ul. 27,
2,597.687 SIT;

– VRTNARSTVO CELJE, d.o.o., Ljub-
ljanska 93, 3000 CELJE, 2,853.080 SIT.

Podskupina 4: Kmetijski pridelki (B)
– SADEX, d.o.o SADJE ZELENJAVA,

Milčinskega 4, 3000 CELJE, 723.700 SIT;
– KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA

SLOGA KRANJ, z.o. Šuceva ul. 27,
971.000 SIT;

– VRTNARSTVO CELJE, d.o.o., Ljub-
ljanska 93, 3000 CELJE, 1,152.100 SIT;

– ERA, d.d. VELENJE, Prešernova 10,
3250 Velenje, 1.315.400 SIT.

Skupina 5: Konzervirana zelenjava
– VRTNARSTVO CELJE, d.o.o., Ljub-

ljanska 93, 3000 CELJE, 99.913 SIT;
– SADEX, d.o.o SADJE ZELENJAVA,

Milčinskega 4, 3000 CELJE, 108.575 SIT;
– JANKO TURNŠEK, Podvrh 83, 3314

BRASLOVČE, 139.464 SIT;
– ERA, d.d. VELENJE, Prešernova 10,

3250 Velenje, 148.270 SIT;
– BRUMEC-RUČIGAJ, d.o.o., Testeno-

va 55, 1234 MENGEŠ, 160.531,20 SIT.
Skupina 6: Zamrznjeni artikli
– HRIB, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224

DOBJE PRI PLANINI, 1,324.735,76 SIT;
– BRUMEC-RUČIGAJ, d.o.o., Testeno-

va 55, 1234 MENGEŠ, 1,375.189,92 SIT;
– MLEKARNA CELEIA, d.o.o., Arja vas

92, 3301 PETROVČE,1,484.987 SIT;
– LJUBLJANSKE MLEKARNE, d.d.

LJUBLJANA, Tolstojeva 63, 1000 LJUBLJA-
NA, 1,541.974,98 SIT.

Skupina 7: Kruh in pekovsko pecivo
– ŽITO PREHRAMBENA INDUSTRIJA

d.d. LJUBLJANA, Šmartinska c. 154, 1000
LJUBLJANA, 2,282.413,75 SIT;

– KLASJE – MLINSKO PREDELOVAL-
NO PODJETJE CELJE d.d., Resljeva 16,
3000 CELJE, 2,399.902,76 SIT;

– PEKARSKA DRUŽBA SAVINJSKI
KRUHEK, d.o.o., Šlandrov trg 35, 3310
ŽALEC, 2,866.248 SIT;

– ROTER VANEK, s.p. PEKARNA, Šen-
trupert 7, 3303 GOMILSKO, 3,268.200
SIT.

Skupina 8: Mlevski izdelki
– TRGOVSKA DRUŽBA ŽANA ŽALEC,

Mestni trg 2, 3310 ŽALEC, 460.143,85
SIT;

– ERA, d.d. VELENJE, Prešernova 10,
3250 Velenje, 468.080,69 SIT;

– ŽITO PREHRAMBENA INDUSTRIJA
d.d. LJUBLJANA, Šmartinska c. 154, 1000
LJUBLJANA, 484.442,38 SIT;

– KLASJE – MLINSKO PREDELOVAL-
NO PODJETJE CELJE d.d., Resljeva 16,
3000 CELJE, 500.595,62 SIT.

Podskupina 9: Testenine
– ŽITO d.d. LJUBLJANA, Šmartinska c.

154, 1000 LJUBLJANA, 187.923,50 SIT;
– ERA, d.d. VELENJE, Prešernova 10,

3250 Velenje, 197.766,95 SIT;
– TRGOVSKA DRUŽBA ŽANA ŽALEC,

Mestni trg 2, 3310 ŽALEC, 213.652,75
SIT.

Skupina 10: Sveže meso in drobovina
– CELJSKE MESNINE CELJE, Cesta v

Trnovlje 17, 3000 CELJE, 6,148.770,74
SIT;

– ŽERAK FRANCI, s.p. Mesnine Žerak,
Strmolska 11, 3252 ROGATEC,
6,455.646 SIT;

– KMETIJSKA ZADRUGA LAŠKO, z.o.o,
Kidričeva 2, 3270 LAŠKO, 6,738.141 SIT;

– HRIB d.o.o, Večje brdo 8, 3224 DO-
BJE PRI PLANINI, 6,815.671,06 SIT;

– ČAS ERVIN, s.p. MESARSTVO, Sa-
vinjska 77, 3310 ŽALEC, 6,844.076 SIT;

– KOŠAKI - TOVARNA MESNIH IZDEL-
KOV, D.D. MARIBOR, Oreškovo nabrežje
1, 2000 MARIBOR, 6,877.253,20 SIT;

– VALAND ALOJZ, s.p. Mesarstvo, Loče
46, 3215 LOČE, 7,180.712 SIT.

Skupina 11: Perutninsko meso
– HRIB d.o.o, Večje brdo 8, 3224 DO-

BJE PRI PLANINI,1,528.742,61 SIT;
– ŽILNIK MARTIN - KLAVNICA FIŠAR,

Tabor 45, 3304 TABOR, 1,650.705,80
SIT;

– HMEZAD ŽALEC, KMETIJSKA ZA-
DRUGA TRNAVA, z.o.o., Trnava 57A, 3303
GOMILSKO, 1,720.136 SIT;

– ŽERAK FRANCI, s.p. Mesnine Žerak,
Strmolska 11, 3252 ROGATEC,
1,760.588,40 SIT;

– KMETIJSKA ZADRUGA LAŠKO, z.o.o,
Kidričeva 2, 3270 LAŠKO, 1,795.624 SIT;

– CELJSKE MESNINE CELJE, Cesta v
Trnovlje 17, 3000 CELJE, 1,820.419,10
SIT.

Skupina 12: Mesni izdelki
– ŽERAK FRANCI, s.p. Mesnine Žerak,

Strmolska 11, 3252 ROGATEC,
4,176.699 SIT;

– KOŠAKI - TOVARNA MESNIH IZDEL-
KOV, D.D. MARIBOR, Oreškovo nabrežje
1, 2000 MARIBOR, 4,305.845,60 SIT;
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– KMETIJSKA ZADRUGA LAŠKO, z.o.o,
Kidričeva 2, 3270 LAŠKO, 4,450.570 SIT;

– HRIB d.o.o, Večje brdo 8, 3224 DO-
BJE PRI PLANINI, 4.460.772 SIT;

– VALAND ALOJZ, s.p. Mesarstvo, Loče
46, 3215 LOČE, 4,562.814,40 SIT;

– ČAS ERVIN, s.p. MESARSTVO, Sa-
vinjska 77, 3310 ŽALEC, 4,854.310 SIT;

– CELJSKE MESNINE CELJE, Cesta v
Trnovlje 17, 3000 CELJE, 4,909.351,68
SIT.

Podskupina 13: Mleko in mlečni izdelki
– MLEKARNA CELEIA, d.o.o., Arja vas

92, 3301 PETROVČE, 7,768.121,04 SIT;
– LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d.,

LJUBLJANA, Tolstojeva 63, 1000 LJUBLJA-
NA, 7,966.023,10 SIT;

– AGROIND VIPAVA 1894, VIPAVA d.d.
Vinarska c. 5, VIPAVA, 8.891.423,77 SIT.

Podskupina 14: Jajca
– ŠOLINC FRANC, Glinje 4, 3314

BRASLOVČE, 497.988 SIT;
– MERCATOR-ZGORNJESAVINJSKA

KMETIJSKA ZADRUGA MOZIRJE, z.o.o.,
Cesta na lepo njivo 2, 3330 MOZIRJE,
501.120 SIT;

– KMETIJSKA ZADRUGA LAŠKO, z.o.o,
Kidričeva 2, 3270 LAŠKO, 562.194 SIT.

Podskupina 15: Mineralne vode, soko-
vi, alkoholne pijače

– TRGOVSKA DRUŽBA ŽANA, d.d..
ŽALEC, Mestni trg 2, 3310 ŽALEC,
1,488.466,74 SIT;

– TRGOVSKO PODJETJE CENTER
CELJE, Brodarjeva 5, 3000 Celje,
1,524.661,70 SIT;

– ERA d.d. VELENJE, Prešernova 10,
3250 VELENJE, 1,603.328,90 SIT;

– NEKTAR d.o.o., Brinčičeva 3, 1231
LJUBLJANA-ČRNUČE, 1,782.375 SIT.

Podskupina 16: Čaji
– ERA d.d. VELENJE, Prešernova 10,

3520 VELENJE, 546.703,20 SIT;
– MOGOTA, d.o.o., Bistra 2, 1360 VRH-

NIKA, 796.990 SIT;
– KOLINSKA d.d. PREHRAMBENA IN-

DUSTRIJA, Šmartinska 30, 1000 LJUBLJA-
NA, 889.230,50 SIT;

– TRGOVSKA DRUŽBA ŽANA, d.d.,
ŽALEC, Mestni trg 2, 3310 ŽALEC,
922.972,90 SIT;

– TRGOVSKO PODJETJE CENTER
CELJE, Brodarjeva 5, 3000 CELJE,
946.034 SIT.

Skupina 17: Splošno prehrambeno bla-
go (A)

– ERA d.d. VELENJE, Prešernova 10,
3520 VELENJE, 4,176.380,09 SIT;

– KOLINSKA d.d. PREHRAMBENA IN-
DUSTRIJA, Šmartinska 30, 1000 LJUBLJA-
NA, 4,328.851,21 SIT;

– TRGOVSKA DRUŽBA ŽANA, d.d.,
ŽALEC, Mestni trg 2, 3310 ŽALEC,
4,384.533,96 SIT;

– TRGOVSKO PODJETJE CENTER
CELJE, Brodarjeva 5, 3000 CELJE,
4,598.596,30 SIT.

Skupina 18: Splošno prehrambeno bla-
go (B)

– ERA d.d. VELENJE, Prešernova 10,
3520 VELENJE, 4,121.541,11 SIT;

– TRGOVSKO PODJETJE CENTER
CELJE, Brodarjeva 5, 3000 CELJE,
5,388.645,90 SIT;

– TRGOVSKA DRUŽBA ŽANA, d.d.,
ŽALEC, Mestni trg 2, 3310 ŽALEC,
5,652.914,65 SIT.

B) KURILNO OLJE
– OMV ISTRABENZ, d.o.o., Ferrarska

ul. 7, 6000 KOPER,11,606.500 SIT;
– PETROL SLOV. NAFTNA DRUŽBA

d.d. LJUBLJANA, Dunajska c. 50, 1000
LJUBLJANA, 11,723.734 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 31.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: navedeno pod št. 7.
11.
12. Datum in številka objave v Uradnem

listu RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000,
Ob-23310.

Dom upokojencev Polzela

Ob-27614
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 18. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 42%, kvaliteta 42%, refe-
rence ponudnika 11%, boniteta ponudnika
5%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. podskupina: Sanolabor, d.d., Le-
skovškova 4, 1000 Ljubljana,

2. podskupina:
· Alpos Meding, d.o.o., Leona Dobro-

tinška 2, 3230 Šentjur,
· Dr. Gorkič, d.o.o. Stara cesta 6, 1370

Logatec,
· Interexport, d.o.o., Slovenska 54,

1000 Ljubljana in
· Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1001 Ljub-

ljana,
3. podskupina:

· Alpos Meding, d.o.o., Leona Dobro-
tinška 2, 3230 Šentjur,

· Dr. Gorkič, d.o.o. Stara cesta 6, 1370
Logatec,

· Interexport, d.o.o., Slovenska 54,
1000 Ljubljana,

· Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o,
Skaručna 14 a, 1217 Vodice,

· Mikro+Polo, d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor,

· Sanolabor, d.d., Leskovškova 4, 1000
Ljubljana,

4. podskupina: delna izbira:
· Interexport, d.o.o., Slovenska 54,

1000 Ljubljana,
· Mikro+Polo, d.o.o., Lackova 78, 2000

Maribor.
6. (a) Kraj dobave: ZDL, laboratorij ozi-

roma ordinacija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
1. podskupina: laboratorijski potrošni

material, po specifikaciji iz razpisne doku-
mentacije,

2. podskupina: laboratorijski testi, po
specifikaciji iz razpisne dokumentacije,

3. podskupina: biokemični reagenti,
po specifikaciji iz razpisne dokumentacije,

4. podskupina: reagenti za analizator-
je, po specifikaciji iz razpisne dokumentaci-
je.

7. Pogodbena vrednost:
1. podskupina:
· Sanolabor, d.d. (31,941.832,74

SIT),
2. podskupina:

· Alpos Meding, d.o.o. (3,067.840 SIT),
· Dr. Gorkič, d.o.o. (12,277.619,81

SIT),
· Interexport, d.o.o. (7,617.548 SIT),
· Medis, d.o.o. (1,112.280 SIT),

3. podskupina:
· Alpos Meding, d.o.o. (283.768 SIT),
· Dr. Gorkič, d.o.o. (16,717,96 SIT),
· Interexport, d.o.o. (5,340.473,66 SIT),
· Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.

(1,670.655,40 SIT),
· Mikro+Polo, d.o.o. (1,873.840 SIT),
· Sanolabor, d.d. (2,082.495 SIT),

4. podskupina:
· Interexport, d.o.o. (9,773.986,95 SIT),
· Mikro+Polo, d.o.o. (2,570.585 SIT).
8.
9. Število prejetih ponudb:

1. podskupina: 2,
2. podskupina: 6,
3. podskupina: 8,
4. podskupina: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

1. podskupina: 41,316.918,20 SIT
in 31,941.832,74 SIT,

2. podskupina: 22,303.721,81 SIT
in 4,431.102 SIT (delna ponudba),

3. podskupina: 21,703.078 SIT (del-
na ponudba) in 8,639.813,23 SIT (delna
ponudba),

4. podskupina: 26,066.839,74 SIT
(delna ponudba) in 9,773.986,95 SIT (del-
na ponudba).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 3. 3. 2000, Ob-22280.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 13 Ob-27617
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 28. 3. 2000 ob 12. uri v sobi št. 51,
na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
Ljubljana.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika v razpisni dokumentaciji – plačil-
ni pogoji, vrednost zalog, prevzemni pogoji,
celovitost ponudbe, odzivni čas, reference,
število zaposlenih, dobavni rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:
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1 Tovorna vozila TAM AVTONABAVA d.d., Zvezna 2 a, Ljubljana
KZ KRKA z.o.o., Rozmanova 10, Novo mesto
TRGOAVTO d.d., Pristaniška 43 a, Koper
M.P.P. VOZILA d.o.o., Ptujska 184, Maribor
AGRARD d.o.o., Stritarjeva 2, Domžale
PETROL d.d., Dunajska 50, Ljubljana
7- TRADE d.o.o., Slovenčeva 97, Ljubljana
TRG d.o.o., Celovška 150,1000 Ljubljana

2 Tovorna vozila Mercedes – Benz AVTONABAVA d.d., Zvezna 2 a, Ljubljana
KZ KRKA z.o.o., Rozmanova 10, Novo mesto
TRGOAVTO d.d., Pristaniška 43 a, Koper
AC INTERCAR d.o.o., Baragova 5, Ljubljana
AGRARD d.o.o., Stritarjeva 2, Domžale
PETROL d.d., Dunajska 50, Ljubljana
7- TRADE d.o.o., Slovenčeva 97, Ljubljana
TRG d.o.o., Celovška 150,1000 Ljubljana

3 Tovorna vozila MAN AVTONABAVA d.d., Zvezna 2 a, Ljubljana
KZ KRKA z.o.o., Rozmanova 10, Novo mesto
TRGOAVTO d.d., Pristaniška 43 a, Koper
AGRARD d.o.o., Stritarjeva 2, Domžale
PETROL d.d., Dunajska 50, Ljubljana
TRG d.o.o., Celovška 150,1000 Ljubljana

4 Tovorna vozila FAP AVTONABAVA d.d., Zvezna 2 a, Ljubljana
KZ KRKA z.o.o., Rozmanova 10, Novo mesto
TRGOAVTO d.d., Pristaniška 43 a, Koper
M.P.P. VOZILA d.o.o., Ptujska 184, Maribor
PETROL d.d., Dunajska 50, Ljubljana
7- TRADE d.o.o., Slovenčeva 97, Ljubljana
TRG d.o.o., Celovška 150,1000 Ljubljana

5 Osebna vozila Renault KZ KRKA z.o.o., Rozmanova 10, Novo mesto
TRGOAVTO d.d., Pristaniška 43 a, Koper
PETROL d.d., Dunajska 50, Ljubljana

6 Osebna vozila Opel KZ KRKA z.o.o., Rozmanova 10, Novo mesto
TRGOAVTO d.d., Pristaniška 43 a, Koper
PETROL d.d., Dunajska 50, Ljubljana

7 Osebna vozila Citroen KZ KRKA z.o.o., Rozmanova 10, Novo mesto
TRGOAVTO d.d., Pristaniška 43 a, Koper
PETROL d.d., Dunajska 50, Ljubljana

8 Osebna vozila Škoda KZ KRKA z.o.o., Rozmanova 10, Novo mesto
TRGOAVTO d.d., Pristaniška 43 a, Koper
PETROL d.d., Dunajska 50, Ljubljana

9 Osebna vozila Zastava KZ KRKA z.o.o., Rozmanova 10, Novo mesto
TRGOAVTO d.d., Pristaniška 43 a, Koper
PETROL d.d., Dunajska 50, Ljubljana

10 Osebna vozila Lada KZ KRKA z.o.o., Rozmanova 10, Novo mesto
TRGOAVTO d.d., Pristaniška 43 a, Koper
PETROL d.d., Dunajska 50, Ljubljana

11 Kompaktorji Bomag KZ KRKA z.o.o., Rozmanova 10, Novo mesto
PETROL d.d., Dunajska 50, Ljubljana
7- TRADE d.o.o., Slovenčeva 97, Ljubljana

12 Nakladalci Volvo KZ KRKA z.o.o., Rozmanova 10, Novo mesto
TRGOAVTO d.d., Pristaniška 43 a, Koper
PETROL d.d., Dunajska 50, Ljubljana
BAL AVTO d.o.o., Tovarniška 6, Ajdovščina
TRG d.o.o., Celovška 150,1000 Ljubljana

13 Bager O&K KZ KRKA z.o.o., Rozmanova 10, Novo mesto
TRG d.o.o., Celovška 150,1000 Ljubljana

14 Kosilnica Muta KZ KRKA z.o.o., Rozmanova 10, Novo mesto
AGRARD d.o.o., Stritarjeva 2, Domžale
PETROL d.d., Dunajska 50, Ljubljana

15 Stroj za pometanje IFA KZ KRKA z.o.o., Rozmanova 10, Novo mesto
PETROL d.d., Dunajska 50, Ljubljana
TRG d.o.o., Celovška 150,1000 Ljubljana

16 Stroj za pometanje MFH KZ KRKA z.o.o., Rozmanova 10, Novo mesto
PETROL d.d., Dunajska 50, Ljubljana
TRG d.o.o., Celovška 150,1000 Ljubljana
ROLBA d.o.o., Tavčarjeva 13, Ljubljana
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17 Stroj za pometanje Rolba KZ KRKA z.o.o., Rozmanova 10, Novo mesto
PETROL d.d., Dunajska 50, Ljubljana
TRG d.o.o., Celovška 150,1000 Ljubljana
ROLBA d.o.o., Tavčarjeva 13, Ljubljana

18 Stroj za pometanje Bucher KZ KRKA z.o.o., Rozmanova 10, Novo mesto
AGRARD d.o.o., Stritarjeva 2, Domžale
PETROL d.d., Dunajska 50, Ljubljana
TRG d.o.o., Celovška 150,1000 Ljubljana
ROLBA d.o.o., Tavčarjeva 13, Ljubljana

19 Stroj za pometanje Schmidt KZ KRKA z.o.o., Rozmanova 10, Novo mesto
AC INTERCAR d.o.o., Baragova 5, Ljubljana
PETROL d.d., Dunajska 50, Ljubljana
TRG d.o.o., Celovška 150,1000 Ljubljana

20 Posipalniki Kupperweisser KZ KRKA z.o.o., Rozmanova 10, Novo mesto
PETROL d.d., Dunajska 50, Ljubljana
TRG d.o.o., Celovška 150,1000 Ljubljana
ROLBA d.o.o., Tavčarjeva 13, Ljubljana

21 Smetarske nadgradnje Riko AVTONABAVA d.d., Zvezna 2 a, Ljubljana
KZ KRKA z.o.o., Rozmanova 10, Novo mesto
TRGOAVTO d.d., Pristaniška 43 a, Koper
PETROL d.d., Dunajska 50, Ljubljana
ATRIK d.o.o., Litijska 261, Ljubljana
TRG d.o.o., Celovška 150,1000 Ljubljana

22 Smetarske nadgradnje Faun KZ KRKA z.o.o., Rozmanova 10, Novo mesto
PETROL d.d., Dunajska 50, Ljubljana
TRG d.o.o., Celovška 150,1000 Ljubljana

23 Smetarske nadgradnje Ochsner KZ KRKA z.o.o., Rozmanova 10, Novo mesto
PETROL d.d., Dunajska 50, Ljubljana
TRG d.o.o., Celovška 150,1000 Ljubljana
ROLBA d.o.o., Tavčarjeva 13, Ljubljana

24 Smetarske nadgradnje Stummer KZ KRKA z.o.o., Rozmanova 10, Novo mesto
PETROL d.d., Dunajska 50, Ljubljana
TRG d.o.o., Celovška 150,1000 Ljubljana

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

trebno dobaviti: dobava rezervnih delov
in potrošnega materiala za tovorna vozi-
la, osebna vozila, gradbene stroje in ko-
munalne stroje.

7. Pogodbena vrednost: predvidena
skupna pogodbena vrednost za obdobje 12
mesecev je 40,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16-17 z dne 25. 2. 2000,
Ob-21954.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.
Ljubljana

Ob-27721
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Gorje, Zgornje Gorje 44 a, 4247 Gorje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 3. maj 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– 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.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo

3, Naklo, za skupini 1 in 7,
2. Droga d.d. Portorož, Obala 27,

Portorož, za skupini 1 in 7,
3. Ljubljanske mlekarne d.d., Tolsto-

jeva 63, Ljubljana, za skupino 3,
4. Žito Gorenjka d.d., Rožna dolina

8, Lesce, za skupino 5,
5. Pekarna Planika d.o.o., Triglavska

cesta 43, Bled, za skupino 5,
6. Mesarija Mlinarič d.o.o., Želez-

niška 1, Lesce, za skupino 6.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Gorje,

Zgornje Gorje 44 a, 4247 Zgornje Gorje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: živila za potrebe šolske
kuhinje.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost bo določena s konkretnimi naro-
čili.

8.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. skupina: 581.179,24 SIT,

202.880,40 SIT
2. skupina: /
3. skupina: 2,079.199,89 SIT,

1,347.112,76 SIT
4. skupina: /

5. skupina: 3,477.524 SIT,
1,529.404,34 SIT

6. skupina: 4,104.302,40 SIT,
3,661.814 SIT

7. skupina: 3,192.455 SIT,
1,016.011,94 SIT.

11. , 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000, Ob- 24910.

Osnovna šola Gorje, Zgornje Gorje

Ob-27724
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za dobavo
dveh delovnih vozil za potrebe JP Vodovod
Kanalizacija brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih – cenovne komponente, teh-
nične karakteristike, kompatibilnost opreme
z naročnikovo, reference ter dobavni rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ATRIK, družba za proizvod-
njo komunalne opreme, d.o.o., Litijska ce-
sta 261 Ljubljana-Dobrunje.

6. (a) Kraj dobave: JP Vodovod – Kanali-
zacija, d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava dveh delovnih vo-
zil za potrebe JP Vodovod Kanalizacija:
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a) delovno vozilo za visokotlačno pra-
nje in čiščenje kanalov,

b) delovno vozilo – vakumska cister-
na za čiščenje požiralnikov, peskolovov.

7. Pogodbena vrednost:
a) 54,497.071 SIT (z DDV),
b) 40,147.662 SIT (z DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje veljavne

ponudbe:
a) 67,850.212 SIT (z DDV) in

40,462.308,60 SIT(z DDV),
b) 47,705.616 SIT (z DDV) in

31,046.576,40 (z DDV).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 58-59 z dne 23. 7. 1999,
Ob-8064.

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana

Št. 10-64-00 Ob-27723
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Matije Čopa Kranj, Tuga Vidmarja 1, 4000
Kranj.

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

3. Datum izbire: 26. april 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– 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.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. Mesarstvo Čadež Anton s.p., Vi-

soko 7 G, 4212 Visoko pri Kranju, za sku-
pino 1,

2. Mesarstvo Rešet, Krč Matjaž s.p.,
Cesta železarjev 22, 4270 Jesenice za sku-
pini 1 in 5,

3. Žito d.d., Šmartinska 154, 1000
Ljubljana, za skupino 3,

4. Pekarna Kranj d.d., Cesta na Okro-
glo 5, 4202 Naklo, za skupino 3,

5. Tuti Fruti d.o.o. Naklo, Glavna ce-
sta 28, 4202 Naklo, za skupino 4,

6. Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo, za skupini 4 in 5,

7. Mercator Gorenjska d.d., Kidriče-
va 34, za skupino 5.

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Matije
Čopa Kranj, Tuga Vidmarja 1, 4000 Kranj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeni artikli za
šolsko kuhinjo.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost bo določena s konkretnimi naro-
čili.

8.
9. Število prejetih ponudb: 14.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

1. skupina: 3,968.298 SIT,
3,663.804 SIT,

2. skupina: /,
3. skupina: 2,646.081 SIT,

1.161.700,56 SIT,
4. skupina: 2,645.197,46 SIT,

1,561.237,20 SIT,

5. skupina: 1,906.954 SIT,
1,457.959,93 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 29 z dne 31. marec 2000, Ob-
24378.

Osnovna šola
Matije Čopa Kranj

Ob-27754
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Center

vlade za informatiko, Langusova 4, 1000
Ljubljana, faks 061/1788-649.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 4. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): glede na merila, objavljena v
Uradnem listu RS za razpis PNO.IT-2000.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Ponudnik Naslov Kraj

ATR Computers, d.o.o. Linhartova 49a 1000 Ljubljana
Trendnet, d.o.o. Efenkova 61 3320 Velenje
Iskra Računalniki, d.o.o. Tržaška 2 1000 Ljubljana
Inea, d.o.o. Ljubljanska 80 1230 Domžale
Gorenje Point, d.o.o. Partizanska 12 3320 Velenje
Comtron, d.o.o. Gregorčičeva 39 2000 Maribor
Intertrade ITS, d.d. Kolodvorska 9 1000 Ljubljana
Unistar, d.o.o. Slomškova 27-29 1000 Ljubljana
Skupina Atlantis, d.o.o. Parmova 51 1000 Ljubljana
Jerovšek Computers, d.o.o. Breznikova 17 1230 Domžale
Lancom, d.o.o. Tržaška 63 2000 Maribor
Repro, d.o.o. Šmartinska 106 1000 Ljubljana
Nibble, d.o.o. Mirka Vadnova 6 4000 Kranj
SRC.SI, d.o.o. Tržaška 116 1000 Ljubljana
PC Hand, d.o.o. Brezovce 10 1236 IOC – Trzin
Hermes Plus, d.d. Šlandrova 2 1000 Ljubljana
Perftech, d.o.o. Pot na Lisce 7 4260 Bled
Comware, d.o.o. Savska 3 1000 Ljubljana
Aster, d.o.o. Nade Ovčakove 1 1000 Ljubljana
MDS Metalka, d.d. Parmova 14 1000 Ljubljana
ECS, d.o.o. Motnica 7 1236 Trzin
Gambit Trade, d.o.o. Savska 3a 1000 Ljubljana
Liko Pris, d.o.o. Verd 100a 1360 Vrhnika
SIMT, d.o.o. Industrijska 5 1290 Grosuplje
Oria Computers, d.o.o. Polje 4 1410 Zagorje ob Savi
Marand, d.o.o. C. v Mestni log 55 1000 Ljubljana
PCX, d.o.o. Stegne 15 1000 Ljubljana

6. (a) Kraj dobave: lokacije državnih or-
ganov RS.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: namizna računalniška opre-
ma; količine bodo določene v posamez-
nem zbiranju ponudb skozi celo leto.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 36.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: sez-
nam usposobljenih dobaviteljev z vrsto opre-
me, za katero so usposobljeni, je dostopen
na internetu na naslovu
http://www.gov.si/razpisi.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
Uradni list RS, št. 97-98 z dne 3. 12. 1999.

13.
RS, Center vlade za informatiko
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Ob-27757
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Center

vlade za informatiko, Langusova 4, 1000
Ljubljana, faks 061/1788649.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 4. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): glede na merila, objavljena v
Uradnem listu RS za razpis PMO.IT-2000.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Ponudnik Naslov Kraj

ATR Computers d.o.o. Linhartova 49a 1000 Ljubljana
Aster d.o.o. Nade Ovčakove 1 1000 Ljubljana
Repro d.o.o. Šmartinska 106 1000 Ljubljana
Iskra Računalniki d.o.o. Tržaška 2 1000 Ljubljana
Perftech d.o.o. Pot na Lisce 7 4260 Bled
Unistar d.o.o. Slomškova 27-29 1000 Ljubljana
MDS Metalka d.d. Parmova 14 1000 Ljubljana
Gorenje Point d.o.o. Partizanska 12 3320 Velenje
Nil d.o.o. Einspilerjeva 6 1000 Ljubljana
Mibo d.o.o. Železna 16 1000 Ljubljana
Jerovšek Computers d.o.o. Breznikova 17 1230 Domžale
SIMT d.o.o. Industrijska 5 1290 Grosuplje
SOCOMEC SICON UPS d.o.o. Savlje 89 1000 Ljubljana
Comtron d.o.o. Gregorčičeva 39 2000 Maribor
Nibble d.o.o. Mirka Vadnova 6 4000 Kranj
Trendnet d.o.o. Efenkova 61 3320 Velenje
Lancom d.o.o. Tržaška 63 2000 Maribor
Liko Pris d.o.o. Verd 100a 1360 Vrhnika
Smatrcom d.o.o. Brnčičeva 45 1000 Ljubljana
Intertrade ITS d.d. Kolodvorska 9 1000 Ljubljana
IBM Slovenija d.o.o. Vodovodna 101 1000 Ljubljana
Hermes Plus d.d. Šlandrova 2 1000 Ljubljana
SRC.SI d.o.o. Tržaška 116 1000 Ljubljana
ECS d.o.o. Motnica 7 1236 Trzin
Gambit Trade d.o.o. Savska 3a 1000 Ljubljana
Infotel d.o.o. Cankarjeva 6 6230 Postojna
Oria Computers d.o.o. Polje 4 1410 Zagorje ob Savi
Skupina Atlantis d.o.o. Parmova 51 1000 Ljubljana
Marand d.o.o. C. v mestni log 55 1000 Ljubljana
MTI d.o.o. – Comparex gmbh Devova 5 1000 Ljubljana

6. (a) Kraj dobave: lokacije državnih or-
ganov RS.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in garancijsko
vzdrževanje mrežne, komunikacijske in
druge računalniške opreme; količine bo-
do določene v posameznem zbiranju po-
nudb skozi celo leto.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 37.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: seznam
usposobljenih dobaviteljev z vrsto opreme, za
katero so usposobljeni, je dostopen na inter-
netu na naslovu http://www.gov.si/razpisi

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
Uradni list RS, št. 97-98 z dne 3. 12. 1999.

13.
RS, Center vlade za informatiko

Ob-27770
1. Naročnik, poštni naslov: Ortopedska

bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280
Ankaran.

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

3. Datum izbire: sklep o zaključku po-
stopka in o ponovnem javnem razpisu z dne
12. 5. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): razlog za zaključek postopka
brez naročila: na javni razpis se je prijavil
samo en ponudnik.

5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: sistem za razvijanje rent-
genskih filmov pri dnevni svetlobi.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 35 z dne 21. 4. 2000, Ob-25882.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ob-27717
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Toneta Čufarja na Jesenicah, Cesta Cirila
Tavčarja 21, 4270 Jesenice.

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): edino merilo je bila cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

naročilo dodeljeno:

Sklop št. Ime in naslov izvajalca, Pogodbena
ki mu je naročilo dodeljeno vrednost – v SIT

1. mleko in mlečni izdelki
1 – mleko Ljubljanske mlekarne, d.d. 1,756.755,00

Tolstojeva 63, 1113 Ljubljana
2 – jogurti – 1. skupina Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 801.443,40

3301 Petrovče
3 – jogurti – 2. skupina Mlekarna Celeia, d.o.o., 284.580,00

Arja vas 92, 3301 Petrovče
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Sklop št. Ime in naslov izvajalca, Pogodbena
ki mu je naročilo dodeljeno vrednost – v SIT

4 – ostali mlečni izdelki Ljubljanske mlekarne, d.d., 1,910.749,80
Tolstojeva 63, 1113 Ljubljana

2. meso in mesni izdelki Jurmes, d.o.o., C. Leona 9,374.969,60
Dobrotinška 15, 3230 Šentjur

3. sveže ribe Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, 205.760,00
4202 Naklo

4. sveža zelenjava in sadje Pik As, d.o.o., Tržič, 2,116.511,00
Brezje pri Tržiču

5. zamrznjena in konzervirana Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, 1,549.976,00
zelenjava in sadje 4202 Naklo

6. sadni sokovi in sirupi
1 – sok 1/1 Fructal živilska industrija, d.d., 28.119,96

Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina
2 – sok 0,2 Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, 593.109,19

4202 Naklo
3 – sok 0,33 Nektar, Podjetje za proizvodnjo pijač, d.o.o., 119.340,00

Ljubljana, Brnčičeva 3, 1231 Ljubljana Črnuče
4 – ostale brezalkoholne pijače Nektar, Podjetje za proizvodnjo pijač, d.o.o., 253.629,00

Ljubljana, Brnčičeva 3, 1241 Ljubljana Črnuče
5 – sadni sirupi (1. skupina) Nektar, Podjetje za proizvodnjo pijač, d.o.o., 251.940,00

Ljubljana, Brnčičeva 3, 1241 Ljubljana Črnuče
6 – sadni sirupi (2. skupina) Nektar, Podjetje za proizvodnjo pijač, d.o.o., 92.170,00

Ljubljana, Brnčičeva 3, 1241 Ljubljana Črnuče
7. kruh, pekovsko pecivo, Pekarna Planika, d.o.o., 4,952.286,50

slaščičarski izdelki in keksi Triglavska 43, 4260 Bled
8. ostalo prehrambeno blago Živila, d.d., Kranj, Cesta na Okroglo 3, 6,280.755,00

4202 Naklo

6. (a) Kraj dobave: fco Osnovna šola To-
neta Čufarja, Cesta Cirila Tavčarja 21, Je-
senice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: razvidno iz tč. 5.

7. Pogodbena vrednost: razvidno iz
tč. 5.

8.
9. Število prejetih ponudb:

Sklop št. Število Ponujena
ponudb cena – SIT

1. mleko in mlečni izdelki
1 – mleko 3 2,002.750,75

1,756.755,00
2 – jogurti – 1. skupina 2 801.443,40

835.195,60
3 – jogurti – 2. skupina 1 284.580,00
4 – ostali mlečni izdelki 2 2,223.344,24

1,910.749,80
2. meso in mesni izdelki 4 9,374.969,60

10,451.530,00
3. sveže ribe 1 205.760,00
4. sveža zelenjava in sadje 2 2,116.511,00

3,761.073,00
5. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje 1 1,549.976,00
6. sadni sokovi in sirupi
1 – sok 1/1 3 28.119,96

30.596,55
2 – sok 0,2 3 699.266,00

593.109,19
3 – sok 0,33 3 119.340,00

139.604,85
4 – ostale brezalkoholne pijače 2 253.629,00

256.407,57
5 – sadni sirupi (1. skupina) 3 391.598,20

251.940,00
6 – sadni sirupi (2. skupina) 2 92.170,00

96.994,68
7. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi 4 4,952.286,50

6,341.052,90
8. ostalo prehrambeno blago 1 6,280.755,00
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ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Razveljavitev

Št. 05311/00 Ob-27804
Razveljavljamo sklep naročnika o izboru

najugodnejšega ponudnika za izgradnjo pri-
zidka Murska Sobota z dne 6. 4. 2000.
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
29 z dne 31. 3. 2000, Ob-24246.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 64000-02/2000 Ob-27496
1. Naročnik, poštni naslov: Občine Loš-

ka dolina, Cesta Notranjskega odreda 2,
1386 Stari trg pri Ložu, tel. 061/7057-808,
faks 061/7057-805.

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); na podlagi meril navedenih v raz-
pisni dokumentaciji (ponudbena cena, refe-
rence, garancija in dodatne ugodnosti).

5. Ime in naziv izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: GP Gradišče d.d Cerknica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: za izgradnjo glasbe-
ne šole v mansardi OŠ heroja Janeza
Hribarja v Starem trgu.

7. Pogodbena vrednost:
35,312.780,38 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,312.780,38 SIT; 39,992.890 SIT.
11., 12.
12. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 22/00
z dne 10. 3. 2000, Ob-6400-8/99.

Občina Loška dolina

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: razvidno iz tč. 9.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: ker
gre za ponovljen javni razpis, je naročnik na
podlagi tretjega odstavka 34. člena ZJN od-
dal posamezni sklop ali podskupino z nepo-
sredno pogodbo edinemu ponudniku pri
skupinah oziroma podskupinah, kjer so bile
določene.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ne.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 5 z dne 21. 1. 2000, Ob-19028.

Osnovna šola Toneta Čufarja
na Jesenicah

Št. 35205-5/2000 Ob-27501
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Čr-

nomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
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): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Begrad Črnomelj d.o.o, Za-
družna cesta 16, 8340 Črnomelj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vodovod Preloka II.
etapa.

7. Pogodbena vrednost:
95,127.489,40 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 38,555.000
SIT brez DDV.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 113,055.058,10 SIT in
95,127.489,40 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 19 z dne 3. 3. 2000, Ob-22409.

14.
Občina Črnomelj

Št. 227-5/00 Ob-27503
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Grad,

Grad 172, 9264 Grad.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, plačilni pogoji,
rok izvedbe, reference in druge ugodnosti,
ki jih nudi ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Pomgrad d.d., Štefana
Kovača 10, 9000 Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija lokal-
ne ceste LC 197100 Radovci-Vidon-
ci-Otovci.

7. Pogodbena vrednost:
85,769.070,91 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 96,059.262,35 SIT, 85,769.070,91
SIT.

11. , 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000.

Občina Grad

Št. 42/2000 Ob-27530
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dor-

nava, Dornava 125, Dornava.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izibro
izvajalcev brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, kvaliteta že iz-
vedenih del. Ponudnik je pri ocenjevanju
ponudb upošteval kriterije navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj, d.d.,
Zagrebška cesta 49a, Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  izgradnja pločnika in
javne razsvetljave v naselju Mezgovci.

7. Pogodbena vrednost:
42,604.667,12 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 50,103.338 SIT, 39,679.273,13 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 6-7 z dne 28. 1. 2000,
Ob-19660.

Občina Dornava

Št. 403-70/00 Ob-27531
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Jur-

šinci, Juršinci 3/b, Juršinci.
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):
– ponudbena cena 50%,
– reference ponudnika 20%,
– rok dokončanja del 10%,
– garancijski rok 5%,
– ugodni plačilni pogoji 10%,
– ostale ugodnosti 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj, d.d.,
Zagrebška cesta 49A, Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  obnovitvena dela na
odsekih javnih poteh na demografskem
območju Občine Juršinci.

7. Pogodbena vrednost:
80,681.946,74 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 89,013.364,93 SIT, 80,681.946,74
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 26 z dne 23. 3. 2000.

Občina Juršinci

Št. 00-125/2 Ob-27532
1. Naročnik, poštni naslov: Občina

Preddvor, Dvorski trg 10, Preddvor, faks
04-275-10-20.

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

3. Datum izbire: 4. 5. 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.
29 z dne 31. 3. 2000. Izbrani izvajalec je
podal najprimernejši predlog sanacije ce-
ste, ki je edini v skladu z razpisanimi pogoji
in edini, ki je navedel tudi reference za pro-
jektiranje.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj, d.d.,
Jezerska c. 20, Kranj.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  izdelava projekta in
gradbena dela (odstranitev obstoječe-
ga vozišča ter vgrajevanje tamponske-
ga sloja z asfaltno prevleko) za rekon-
strukcijo lokalne ceste na odseku Sp.
Bela–Tatinec.

7. Pogodbena vrednost: 48,450.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 57,543.500,77 SIT, 48,030.756 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-22765.

Občina Preddvor

Št. 132/00 Ob-27533
1. Naročnik, poštni naslov: Ljubljanske

tržnice, d.o.o., kontaktna oseba: Jože Si-
monič, Kopitarjeva 2/II,Ljubljana, tel.
300-12-00, faks 1327-171.

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

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 10. 4. 1999 ob 11. uri na naslovu:
Javno podjetje Ljubljanske tržnice, d.o.o.,
Ljubljana, Kopitarjeva 2/II, Ljubljana.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

– cena: 60%,
– garancija: 20%,
– reference: 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Adaptacije – vzdrževanje,
d.o.o., Lošca 54, Vrhnika.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  gradbeno obrtniška
dela: prenova obstoječih dveh lokalov v
tri lokale za prodajo živil na tržnici Beži-
grad v Ljubljani, Linhartov podhod 39.

7. Pogodbena vrednost: 25,910.310
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: sedem.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,740.909,62 SIT, 25,910.310 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 10. 3. 2000.

Ljubljanske tržnice, d.o.o.

Št. 132/00 Ob-27534
1. Naročnik, poštni naslov: Ljubljanske

tržnice, d.o.o., kontaktna oseba: Jože Si-
monič, Kopitarjeva 2/II, Ljubljana, tel.
300-12-00, faks 1327-171.

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

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 10. 4. 1999 ob 13. uri na naslovu:
Javno podjetje Ljubljanske tržnice, d.o.o.,
Ljubljana, Kopitarjeva 2/II, Ljubljana.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

– cena: 60%,
– garancija: 20%,
– reference: 20%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IMP Promont – Montaža,
d.o.o., Pot k sejmišču 30, Ljubljana-Črnu-
če.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  izvedba instalacij-
skih del za prezračevanje in hladilnega
sistema pri prenovi dveh lokalov na trž-
nici Bežigrad v Ljubljani, Linhartov pod-
hod 39.

7. Pogodbena vrednost:
21,962.273,40 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: sedem.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,762.680 SIT, 21,962.273,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 10. 3. 2000.

Ljubljanske tržnice, d.o.o.

Št. 41405/00026/2000 0400 01 Ob-27535
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.

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

3. Datum izbire: 21. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena in reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Rebellion, d.o.o., Meljska
c. 37, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova talnih oblog.

– OŠ Borcev za severno mejo, Ul. bor-
cev za severno mejo 16, Maribor,

– OŠ Tabor I. Arnolda Tovornika 21, Ma-
ribor,

– OŠ Tabor II. Klinetova 13, Maribor,
– OŠ Slave Klavore, Štrekljeva 31, Mari-

bor.
7. Pogodbena vrednost:
– 316.381,65 SIT za OŠ Borcev za se-

verno mejo; Ul. borcev za severno mejo 16,
Maribor,

– 4,505.505,60 SIT za OŠ Tabor I. Ar-
nolda Tovornika 21, Maribor,

– 2,937.645,90 SIT za OŠ Tabor II. Kli-
netova 18, Maribor,

– 4,064.427,15 SIT za OŠ Slave Klavo-
re, Štrekljeva 31, Maribor.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:

– 0 SIT za OŠ Borcev za severno mejo,
Ul. borcev za severno mejo 16, Maribor,

– 0 SIT za OŠ Tabor I. Arnolda Tovorni-
ka 21, Maribor,

– 0 SIT za OŠ Tabor II. Klinetova 18,
Maribor,

– 0 SIT za OŠ Slave Klavore, Štrekljeva
31, Maribor.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– 1,079.032,50 SIT, 816.381,65 SIT

za OŠ Borcev za severno mejo, Ul. borcev
za severno mejo 16, Maribor,

– 6,311.362,54 SIT, 4,239.755,80 SIT
za OŠ Tabor, I. Arnolda Tovornika 21, Mari-
bor,

– 3,892.728 SIT, 2,937.645,90 SIT za
OŠ Tabor II. Klinetova 18, Maribor,

– 4,962.538 SIT, 4,064.427,15 SIT za
OŠ Slave Klavore, Štrekljeva 31, Maribor.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 26 z dne  24. 3. 2000,
Ob-23900.

Mestna občina Maribor

Št.2000/466 Ob-27536
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, Ce-
lje.

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, kadre, reference, garan-
cijska doba, plačilni pogoji. Pri izbiri so bila
upoštevana vsa navedena merila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SIM, d.o.o., Svetovanje in-
ženiring, marketing, Smrekarjeva 1, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija in preuredi-
tev klima naprave s prezračevanjem v
ZD Celje, Gregorčičeva 6.

7. Pogodbena vrednost: 7,868.418,04
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,510.439,70 SIT, 7,868.418,04
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 26 z dne 24. 3. 2000,
Ob-24023.

Zdravstveni dom Celje

Št. 3/2000 Ob-27537
1. Naročnik, poštni naslov: Kraške le-

karne Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 8, Ilir-
ska Bistrica.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
oddajo gradbenih, obrtniških in instalacij-
skih del brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 4. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SGP Kraški zidar, d.d., Ce-
sta na Lenivec 4, Sežana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno, obrtniška
in instalacijska dela, Lekarna Postojna,
Postojna.

7. Pogodbena vrednost: 70,734.897 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 76,589.466,12 SIT, 70,734.897 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 1 z dne 11. 2. 2000, Ob-20775.

Kraške lekarne Ilirska Bistrica
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Ob-27358
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Energetika ljubljana, d.o.o., Verovško-
va 70, p.p. 2374, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 4. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): v skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: MAP Trade, d.o.o., Špind-
lerjeva 20, Slovenska Bistrica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  sanacija dimnika v
TOŠ.

7. Pogodbena vrednost: 39,696.357,01
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 79,703.117,90 SIT, 39,696.357,01
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-23276.

Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.

Št. 2-2446/00 Ob-27666
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 9. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec ima ustrezne refernece
za vsa razpisana dela, ima sprejemljiv rok za
izvedbo del in je cenovno ugoden.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Givo, Ljubljana, d.d., Dvo-
rec Selo Zaloška 69, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  obnova fasade uprav-
ne stavbe SVP Ljubljana, Masarykova
15, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 12,357.365,83
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,672.714,44 SIT, 10,681.510 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-24373.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 05311/00 Ob-27805
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 11. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Granit, d.d., Titova c. 87,
Slovenska Bistrica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  izgradnja pošte Ma-
lečnik.

7. Pogodbena vrednost:
74,013.273,37 SIT z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:  88,896.732,76 SIT,  69,660.653,08
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-24254.

Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

Ob-27736
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: 5. 5. 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.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava okvirjev in
pokrovov ∅∅∅∅∅ 600 mm s pokrovi iz nodu-
larne litine z zaklepi na revizijskih jaških
A 0 in B 0.

7. Pogodbena vrednost: (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:15,876.110 SIT in 15,108.000 SIT
(brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14/99;
izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.

13.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Št. 11/2-124/99 Ob-27747
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 8. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: naročnik

je v skladu s 34. členom ZJN sprejel sklep
o zaključku postopka, ker je bila v roku
predložena le ena ponudba in torej ni izpol-
njen pogoj iz 34. člena ZJN, ki določa, da
javni razpis uspe, če veljavno ponudbo pred-
ložita vsaj dva ponudnika.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: razširitev Elastičnega
omrežja – 1. faza.

7., 8.,

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: javno
naročilo je bilo objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 29, z dne 31. 3. 2000, Ob-24291.

Telekom Slovenije d.d.

Ob-27756
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Center

vlade za informatiko, Langusova 4, 1000
Ljubljana, faks 061/1788-649.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 4. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): glede na merila, objavljena v
Uradnem listu RS za razpis PLM.IT-2000

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ponudnik, naslov, kraj:

Comtron d.o.o., Gregorčičeva 39, 2000
Maribor

Smartcom d.o.o., Brnčičeva 45, 1000
Ljubljana

Intertrade ITS d.d., Kolodvorska 9, 1000
Ljubljana

Unistar d.o.o., Slomškova 27-29, 1000
Ljubljana

Lancom d.o.o., Tržaška 63, 2000 Mari-
bor

Nibble d.o.o., Mirka Vadnova 6, 4000
Kranj

SRC.SI d.o.o., Tržaška 116, 1000 Ljub-
ljana

Infotel d.o.o., Cankarjeva 6, 6230 Po-
stojna

Perftech d.o.o., Pot na Lisce 7, 4260
Bled

MDS Metalka d.d., Parmova 14, 1000
Ljubljana

Liko Pris d.o.o., Verd 100a, 1360 Vrh-
nika

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: projektiranje, kon-
strukcija, dograditev, adaptacija in ga-
rancijsko vzdrževanje lokalnih mrež za
potrebe državnih organov na lokacijah
državnih organov RS.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: sez-
nam usposobljenih dobaviteljev z vrsto opre-
me, za katero so usposobljeni, je dostopen
na internetu na naslovu
http://www.gov.si/razpisi.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS – Razglasni del, št.
97-98 z dne 3. 12. 1999.

13.
RS Center vlade za informatiko

Ob-27790
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Can-

kova, Cankova 25, 9261 Cankova, kon-
taktna oseba Franc Adanič, direktor občin-
ske uprave, tel. 069/409-030.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 10. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire) cena 45, kvaliteta (reklamacije za
izvedena dela) 30 in reference 25 točk (%).
Pri ocenjevanju ponudb so bila upoštevana
merila in drugi kriteriji navedeni v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska So-
bota, d.d., Lendavska 64, 9000 Murska
Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del: večja vzdrževalna dela (moderniza-
cija) lokalne ceste Gornji Črnci - Krašči -
Ropoča.

7. Pogodbena vrednost:
49,972.682,86 SIT z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 52,099.113,64 SIT, 49,972.682,86
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 31 z
dne 7. 4. 2000, Ob-24868.

Občina Cankova
občinska uprava

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. 352-27-4/00 Ob-27493
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Urad RS za prostorsko planiranje, Du-
najska 47, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 9. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: upošte-

vana so bila naslednja merila za izbiro naju-
godnejšega ponudnika:

– reference ponudnika in projektne sku-
pine: maks. 40%,

– kadrovska zasedba projektne skupine:
maks. 35%,

– ponudbena cena razpisanih del: maks.
10%,

– trajanje razpisanih del: maks: 10%,
– ponujeni tehnični nivo izdelave doku-

mentacije: maks 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: ZUM – urbanizem, planira-
nje, projektiranje d.o.o., Maribor, Grajska
7, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va prostorske dokumentacije za vodno-
gospodarsko ureditev Drave od Dogoš
do jezu v Melju.

7. Pogodbena vrednost: 9,163.000 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izdelovalec
bo prevzel nalogo v celoti brez zunanjih so-
delavcev.

9. Število prejetih ponudb: tri ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,800.000 SIT, 9,163.000 SIT.
11., 12., 13.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 352-27-5/00 Ob-27494
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, Dunajska 47, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 9. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: upošte-

vana so bila naslednja merila za izbiro naju-
godnejšega ponudnika:

– reference ponudnika in projektne sku-
pine: maks. 40%,

– kadrovska zasedba projektne skupine:
maks. 35%,

– ponudbena cena razpisanih del: maks.
10%,

– trajanje razpisanih del: maks: 10%,
– ponujeni tehnični nivo izdelave doku-

mentacije: maks 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Razvojni center planiranje
d.o.o., Celje, Ulica XIV. divizije14, 3000
Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va prostorske dokumentacije za vodno-
gospodarsko ureditev Drave od Vurber-
ka do Zg. Dupleka.

7. Pogodbena vrednost: 9,200.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: tri ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,970.610 SIT, 9,163.000 SIT.
11., 12., 13.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 34404-7/99 Ob-27495
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Loš-

ka dolina, Cesta Notranjskega odreda 2,
1386 Stari trg pri Ložu, tel. 061/7057-808,
faks 061/7057-805.

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); na podlagi meril navedenih v raz-
pisni dokumentaciji (ponudbena cena, refe-
rence, garancija in dodatne ugodnosti).

5. Ime in naziv izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Gozdno gospodarstvo Postoj-
na d.d., Vojkova ul. 9, Postojna.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: za izbiro izvajalca del
za vzdrževanje gozdnih cest na področ-
ju Občine Loška dolina za leto
2000-2002, na območju občine Loška
dolina.

7. Pogodbena vrednost:
10,418.235,00 SIT.

8.

9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,847.699,27 SIT; 10,418.235 SIT.
11. , 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem

listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
13-14 z dne 18. 2. 2000.

Občina Loška dolina

Št. 35101-3/00-231 Ob-27497
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ilir-

ska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilir-
ska Bistrica.

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

3. Datum izbire: 9. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v postopku vrednotenja in oce-
njevanja ponudb so bila upoštevana merila
iz razpisne dokumentacije in sicer ponud-
bena cena s fiksnostjo cene (50%), rok iz-
vedbe razpisanih del (20%) in reference po-
nudnika (30%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Projekt d.d., Nova Gorica,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va strokovnih podlag za spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana Obči-
ne Ilirska Bistrica - Krajinska zasnova
Snežnik in prostorskih izvedbenih aktov
za obravnavano območje.

7. Pogodbena vrednost: 4,938.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,980.000 SIT; 4,938.500 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Ur. l. RS, št. 33/00 z
dne 14. 4. 2000, Ob-25343.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 435-0/00 Ob-27498
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna
uprava Republike Slovenije, Jesenkova 3,
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: po pre-

gledu in oceni popolnih ponudb je strokov-
na komisija na podlagi meril ocenila, da po-
nudba Zavarovalnice Triglav d.d., Ljubljana
najbolj ustreza objavljenim merilom, ker je
po vseh postavljenih merilih posredovala
najugodnejšo ponudbo za zavarovanje vozil
Davčne uprave Republike Slovenije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav d.d.
Ljubljana, Miklošičeva 19, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zava-
rovanje vozil Davčne uprave Republike
Slovenije za obdobje od 1. 6. 2000 do
31. 12. 2001.

7. Pogodbena vrednost: 10,608.572
SIT.

8. Število prejetih ponudb: 5.
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9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
vrednost najvišje ponudbe je 19,754.880
SIT; vrednost najnižje ponudbe je
10,608.572 SIT.

10. Številka objave v Uradnem listu Re-
publike Slovenije: Ur. l. RS, št. 26/00 z
dne 24. 3. 2000.

Ministrstvo za finance RS
Davčna uprava RS

Ob-27500
1. Naročnik, poštni naslov: Psihiatrična

klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljub-
ljana-Polje.

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):
1. kadrovska usposobljenost ponud-

nika za predmet javnega naročila,
2. cena,
3. izdelana tehnologija čiščenja s si-

stemom zagotavljanja kakovosti ponujenih
storitev,

4. reference v primerljivih zdravstve-
nih ustanovah, kjer se že uporablja ponuje-
na tehnologija čiščenja,

5. posebne ugodnosti glede general-
nega čiščenja,

6. doba opravljanja dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cleaning d.o.o., Zvonarska
1, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje prostorov Psihiatrične klinike Ljub-
ljana na lokacijah Studenec 48, Zaloška
29 in Poljanski nasip 58 v Ljubljani.

7. Pogodbena vrednost: 231,29 SIT za
mesečno čiščenje kvadratnega metra povr-
šin.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja 309,40 SIT za mesečno čišče-
nje kvadratnega metra površin, najnižja
231,29 SIT za mesečno čiščenje kvadrat-
nega metra površin.

11., 12., 13.
Psihiatrična klinika Ljubljana

Ob-27539
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplar-
niška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 28. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena in plačilni pogoji, celovitost
ponudbe, reference, tehnološka rešitev, rok
izvedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SOL Intercontinental, d.o.o.,
Bežigrad 15, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba rekonstrukcije sistema kemične pri-
prave vode v Termoelektrarni Toplarni
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
508,956.170,59 SIT (DDV vključen).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 701,101.496,87 SIT,
508,956.170,59 SIT, v obeh vrednostih je
DDV vključen.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 77-78 z dne 24. 9.
1999, Ob-12155 (namera), Uradni list RS,
št. 108 z dne 27. 12. 1999, Ob-17632.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Ob-27541
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplar-
niška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 14. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference na
izvajanju generalnih remontov odjemno kon-
denzacijskih turboagregatov, reference pri
izvajanju rekonstrukcij vstopnih regulacijskih
ventilov, reference pri tehnoloških izvedbah
zamenjav rotorskih kap, rok za izvedbo del,
certifikat kakovosti po ISO 9001 ali ISO
9002.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SOL Intercontinental, d.o.o.,
Bežigrad 15, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: rekon-
strukcija in generalni remont parne tur-
bine in generatorja bloka 3–50 MW v
Termoelektrarni Toplarni Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 256,448.119
SIT (DDV vključen).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 269,465.194,60 SIT, 256,448.119
SIT, v obeh vrednostih je DDV vključen.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 17 z dne 25. 2.
2000, Ob-21937.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 3254 Ob-27544
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 4. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik izvajalca ni izbral, ker
javni razpis za izdelavo projektov PGD, PZR
in PZI za razširitev odlagališča nenevarnih
odpadkov na območje podaljšanega IV. in
V. odlagalnega polja novega dela odlaga-
lišča komunalnih odpadkov Barje v Ljubljani
(JR S2/00, marec 2000, Uradni list RS, št.
29 z dne 31. 3. 2000, str. 2849,
Ob-24445) ni uspel, jer na javni razpis nista
prispeli vsaj dve veljavni ponudbi.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-

va projektov PGD, PZR in PZI za razširi-
tev odlagališča nenevarnih odpadkov na
območje podaljšanega IV. in V. odlagal-
nega polja novega odlagališča komu-
nalnih odpadkov Barje v Ljubljani (JR
S2/00, marec 2000).

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Snaga, d.o.o., Ljubljana

Ob-27546
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000
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):
– reference in izkušnje ponudnika ter

projektne skupine ponudnika, maks. 40
točk,

– kadrovska zasedba projektne skupine,
maks. 15 točk,

– sposobnost ponudnika, da opravi svo-
je delo brez zunanjih sodelavcev oziroma
podizvajalcev, maks. 5 točk,

– ponudbena cena, maks. 30 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 6 točk,
– tehnična opremljenost, maks. 4 toč-

ke.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: (za posamezno razpisano
javno naročilo):

1. Inštitut za javno upravo, Kongresni
trg 12, 1000 Ljubljana,

2. naročnik pod drugo razpisano na-
logo ni izbral izvajalca, ker je prispela samo
ena ponudba. Javno naročilo se ne odda
nobenemu ponudniku. Javni razpis se po-
novi pod enakimi pogoji,

3. Kemijski inštitut, Hajdrihova 19,
1000 Ljubljana,

4. Kemijski inštitut, Hajdrihova 19,
1000 Ljubljana,

5. Inspect Ljubljana, d.d., Jakšičeva
5, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del (za
posamezno javno naročilo):

1. strokovne podlage za spremem-
be in dopolnitve zakona o varstvu oko-
lja,

2. razpisano javno naročilo ni bilo
dodeljeno,

3. strokovne podlage za vodenje
in upravljanje komunalnih bioloških či-
stilnih naprav,

4. analiza stanja izvajanja obrato-
valnega monitoringa odpadnih voda,

5. strokovne podlage za pripravo
predpisa o monitoringu tekočih goriv.

7. Pogodbena vrednost:
1. 12,420.000 SIT,
2. –,
3. 2,994.752 SIT,
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4. 1,993.624 SIT,
5. 1,978.789 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb:

1. 3 prejete ponudbe,
2. 1 prejeta ponudba,
3. 2 prejeti ponudbi,
4. 3 prejete ponudbe,
5. 2 prejeti ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

1. 13,662.000 SIT, 11,864.966 SIT,
2. –,
3. 2,994.752 SIT, 2,866.115 SIT,
4. 2,196.145 SIT, 1,832.005 SIT,
5. 1,978.789 SIT, 1,500.000 SIT.

11., 12.
Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 363-04-1/00 Ob-27549
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana, po pooblastilu Ministrstva
za promet in zveze, Prometnega inšpekto-
rata RS, Direkcije RS za ceste in Centra
Vlade za informatiko.

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):
– usposobljenost in sposobnost ponud-

nika za realizacijo razpisanih del,
– plačilni pogoji,
– fiksnost cene,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

naročniku,
– ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Čistoča, d.o.o., Lobodova
14, 1236 Trzin.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dnev-
no čiščenje poslovnih prostorov držav-
nih upravnih organov v poslovnem ob-
jektu Langusova 4, Ljubljana, in sicer A)
dnevno čiščenje poslovnih prostorov po-
vršine 10.399,70 m2, od tega je skupaj
8.635 m2 površin, ki se čistijo po siste-
mu Composil in B) občasno čiščenje si-
stemskih prostorov v izmeri 663,80 m2,
ki se bo izvajalo enkrat mesečno oziro-
ma po dogovoru z uporabnikom.

7. Pogodbena vrednost: 26,807.215
SIT/letno.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 0 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,272.966,10 SIT/letno, 25,620.000
SIT/letno.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 10. 3. 2000, pod št.
363-04-1/00.

Vlada RS
Servis skupnih služb vlade

Ob-27674
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom dr. Janeza Oražma, Majnikova 1, 1310
Ribnica.

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

3. Datum izbire: 8. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejša cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– lokacija Sodražica – Pajk Anton, Zavo-

da 20, Sodražica,
– lokacija Ribnica – Križ Darko, Majni-

kova 1, Ribnica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zobo-

tehnične storitve za potrebe zoboz-
dravstvene dejavnosti.

7. Pogodbena vrednost:
– lokacija Sodražica – 12.500 točk –

zob. – odrasli,
– lokacija Ribnica – 25.000 točk – zob.

– odrasli,
– lokacija Ribnica – 2.600 točk – zob. –

ortodont.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– lokacija Sodražica: 4,650.000 SIT,

4,507.000 SIT,
– lokacija Ribnica: 9,300.000 SIT,

9,014.000 SIT,
– lokacija Ribnica: 967.200 SIT,

937.456 SIT.
11., 12.
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma,

Ribnica

Št. 2.-2446/00 Ob-27667
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana, faks 061/29-14-822.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev, objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 6-7 z dne 28. 1. 2000,
Ob-19520.

3. Datum izbire: 21. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– program izvedbe del,
– struktura kadra,
– splošne izkušnje,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Družba za državne ceste,
Tržaška 19a, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: stro-
kovno nadzorstvo pri izvedbi sanacije
predora Počehova.

7. Pogodbena vrednost: 4,287.069 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,861.540 SIT, 3,958.070 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Infrastruktura

Št. 2.-2446/00 Ob-27668
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana, faks 061/29-14-822.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev, objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 6-7 z dne 28. 1. 2000,
Ob-19521.

3. Datum izbire: 21. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– program izvedbe del,
– struktura kadra,
– splošne izkušnje,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Družba za državne ceste,
Tržaška 19a, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: stro-
kovno nadzorstvo pri izvedbi sanacije
predora Karavanke.

7. Pogodbena vrednost: 8,011.080 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,998.000 SIT, 8,011.080 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Infrastruktura

Ob-27718
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Celje, Komunalna direk-
cija, Prešernova 27/II, 3000 Celje in Vodo-
vod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.,
Lava 2a, Celje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis z zbiranjem
predlogov.

3. Datum izbire: 26. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila – uteme-

ljitev: merila: izpolnjevanje pogojev iz razpi-
sne dokumentacije, kvaliteta ponudbe, kva-
liteta tehnične rešitve, reference, cena pro-
gramske in strojne opreme, cena vzdrževa-
nja in servisiranja .

Utemeljitev: izbrani ponudnik je bil iz-
bran na osnovi objavljenih pogojev, meril in
kriterijev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Libela Elsi, d.o.o., Obrt-
niška cesta 2, 3000 – Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va in inštalacija programske in strojne
opreme po perifernih objektih, ki so pod
daljinskim nadzorom.

7. Pogodbena vrednost: 10,000.000
SIT z DDV bo realizirano v letu 2000.

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 13-14
z dne 18. 2. 2000.

Vodovod-kanalizacija JP, d.o.o., Celje
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Št. 40007/5-00 Ob-27720
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova
1b.

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

3. Datum izbire: 30. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je pri ocenjeva-
nju ponudb zbral po merilih, objavljenih v
javnem razpisu in razpisni dokumentaciji,
najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Univerza v Ljubljani, Bioteh-
niška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in
obnovljive gozdne vire, Jamnikarjeva 101,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vred-
notenje krajin z vidika biotske raznovrst-
nosti ter izhodišča za njihovo varstvo.

7. Pogodbena vrednost: 3,300.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,391.500SIT; 3,300.000 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Ur. l. RS, št. 9-10/2000,
Ob-19911.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Ob-27787
1. Naročnik, poštni naslov: Ortopedska

bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280
Ankaran.

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

3. Datum izbire: sklep o zaključku po-
stopka in o ponovnem javnem razpisu z dne
10. 5. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): razlog za zaključek postopka
brez naročila: po pregledu prispelih ponudb
je naročnik ugotovil, da je samo ena ponud-
ba popolna in je v skladu z 41. členom ZJN
postopek zaključil.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:

čiščenje in vzdrževanje parkovnih povr-
šin.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 405-105/00 Ob-27870
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava RS

za geofiziko, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 12. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na javni razpis je prispela samo
ena ponudba, zato izvajalec v skladu s pr-
vim odstavkom 41. člena zakona o javnih
naročilih ni bil izbran.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Uprava RS za geofiziko

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. 403-04/00 Ob-27463
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: 21. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kompatibilnost z obstoječo pro-
gramsko opremo, pravice intelektualne last-
nine.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: RRC Računalniške storitve
d.d., Jadranska 21, 1000 Ljubljana

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in obseg dodeljenih storitev:

vzdrževanje in dopolnjevanje program-
skega paketa ŠKIS – Šolski kadrovski
informacijski sistem.

7. Pogodbena vrednost: 20,000.000
SIT brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb 1.
10., 11.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-27676
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. in 4. točka
prvega odstavka 55. člena in 56. člena za-
kona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 8. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edina dobavitelja z vso tehnično
opremo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Synatron, Lilienthalstrasse 21,
Hallbergmoos,

2. AixACCT, c/o IWE, Aachen, Aac-
hen.

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

trebno dobaviti: raziskovalna oprema me-
rilnik mehanskih napetosti v tankih fil-
mih, subvencionirana s strani MZT v ok-
viru paketa X pod zap. št. 235,27.

7. Pogodbena vrednost:
1. 6,271.667,77 SIT,
2. 12,036.067,28 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11.

Institut “Jožef Stefan”

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-27464
1. Naročnik, poštni naslov: RTH, d.o.o.,

Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
na zakona o javnih naročilih: predmet javne-
ga naročila je svetovalna in nestandardna
intelektualna storitev.

3. Datum izbire: 4. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kakovost, rok, sodelova-
nje ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IRGO Ljubljana, Slovenčeva
93, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
programski paket MYCROLYNX.

7. Pogodbena vrednost: 4,142.137 SIT
brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Ob-27465
1. Naročnik, poštni naslov: RTH, d.o.o.,

Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
na zakona o javnih naročilih: predmet javne-
ga naročila je svetovalna in nestandardna
intelektualna storitev.

3. Datum izbire: 4. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kakovost, rok, sodelova-
nje ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Naravoslovno tehnična fa-
kulteta Ljubljana, Oddelek za geotehnologi-
jo in rudarstvo, Aškerčeva 12, 1000 Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
programski paket Viba Vent.

7. Pogodbena vrednost: 2,400.000 SIT
brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Ob-27466
1. Naročnik, poštni naslov: RTH, d.o.o.,

Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
na zakona o javnih naročilih: predmet javne-
ga naročila je svetovalna in nestandardna
intelektualna storitev.

3. Datum izbire: 4. 4. 2000.
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ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Ob-27477
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa:  JZ Psihiatrična bolnišnica Ormož,
Ptujska c. 33, Ormož, 715200.

2. (a) Kraj dobave: Ptujska c. 33, Or-
mož.

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

A) moka in mlevski izdelki 1,000.000
SIT,

B) mleko in mlečni izdelki 5,500.000
SIT,

C) zmrznjena zelenjava in ostali izdelki
1,100.000 SIT,

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): cena, kakovost, rok, sodelova-
nje ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: L.E.C., d.o.o., Linhartova
9, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
programski paket Viba CAD.

7. Pogodbena vrednost: 937.500 SIT
brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 01-02/03-00 Ob-27467
1. Naročnik, poštni naslov: Državni zbor

Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 8. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 25. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): svetovalna in nestandardna inte-
lektualna storitev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Inštitut za geografijo, Trg
francoske revolucije 7, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
koordinacija in ekspertno vodenje Sku-
pine za oblikovanje volilnih okrajev ter
izdelava osnutka volilnih okrajev.

7. Pogodbena vrednost: 8,389.339,35
SIT.

8., 9., 10., 11.
Državni zbor Republike Slovenije

Št. 30 Ob-27673
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 14. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec naloge je izbran na pod-
lagi preverjene ponudbe za storitve, ki jih je
sposoben za obravnavano območje v zah-
tevani vsebini in rokih v celoti izvršiti samo
naveden ponudnik. Ponudnik ima v rednem
delovnem razmerju ustrezno število strokov-
nih kadrov za realizacijo navedenega naro-
čila potrebnih strok, ima na voljo ustrezno
tehnično opremo in razpolaga z znanjem in
podatki, ki so neobhodni za izvedbo nalo-
ge.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kmetijski zavod Maribor,
p.o., Vinarska ul. 14, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava strokovnih mnenj za predlagane
posege na območjih najboljših kmetij-
skih zemljišč – spremembe in dopolni-
tve prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana za območje
Mestne občine Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 404,600 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Mestna občina Maribor
Zavod za prostorsko načrtovanje

Št. 8161/1438/2000 Ob-27680
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, telefaks 061/174-24-32.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
na zakona o javnih naročilih: javno naročilo
za izbiro izvajalca v skladu s 3. točko in 8.
točko 55. člena ZJN za izdelavo projektne
dokumentacije PGD in PZI za objekt: DV
110 kV Formin–Ptuj–Kidričevo, OPGW, ka-
belski sistem in terminalska TK oprema.

3. Datum izbire: 21. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je edini uspo-
sobljen izvesti naročilo oziroma nadaljevati
v zahtevanem obsegu, kvaliteti in roku.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBE, d.o.o., Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava projektne dokumentacije PGD in
PZI za objekt: DV 110 kV Formin–Ptuj–
Kidričevo, OPGW, kabelski sistem in ter-
minalska TK oprema.

7. Pogodbena vrednost: 5,949.286 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,949.286 SIT, 5,949.286 SIT.
11.

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

Št. 1373/00 Ob-27682
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljub-

ljana, Javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., Slovenska 58, 1516 Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: izbrani
izvajalec je edini, ki je glede na komplek-
snost objekta, usposobljen na domačen tr-
žišču izdelati zadovoljivo in v sprejemljivem
roku projektno dokumentacijo. Ima tudi
ustrezno kadrovsko strukturo, ki pozna zah-
tevnost daljnovodov 110 kV.

3. Datum izbire: 14. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– kvaliteta,
– strokovno usposobljen kader,
– ustrezen rok izvedbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: IBE, d.d., Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava projekta idejnih zasnov za dalj-
novod DV 2 × 110 RTP Grosuplje–RTP
Trebnje.

7. Pogodbena vrednost: 11,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,500.000 SIT.
11.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 3283 Ob-27689
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 10. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po natančnem pregledu in pre-
veritvi obsega in vsebine storitve je strokov-
na komisija ugotovila, da je za izvedbo jav-
nega naročila usposobljen samo en ponud-
nik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo, z ustreznimi strokovnimi kadri in s
pravicami intelektualne lastnine.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBE, d.d., Ljubljana, Hajdri-
hova 4, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
strokovna podpora za delo na grafični
postaji s programskim paketom ACAD.

7. Pogodbena vrednost: 8,386.496 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 2.-2446/00 Ob-27669
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska ul. 11, 1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: edini
usposobljeni izvajalec za izvedbo javnega
naročila.

3. Datum izbire: 20. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): 3. točka 55. člena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Elektroinštitut Milan Vidmar,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
analiza transformatorskih olj.

7. Pogodbena vrednost: 1,672.909 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Slovenske železnice, d.d.
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D) vloženo sadje in zelenjava 420.000
SIT,

E) jajca 525.000 SIT,
F) splošno prehrambeno blago

7,300.000 SIT,
G) meso in mesni izdelki 13,300.000

SIT,
H) perutnina domača 825.000 SIT,
I) kruh in pekovsko pecivo 2,350.000

SIT,
J) pijače 1,600.000 SIT,
K) perutnina 3,300.000 SIT.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

37,270.000 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:  JZ Psihiatrična bolnišnica
Ormož, uprava – kontaktna oseba je Marta
Korez.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 29. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  negotovinsko, s predloži-
tvijo potrdila o nakazilu 4.000 SIT na ŽR
52410-603-30720, s pripisom “Javna na-
ročila”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  do 15. 6. 2000, do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe:  JZ Psihiatrična bolnišnica
Ormož – uprava, s pripisom “Javna naroči-
la”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 6. 2000 ob 10. uri v sejni sobi zavoda.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo:  v skladu z
razpisno dokumentacijo.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):  navedeni v razpisni dokumenta-
ciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:  samo pisno do 12. 6. 2000 na naš
naslov.

10.
JZ Psihiatrična bolnišnica Ormož

Ob-27478
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa:  JZ Psihiatrična bolnišnica Ormož,
Ptujska c. 33, Ormož, 715200.

2. (a) Kraj dobave: Ptujska c. 33, Or-
mož.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: čistilna in pralna sredst-
va.

A) čistilna sredstva in premazi
2,450.000 SIT,

B) pralna sredstva 2,200.000 SIT,
C) papirna konfekcija 1,000.000 SIT,
D) ostali tehnični material 1,300.000

SIT.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

6,950.000 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: JZ Psihiatrična bolnišnica
Ormož, uprava – kontaktna oseba je Marta
Korez.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 29. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  negotovinsko, s predloži-
tvijo potrdila o nakazilu 4.000 SIT na ŽR
52410-603-30720, s pripisom “Javna na-
ročila”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 15. 6. 2000, do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ Psihiatrična bolnišnica
Ormož – uprava, s pripisom “Javna naroči-
la”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 6. 2000 ob 10. uri v sejni sobi zavoda.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: v skladu z raz-
pisno dokumentacijo.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): navedeni v razpisni dokumenta-
ciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: samo pisno do 12. 6. 2000 na naš
naslov.

10.
JZ Psihiatrična bolnišnica Ormož

Št. 099/2000 Ob-27479
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
Ljubljana, faks 175-21-80.

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

trebno dobaviti:
blag. skupina A) izdelava predtiskanih

obrazcev za izpis mesečnega obračuna
RTV prispevka, obvestila za trajnike,
opomine s položnico, pisem za prijavo
sprejemnika,

blag. skupina B): izdelava predtiska-
nih obrazcev za odločbe.

(c) Ocenjena vrednost naročila:  ca.
92,000.000 SIT;

blag. skupina A): ca. 85,000.000 SIT,
blag. skupina B): ca. 7,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave:  v času 12

mesecev od podpisa pogodbe.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti:  JZ RTV Slovenija, Služba
za obračun RTV prispevka, Dalmatinova 8,
Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  od 23. 5. 2000 do
31. 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 po 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 Iztoku Lipovšku,
faks 061/175-21-90 in za komercialni del
– pri Igorju Kaduncu, faks 061/175-21-80.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 20. 6.
2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe
morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z
napisom: “Ne odpiraj – za razpis – Ponud-
ba za razpis št. 099/2000 – obrazci za RTV
naročnino. Na kuverti mora biti napisan pol-
ni naslov ponudnika.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 2000 ob 10. uri v veliki sejni sobi –
5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 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 določilih v razpisni dokumen-
taciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: po razpisni dokumentaciji.

10.
JZ RTV Slovenija

Št. 24 Ob-27480
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Braslovče, Rakovlje
15b, Braslovče, tel. 03/709-116, faks
03/709-046.

Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50. členu ZJN.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Bra-
slovče, Vrtec Braslovče, Osnovna šola Le-
tuš, Osnovna šola Trnava, Osnovna šola Go-
milsko.

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

1. kruh, pekovsko pecivo 1,600.000
SIT,

2. slaščičarski izdelki 520.000 SIT,
3. sadje, zelenjava 2,335.000 SIT,
4. mleko, mlečni izdelki 3,110.000

SIT,
5. meso, mesni izdelki 4,280.000

SIT,
6. jajca 165.500 SIT,
7. ribe 275.000 SIT,
8. drobni prehrambeni izdelki

3,740.000 SIT,
9. zamrznjeni izdelki 180.000 SIT,
10. čaji, suho sadje 272.000 SIT,
11. sokovi, sirupi 495.000 SIT.

Količine blaga so razvidne in predraču-
nov posamezne skupine, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
16,972.500 SIT.

3. Predvideni čas dobave: od 1. 9. 2000
do 31. 8. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Osnovna šola Braslovče,
tajništvo, Rakovlje 15b, Braslovče, kont.
oseba Helena Plaskan.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  do 15. 6. 2000, vsak
delovni dan od 8. do 11. ure. Dvig doku-
mentacije je potrebno en dan pred dvigom
najaviti telefonsko ali po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT (z vključenim
DDV), na ŽR 50750-603-36061.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  do 19. 6. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Osnovna šola
Braslovče, tajništvo, Rakovlje 15b, Braslov-
če. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – ne odpi-
raj” in številko objave tega javnega razpisa
ter z navedbo predmeta naročila (skupi-
ne). Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo na sedežu Os-
novne šole, Rakovlje 15b, Braslovče, 19. 6.
2000 ob 13. uri.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji, opredeljeni v 40. členu
ZJN.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na tel.
041/922-385 – Manja Rajh vsak delovni
dan med 8. in 10. uro s pisno potrditvijo na
naslovu kot pod 1. točko.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in
najnižja končna cena.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 6. 2000.

Ponudba mora veljati do 31. 8. 2000.
Predviden datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 7. 2000.
10.

Osnovna šola Braslovče

Št. 52 Ob-27481
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Skupnost osnovnih šol, Ljubljanska
89, Domžale, tel. 061/719-180, faks
061/719-185.

2. (a) Kraj dobave: javni zavodi.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: prehrambeno blago.
I. Osnovna šola Frana Albrehta, Šol-

ska ulica 1, Kamnik
1. skupina: meso in mesni izdelki v

vrednosti ca. 1,993.000 SIT,
2. skupina: ribe in ribji izdelki v vred-

nosti 0 SIT,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki v

vrednosti ca. 4,434.000 SIT,
4. skupina: kruh in pekovski izdelki v

vrednosti ca. 8,126.000 SIT,
5. skupina: sadje in zelenjava v vred-

nosti ca. 552.000 SIT,
6. skupina: jajca v vrednosti ca.

51.000 SIT,
7. skupina: sadni sokovi v vrednosti

ca. 713.000 SIT,
8. skupina: splošno prehrambeno bla-

go v vrednosti ca. 1,835.000 SIT.
II. Osnovna šola Komenda Moste,

Moste 40, Komenda

1. skupina: meso in mesni izdelki v
vrednosti ca. 4,100.000 SIT,

2. skupina: ribe in ribji izdelki v vred-
nosti ca. 160.000 SIT,

3. skupina: mleko in mlečni izdelki v
vrednosti ca. 4,100.000 SIT,

4. skupina: kruh in pekovski izdelki v
vrednosti ca. 5,700.000 SIT,

5. skupina: sadje in zelenjava v vred-
nosti ca. 2,600.000 SIT,

6. skupina: jajca v vrednosti ca.
200.000 SIT,

7. skupina: sadni sokovi v vrednosti
ca. 1,700.000 SIT,

8. skupina: splošno prehrambeno bla-
go v vrednosti ca. 3,200.000 SIT.

III. Osnovna šola Marije Vere, Ljub-
ljanska cesta 16A, Kamnik

1. skupina: meso in mesni izdelki v
vrednosti ca. 1,624.000 SIT,

2. skupina: ribe in ribji izdelki v vred-
nosti ca. 0 SIT,

3. skupina: mleko in mlečni izdelki v
vrednosti ca. 3,895.000 SIT,

4. skupina: kruh in pekovski izdelki v
vrednosti ca. 4,053.000 SIT,

5. skupina: sadje in zelenjava v vred-
nosti ca. 530.000 SIT,

6. skupina: jajca v vrednosti ca. 0 SIT,
7. skupina: sadni sokovi v vrednosti

ca. 1,773.000 SIT,
8. skupina: splošno prehrambeno bla-

go v vrednosti ca. 341.000 SIT.
IV. Osnovna šola Stranje, Stranje 22,

Stahovica
1. skupina: meso in mesni izdelki v

vrednosti ca. 2,626.000 SIT,
2. skupina: ribe in ribji izdelki v vred-

nosti 72.000 SIT,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki v

vrednosti ca. 2,247.000 SIT,
4. skupina: kruh in pekovski izdelki v

vrednosti ca. 3,777.000 SIT,
5. skupina: sadje in zelenjava v vred-

nosti ca. 1,396.000 SIT,
6. skupina: jajca v vrednosti ca.

92.000 SIT,
7. skupina: sadni sokovi v vrednosti

ca. 859.000 SIT,
8. skupina: splošno prehrambeno bla-

go v vrednosti ca. 950.000 SIT.
V. Osnovna šola Toma Brejca, Šutna

39, Kamnik
1. skupina: meso in mesni izdelki v

vrednosti ca. 1,632.000 SIT,
2. skupina: ribe in ribji izdelki v vred-

nosti 0 SIT,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki v

vrednosti ca. 1,683.000 SIT,
4. skupina: kruh in pekovski izdelki v

vrednosti ca. 2,342.000 SIT,
5. skupina: sadje in zelenjava v vred-

nosti ca. 731.000 SIT,
6. skupina: jajca v vrednosti ca. 0 SIT,
7. skupina: sadni sokovi v vrednosti

ca. 1,841.000 SIT,
8. skupina: splošno prehrambeno bla-

go v vrednosti ca. 438.000 SIT.
VI. Osnovna šola Šmartno v Tuhinju,

Šmartno v Tuhinju, Laze v Tuhinju
1. skupina: meso in mesni izdelki v

vrednosti ca. 1,900.000 SIT,
2. skupina: ribe in ribji izdelki v vred-

nosti 50.000 SIT,

3. skupina: mleko in mlečni izdelki v
vrednosti ca. 2,463.000 SIT,

4. skupina: kruh in pekovski izdelki v
vrednosti ca. 5,300.000 IST,

5. skupina: sadje in zelenjava v vred-
nosti ca. 1,455.000 SIT,

6. skupina: jajca v vrednosti ca.
20.000 SIT,

7. skupina: sadni sokovi v vrednosti
ca. 412.000 SIT,

8. skupina: splošno prehrambeno bla-
go v vrednosti ca. 1,000.000 SIT.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
84,966.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti:  dokumentacija za ugotav-
ljanje sposobnosti se dobi na naslovu: Skup-
nost osnovnih šol, Ljubljanska 89, Domža-
le, tajništvo, vsak delovni dan od 9. do
14. ure. Ponudniki morajo imeti ob dvigu
dokumentacije s seboj davčno številko po-
nudnika.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 16. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  razpisna dokumentacija je
na voljo na Skupnosti osnovnih šol, v tajniš-
tvu, proti dokazilu o plačilu 10.000 SIT na
žiro račun Skupnosti osnovnih šol št.
50120-603-55450.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  ponudbe je potrebno
predložiti do 19. 6. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe:  Skupnost osnovnih šol,
Ljubljanska 89, 1230 Domžale, v zapečate-
nih kuvertah, na katerih je napisan poleg
naslovnika tudi naslov ponudnika in poseb-
na oznaka “Ne odpiraj – Javni razpis – Pre-
hrambeno blago.”

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v Osnovni šo-
li Frana Albrehta, na naslovu Šolska ulica 1,
Kamnik, v strokovni knjižnici v I. nadstropju,
dne 21. 6. 2000 ob 12. uri. Predstavniki
ponudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja
ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za
zastopanje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: javni zavodi
bodo sklepali pogodbe s ponudniki, ki jim
bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– odzivni čas in drugi pogoji iz razpisne

dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki lahko dobijo informacije o
naročilu na tel. 061/719-180 pri Majdi Za-
lokar, od 31. 5. 2000 dalje, vsak delovni
dan od 9. do 11. ure. Ponudniki bodo o
izbiri obveščeni v roku 45 dni po izteku roka
za prijavo na javni razpis.

10.
Skupnost osnovnih šol, Ljubljanska 89,

Domžale
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Št. 41405/00077/2000 Ob-27681
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Skupnost zavodov osnovnega
zdravstva Koroške, Ravne na Koroškem,
0602/8705 222.

2. (a) Kraj dobave: Ravne na Koroškem
oziroma sedež posameznega zavoda.

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

– zdravila skupine D (sanitetni, medi-
cinsko potrošni, laboratorijski in rent-
genski material),

– zobozdravstveni material,
za Zdravstvene domove Dravograd, Ra-

dlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slo-
venj Gradec, ter

– živila (za Zdravstveni dom Ravne
na Koroškem).

(c) Ocenjena vrednost naročila:
za Zdravstveni dom Dravograd

17,200.000 SIT,
za Zdravstveni dom Radlje ob Dravi

32,700.000 SIT,
za Zdravstveni dom Ravne na Koroškem

73,300.000 SIT in živila 6,800.000 SIT,
za Zdravstveni dom Slovenj Gradec

24,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivno

12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Skupnost zavodov osnov-
nega zdravstva Koroške – tajništvo, Ravne
na Koroškem, Ob Suhi 11.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  od 23. 5. 2000 do
5. 6. 2000 vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  skupna dokumentacija
15.000 SIT, dokumentacija za posamezni
zavod 5.000 SIT na račun št.
50830-603-35001.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 6. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe:  Skupnost zavodov osnov-
nega zdravstva Koroške – tajništvo, 2390
Ravne na Koroškem, Ob Suhi 11.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 6. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Zdravstve-
nega doma na Ravnah na Koroškem.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): nižje cene, ugodnejši plačilni po-
goji in v razpisni dokumentaciji zahtevani
dokumenti.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:  z izbranimi ponudniki bo sklenjena
letna pogodba za dobavo blaga.

10.
Skupnost zavodov osnovnega

zdravstva
Ravne na Koroškem

Št. 210/2000 Ob-27748
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Morje Lucija, Fazanska 3, Por-
torož, tel./faks 066/770-263.

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

trebno dobaviti: živila po skupinah:
1. kruh in pekovsko pecivo

2,023.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki 9,348.000
SIT,

3. zmrznjene ribe 350.000 SIT,
4. sadje in suho sadje 2,060.000

SIT,
5. mleko in mlečni izdelki 1,978.000

SIT,
6. sveža zelenjava in jajca 3,408.000

SIT,
7. zmrznjena zelenjava 84.000 SIT,
8. testenine 635.000 SIT,
9. drugo prehrambeno blago

4,617.000 SIT.
Vrednost blaga po posameznih skupi-

nah je ocenjena.
Orientacijska količina blaga je oprede-

ljena v razpisni dokumentaciji.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

24,503.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave:  sukcesivna

dobava 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti:  Vrtec Morje Lucija, Fa-
zanska 3, Portorož – tajništvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  zainteresirani ponud-
niki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
od 22. 5. 2000 do vključno 2. 6. 2000
vsak delovnik od 8. do 12. ure v tajništvu
Vrtca Morje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV je vraču-
nan) na žiro račun št. 51420-603-31978 –
za razpisno dokumentacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo pris-
peti v tajništvo Vrtca Morje Lucija najkasne-
je 9. 6. 2000 do 14. ure, ne glede na to ali
bodo oddane osebno ali po pošti.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe:  Vrtec Morje Lucija, Fazan-
ska 3, 6320 Portorož, z oznako “Ne odpi-
raj, ponudba – javni razpis za dobavo živil –
za skupine živil: (navedite skupine živil za
katere oddajate ponudbo).”

Na kuverti mora biti navedeno tudi ime in
naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 6. 2000 ob
10. uri na sedežu naročnika v Luciji, Fazan-
ska 3.

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

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotavljanje najmanj 50% artiklov in

najmanj 50% letne količine blaga v skupini
za katero ponudnik odda ponudbo,

– odzivni čas – 24 ur,
– plačilni rok – 30 dni,
– zagotavljanje dostave blaga,
– najnižja končna cena in
– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-

mentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena po-
godba za dobavo živil po skupinah, v skladu
s 50. členom ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

Vrtec Morje Lucija

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-27581
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, faks 062/30
05-655.

2. Kraj izvedbe del: vse hidroelektrarne
na Dravi s pripadajočimi objekti in poslovna
stavba.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: obrtniška
dela – specifikacija del je navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

Ocenjena vrednost celotnih del je do
148,000.000 SIT.

4. Predviden čas izvedbe: izbranim po-
nudnikom bo priznana sposobnost za ob-
dobje 12 mesecev.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Drav-
ske elektrarne Maribor, Obrežna 170, 2000
Maribor, soba 005, tel. 062/30-05-388,
faks 062/30-05-655.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 23. 5. do
26. 5. 2000 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za odkup razpisne
dokumentacije 15.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko na račun št.
51800-601-28970.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: 20. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov,kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dravske elektrarne Maribor,
Obrežna 170, 2000 Maribor, vložišče –
soba 016.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 6. 2000 ob 9. uri.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za za-
stopanje.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: na razpis iz prejšnjega po-
glavja se lahko prijavijo pravne ali fizične
osebe ali skupine fizičnih oseb ali skupine
pravnih oseb.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

Ob-27583
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, faks
062/30-05-655.
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2. Kraj izvedbe del: vse hidroelektrarne
na Dravi s pripadajočimi objekti in poslovna
stavba.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: ureditvena
dela brežin bazenov, kanalov in struge
Drave – specifikacija del je navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

Ocenjena vrednost celotnih del je do
148,000.000 SIT.

4. Predviden čas izvedbe: izbranim po-
nudnikom bo priznana sposobnost za ob-
dobje 12 mesecev.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Drav-
ske elektrarne Maribor, Obrežna 170, 2000
Maribor, soba 005, tel. 062/30-05-388,
faks 062/30-05-655.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 23. 5. do
26. 5. 2000 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za odkup razpisne
dokumentacije 15.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko na račun št.
51800-601-28970.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: 20. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov,kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dravske elektrarne Maribor,
Obrežna 170, 2000 Maribor, vložišče –
soba 016.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 6. 2000 ob 9. uri.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za za-
stopanje.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: na razpis iz prejšnjega po-
glavja se lahko prijavijo pravne ali fizične
osebe ali skupine fizičnih oseb ali skupine
pravnih oseb.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

Ob-27584
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, faks
062/30-05-655.

2. Kraj izvedbe del: vse hidroelektrarne
na Dravi s pripadajočimi objekti in poslovna
stavba.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: sanacijska
dela – specifikacija del je navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

Ocenjena vrednost celotnih del je do
148,000.000 SIT.

4. Predviden čas izvedbe: izbranim po-
nudnikom bo priznana sposobnost za ob-
dobje 12 mesecev.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Drav-
ske elektrarne Maribor, Obrežna 170, 2000
Maribor, soba 005, tel. 062/30-05-388,
faks 062/30-05-655.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo od 23. 5. do 26. 5.
2000 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za odkup razpisne
dokumentacije 15.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko na račun št.
51800-601-28970.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: 20. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov,kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dravske elektrarne Maribor,
Obrežna 170, 2000 Maribor, vložišče – so-
ba 016.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 6. 2000 ob 8. uri.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za za-
stopanje.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: na razpis iz prejšnjega po-
glavja se lahko prijavijo pravne ali fizične
osebe ali skupine fizičnih oseb ali skupine
pravnih oseb.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

Ob-27585
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, faks
062/30-05-655.

2. Kraj izvedbe del: vse hidroelektrarne
na Dravi s pripadajočimi objekti in poslovna
stavba.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: gradbena
dela – specifikacija del je navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

Ocenjena vrednost celotnih del je do
148,000.000 SIT.

4. Predviden čas izvedbe: izbranim po-
nudnikom bo priznana sposobnost za ob-
dobje 12 mesecev.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Drav-
ske elektrarne Maribor, Obrežna 170, 2000
Maribor, soba 005, tel. 062 / 30 05 388,
faks 062/30-05-655.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo od 23. 5. do 26. 5.
2000 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za odkup razpisne
dokumentacije 15.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko na račun št.
51800-601-28970.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: 20. 6. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov,kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dravske elektrarne Maribor,
Obrežna 170, 2000 Maribor, vložišče – so-
ba 016.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 6. 2000 ob 8. uri.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo

predložiti pisno pooblastilo ponudnika za za-
stopanje.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: na razpis iz prejšnjega po-
glavja se lahko prijavijo pravne ali fizične
osebe ali skupine fizičnih oseb ali skupine
pravnih oseb.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

Št. 2-2446/00 Ob-27670
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska 11, Ljubljana, faks 061/29-14-822.

2. Kraj izvedbe del: omrežje Slovenskih
železnic.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično:

 (a) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov:

a1) zamenjava zgornjega ustroja in
delna sanacija spodnjega ustroja.

(b)
(c) Ocenjena vrednost naročila:  vred-

nost vrednost naročil bo določena na pod-
lagi sprejetega proračuna Republike Slove-
nije, skladno s potrjenim planom vlaganj v
železniško infrastrukturo.

4. Predvideni čas izvedbe: obdobje ene-
ga leta.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura, Služ-
ba za gradbeno dejavnost, Kolodvorska 11,
Ljubljana, kontaktna oseba je Milenko
Ćućić, univ, dipl. inž. gradb. tel.
061/29-14-585.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago od 22. 5. do 31. 5.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 10.000
SIT na žiro račun naročnika št.
50100-601-5014744 ali na glavni blagajni
Slovenskih železnic, Kolodvorska 11, Ljub-
ljana, soba št. 115, kjer tudi dobijo potrdilo
o plačilu.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: ponudbe morajo biti predložene do
19. 6. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Služba za gradbeno dejav-
nost, Kolodvorska 11, Ljubljana, pisarna št.
205.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 19. 6. 2000 ob 10. uri
v prostorih Slovenskih železnic (steklena
dvorana).

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): ponudniki morajo izpolnjevati po-
goje iz 40. člena ZJN in pogoje navedene v
razpisni dokumentaciji.

10.
Slovenske železnice, d.d.
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ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Ob-27620
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.,
Koroška cesta 37 b, 3320 Velenje, telefaks
063/866-551, tel. 063/866-572.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: projektantske in svetovalne
storitve v investicijskem procesu – klasi-
fikacija po priročniku za konzultantske
storitve v investicijski gradnji (IZS 1999).

Opis:
– raziskave,
– predhodne investicijske študije,
– projektna dokumentacija zunanjega

kanalizacijskega omrežja ter čistilnih naprav:
idejni projekti, PGD, PZI, PID,

– projektna dokumentacija zunanjega vo-
dovodnega omrežja: idejni projekti, PGD,
PZI, PID,

– aktivnosti pri izvajanju del,
– ostale oblike nudenja konzultantskih

storitev.
Ocenjena vrednost del v letu 2000/

2001, ki se bo oddajala po delih:
15,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: Mestna občina Velenje,
Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki.

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: Ko-
munalno podjetje Velenje d.o.o., Služba za
investicijski inženiring, Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, Zoran Rodič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 9. jun-
ija 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija je na voljo za 12.000 SIT
+ 19% DDV – virmansko nakazilo na žiro
račun št. 52800-601-46145 – sklic na št.
161, »za ugotavljanje sposobnosti 2000«.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potreb-
no predložiti fotokopijo virmana ali položnice
o plačilu za razpisno dokumentacijo.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. junija 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Služba za investicijski inženiring, Ko-
roška cesta 37b, 3320 Velenje, prejemnik
Zoran Rodič.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. junij 2000 ob 11.30 v sejni sobi Komu-
nalnega podjetja Velenje, Koroška c. 37 b,
Velenje.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno

javno naročilo: osnutek pogodbe, ki jo ob
oddaji dela ali izvedbi storitve skleneta po-
godbeni stranki: Komunalno podjetje Vele-
nje in usposobljeni ponudnik.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): projektantske in svetovalne stori-
tve v investicijskem procesu – klasifikacija
po priročniku.

Za konzultantske storitve v investicijski
gradnji (IZS 1999):

– kriteriji,
– reference.
Kot merilo štejeta vsaj dve referenci v

letu 1998 in dve referenci v letu 1999. Na-
vedena mora biti vrednost investicije, inve-
stitor ter tekstualni opis storitve. Navesti je
potrebno samo tiste reference za katere
priznanje sposobnosti se ponudnik potegu-
je ter vsi drugi pogoji po ZJN in razpisni
dokumentaciji.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: v zvezi z razpisom: Komunalno podjet-
je Velenje d.o.o., Služba za investicijski in-
ženiring, Koroška cesta 37b, 3320 Vele-
nje, Zoran Rodič.

11., 12.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Ob-27683
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Termoelektrarna Bre-
stanica, d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica,
faks 0608/22-262.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbor izvajalcev za iz-
delavo investicijske, prostorske in pro-
jektne dokumentacije.

Ocenjena vrednost naročila bo določena
kasneje, ko bo znan natančen obseg del.

3. Kraj izvedbe: Javno podjetje Termoe-
lektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280
Brestanica.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: us-
posobljenost se bo izbranemu ponudniku
priznala za dobo 12 mesecev od dneva iz-
daje sklepa o priznanju sposobnosti.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Termoelektrarna Brestanica,
d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica (tajništvo
TEB, tel. 0608/24-16-125).

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
51600-601-10014.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 6. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Termoelek-
trarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280
Brestanica.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 6. 2000 ob 10.05.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– splošni razpisni pogoji, določeni v raz-
pisni dokumentaciji,

– posebni razpisni pogoji:
· zelo zahtevni projekti:
a) pridobljen certifikat ISO 9001,

b) za vsako strokovno področje, gradbe-
no-arhitektonsko, elektro in strojno, vsaj 8
inženirjev z opravljenim strokovnim izpitom
in registracijo pri IZS, skupno torej vsaj 24
registriranih inženirjev,

c) reference pri projektiranju termoener-
getskih objektov,

d) registracija pri IZS;
· zahtevni projekti:
a) za strokovno področje, ki ga pokrivajo

(gradbeno-arhitektonsko ali elektro ali stroj-
no), vsaj 5 inženirjev z opravljenim strokov-
nim izpitom in registracijo pri IZS,

b) reference pri projektiranju na termoe-
nergetskih objektih,

c) registracija pri IZS.
10. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: mag. Alojz Kozinc, na tel. 0608/
24-16-146.

11.
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Št. 231/2000 Ob-27737
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pedagoška fakulteta Univerze v Mari-
boru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor,
tel. 062/22-93-600, faks 062/25-18-180.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: storitev čiščenja pro-
storov Pedagoške fakultete Univerze v
Mariboru.

Ocenjena vrednost naročila: 27 mio SIT
letno.

3. Kraj izvedbe: Maribor, Koroška cesta
160.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: do
31. 12. 2002.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Ko-
roška cesta 160, 2000 Maribor, glavna pi-
sarna pri Karin Grbec, soba 01/78, tel.
062/22-93-779, faks 062/25-18-180.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 25. 5. do 2. 6.
2000, med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na račun naroč-
nika, št. 51800-609-1237 – za razpisno
dokumentacijo.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. junij 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Univerza v Mariboru, Peda-
goška fakulteta, Koroška cesta 160, 2000
Maribor.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. junij 2000 ob 13. uri, na naslovu naroč-
nika, Koroška cesta 160, Maribor, velika
sejna soba.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): določeni v razpisni dokumentaciji.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije lahko dobijo inte-
resenti pri Iztoku Lugariču, tel. 22-93-600,
22-93-739 ali faks 25-18-180, vsak delov-
ni dan med 8. in 12. uro.

11.
Univerza v Mariboru,
Pedagoška fakulteta
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Javni razpisi

Št. 324-4-5-/00 Ob-27506
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi 1. čle-
na uredbe o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvod-
nje hrane za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 27/00
in 31/00)

javni razpis

za sofinanciranje priprave dokumen-
tacije in registracijo kmetijskih pridel-
kov in živil z označbo porekla blaga, pro-
mocijo kmetijskih pridelkov in živil z označ-

bo porekla blaga, projekte organizirane
prodaje kmetijskih pridelkov in živil z oz-
načbo porekla blaga ter za sofinanciranje
kontrole in optimizacije kmetijskih pridel-

kov in živil z označbo porekla blaga (prora-
čunska postavka 6631 - politika kakovo-

sti),
v skupni višini sredstev do 38,200.000

SIT.
1. Sredstva so namenjena:
A) Za sofinanciranje priprave dokumen-

tacije in registracijo kmetijskih pridelkov in
živil z označbo porekla blaga;

B) Za promocijo kmetijskih pridelkov in
živil z označbo porekla blaga ter projekte
organizirane prodaje kmetijskih pridelkov in
živil z označbo porekla blaga;

C) Sofinanciranje kontrole in optimizaci-
je kmetijskih pridelkov in živil z označbo
porekla blaga.

2. a) Vloga za namen pod točko A mora
vsebovati:

– naziv in sedež upravičenca, ki prosi za
razpisana sredstva;

– ime kmetijskega pridelka ali živila, ki
ga želijo zaščititi z označbo porekla blaga;

– kratek opis vsebine in pomena označ-
be porekla blaga za kmetijski pridelek ali
živilo;

– ime institucije in strokovnjakov, ki bo-
do izdelali posamezne projekte;

– navedbo dokumentacije za katero
upravičenec prosi za razpisana sredstva;

– višina zaprošenih sredstev;
– delež sofinanciranja;
– rok do katerega bo projekt končan;
– izpolnjen obrazec: podatki o subjektu

in obrazec za zahtevek za posamezen na-
men (dvigne se ga na MKGP).

b) Dokumentacija, ki je predmet sofinan-
ciranja pod točko A, je naslednja:

– tehnološke osnove, po katerih se iz-
delek izdeluje in ki zagotavljajo konstantno
in prepoznavno kakovost ter zagotavljajo
možnost kontrole; opis surovine ter določi-
tev značilnih fizikalnih, kemičnih, mikrobio-
loških in organoleptičnih značilnosti;

– pravilnik o označevanju in rabi označ-
be porekla blaga ter načinu kontrole kako-
vosti;

– registracija kmetijskega pridelka ali ži-
vila z označbo porekla blaga pri Ministrstvu
za znanost in tehnologijo, Urad za intelek-
tualno lastnino.

3. a) Vloga za namen pod točko B mora
vsebovati:

– ime in opis kmetijskega pridelka ali ži-
vila z označbo porekla blaga;

– naziv in sedež upravičenca, ki prosi za
razpisana sredstva;

– dokazilo o registrirani označbi porekla
blaga za kmetijske pridelke in živila;

– naziv institucije, ki bo izdelala posa-
mezne projekte;

– namen projekta;
– višina zaprošenih sredstev;
– delež sofinanciranja;
– rok do katerega bo projekt končan;
– izpolnjen obrazec: podatki o subjektu

in obrazec za zahtevek za posamezni na-
men (dvigne se ga na MKGP).

b) Za promocijo blaga in projekte organi-
zirane prodaje kmetijskih pridelkov in živil z
označbo porekla pod točko B se štejejo:

– analiza trženja kmetijskega pridelka ali
živila z označbo porekla blaga in načini pro-
mocije;

– priprava promocijskega gradiva;
– nastopi na sejmih.
4. a) Vloga za namen pod točko C mora

vsebovati:
– ime in opis kmetijskega pridelka ali ži-

vila z označbo porekla blaga;
– naziv in sedež upravičenca, ki prosi za

razpisana sredstva;
– dokazilo o registrirani označbi porekla

blaga za kmetijske pridelke in živila;
– naziv institucije in imena strokovnjakov,

ki bodo vršili ocenjevanje, vzorčenje in ana-
lize;

– program vzorčenja, ocenjevanja in ana-
liziranja;

– namen projekta;
– višina zaprošenih sredstev;
– delež sofinanciranja;
– izpolnjen obrazec: podatki o subjektu

in obrazec za zahtevek za posamezni na-
men (dvigne se ga na MKGP).

b) Sredstva pod C so namenjena za:
– sofinanciranje plačil vzorčenja, ocenje-

vanja, preverjanja skladnosti s predpisanimi
zahtevami in optimizacija proizvodnje.

5. Pri izbiri bodo imeli prednost:
– strokovno in kakovostno pripravljeni

projekti (1-10 točk);
– projekti, ki združujejo interes čim več-

jega števila proizvajalcev, povezanih v raz-
lične organizacijske oblike (1-15 točk);

– projekti nacionalnega značaja (1-30
točk)

– projekti z višjim deležem lastnih sred-
stev oziroma drugih virov financiranja (1-10
točk).

Projekti bodo sofinancirani največ do
70% celotne vrednosti.

6. Na razpis se lahko javijo društva, zve-
ze društev, gospodarska interesna združe-
nja in zadruge ter njihove zveze, ki opravlja-
jo kmetijsko, ribiško, živilsko ali trgovinsko
dejavnost oziroma storitve za kmetijstvo s
sedežem v Republiki Sloveniji. Če vlagatelj
ni hkrati tudi upravičenec je dolžan priložiti
pooblastilo da vlaga vlogo v imenu in za
račun upravičenca.

Upravičenci so dolžni priložiti vlogi tudi
dokazilo o registraciji, staro največ 2 me-
seca.

7. Dodatni pogoji in informacije: pisne
vloge za razpis se pošljejo na Ministrstvo za

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunaj-
ska 56, 58, 1000 Ljubljana v zaprtih ovojni-
cah na katerih je označeno “Ne odpiraj -
javni razpis za označbo porekla“ z navedbo
točke za katero se prijavljajo (A, B ali C).
Upoštevali bomo vloge, ki bodo prispele na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano vključno do 30. 8. 2000.

8. Prepozno prispele in nepopolne vlo-
ge bodo zavržene, neutemeljene pa zavr-
njene.

Odpiranje vlog bo 6. 9. 2000 ob 10. uri
v sobi 627 Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Dunajska 56, 58 v Ljub-
ljani. Vloge bo pregledala in ocenila komisi-
ja, ki jo imenuje minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano.

Prednost pri dodelitvi sredstev bodo ime-
le vloge z večjim številom točk.

9. O izbiri bodo vlagatelji obveščeni v
roku 30 dni od dneva odpiranja vlog s pi-
snim sklepom ministra za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano.

10. Razpis ne velja za vino in izdelke iz
vina.

11. Dodatne informacije o razpisu po-
sreduje Lucijan Cencič na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tel.
061/178-90-26.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 403- 3/00 Ob-27508
Na podlagi 4. člena pravilnika o sofinan-

ciranju asistentov stažistov (Ur. l. RS, št.
38/1999 in 31/2000) Ministrstvo za šol-
stvo in šport objavlja

razpis
za sofinanciranje asistentov stažistov v

študijskem letu 2000/2001
1. Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljublja-

na, Župančičeva 6, bo v študijskem letu
2000/2001 sofinanciralo do 60 asistentov
stažistov.

2. Okvirna vsota denarja, ki jo bo Mini-
strstvo za šolstvo in šport namenilo univer-
zama in koncesioniranim samostojnim viso-
košolskim zavodom za asistente stažiste, je
255,000.000 SIT.

3. Na razpis se lahko prijavijo univerzi in
koncesionirani samostojni visokošolski za-
vodi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki iz-
vajajo javno službo. Prijava za posamezne-
ga kandidata za asistenta stažista mora vse-
bovati:

– priimek in ime ter rojstne podatke,
– dokazilo, da je slovenski državljan ali

Slovenec brez slovenskega državljanstva, ki
se lahko izobražuje v Republiki Sloveniji pod
enakimi pogoji kot državljan Republike Slo-
venije,

– podatke o njegovi strokovni usposob-
ljenosti in uspešnosti (diplomi, študijskem
programu in smeri, povprečni oceni vseh izpi-
tov, oceni diplome; če je povprečna ocena
manj kot 8,5, mora pristojni organ visokošol-
skega zavoda vlogo dodatno utemeljiti),

– podatke o predvideni pedagoški ob-
veznosti – pri katerih predmetih in število ur
na teden,

– podatke o predvidenem vpisu v podi-
plomski študijski program,

– dokazilo o izvolitvi ali o začetem po-
stopku za izvolitev v naziv asistenta,
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– izjavo pristojne osebe visokošolskega
zavoda (rektorja oziroma dekana koncesio-
niranega samostojnega visokošolskega za-
voda), da bo z njim sklenil delovno razmerje
za določen čas,

– izjavo rektorja, da bo univerza, oziro-
ma dekana, da bo koncesionirani samostoj-
ni visokošolski zavod asistentu stažistu po-
ravnal tolikšen del šolnine, kolikor znaša
razlika med normirano šolnino oziroma šol-
nino, ki jo za posamezni letnik določi viso-
košolski zavod, ter osnovnim sofinancira-
njem po predpisu o sofinanciranju podi-
plomskega študija.

Vsaka univerza in koncesionirani visoko-
šolski zavod mora oceniti potrebo po asi-
stentu stažistu ter kandidate razvrstiti v pred-
nostni seznam. Predlogi se ocenjujejo z
ocenami od 1 do 5 pri vsakem od nasled-
njih meril:

– novi ali prenovljeni študijski programi
in smeri, uvedeni v zadnjih treh letih,

– povečano število študentov v zadnjih
treh letih,

– razmerje med številom učiteljev oziro-
ma visokošolskih sodelavcev in številom štu-
dentov,

– število učiteljev oziroma visokošolskih
sodelavcev z dodatno tedensko pedagoško
obveznostjo,

– predvidene upokojitve v naslednjih le-
tih,

– dosedanje izvrševanje obveznosti asi-
stentov stažistov in njihovih mentorjev,

– uspešnost doslej sofinanciranih asi-
stentov stažistov.

Obrazca za prijavo kandidata za asisten-
ta stažista in sestavo prednostnega sezna-
ma sta na voljo na Ministrstvu za šolstvo in
šport, dobiti pa ju je mogoče tudi po elek-
tronski pošti.

4. Ministrstvo bo na podlagi prijav in
prednostnega seznama kandidatov določilo
število asistentov stažistov, ki jih bo sofinan-
ciralo na posamezni univerzi oziroma kon-
cesioniranih samostojnih visokošolskih za-
vodih.

5. Prijavo je treba oddati Ministrstvu za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana,
najkasneje 8. 9. 2000 do 12. ure, v zaprti
ovojnici, na kateri naj bo napisano: “Ne od-
piraj – prijava na razpis za sofinanciranje
asistentov stažistov v študijskem letu
2000/2001“. Odpiranje vlog bo 12. 9.
2000 ob 12. uri v sejni sobi Ministrstva za
šolstvo in šport, Ljubljana, Dalmatinova
2/14.

6. Obravnavane bodo le pravočasne pri-
jave. Sklep o izbiri bo sprejet najkasneje do
29. 9. 2000.

7. Za sofinanciranje asistenta stažista bo
ministrstvo ob upoštevanju pravilnika o sofi-
nanciranju asistentov stažistov do 3. 11.
2000 sklenilo pogodbo z univerzama oziro-
ma koncesioniranim samostojnim visokošol-
skim zavodom.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-27603
Na podlagi 142. člena zakona o varnosti

cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 30/98) in
38. člena pravilnika o avto šolah (Ur. l. RS,
št. 106/99), objavlja Ministrstvo za šolstvo
in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana

javni razpis
za določitev pooblaščenih organizacij

za izdajo obrazcev evidenčnega
kartona vožnje, registra kandidatov,

dnevnika dela in testnih pol
1. Predmet javnega razpisa: predmet jav-

nega razpisa je zbiranje ponudb za določi-
tev pooblaščenih organizacij za izdajo obraz-
cev evidenčnega kartona vožnje, registra
kandidatov, dnevnika dela in testnih pol.

Naloge obsegajo:
a) izdelavo in tiskanje evidenčnega kar-

tona vožnje, ki mora vsebovati najmanj:
1. rubrike za vpis identitete kandida-

ta,
2. rubrike za vpis delno zaključenega

usposabljanja,
3. rubrike za vpis procesa usposab-

ljanja iz vožnje.
B) izdelavo in tiskanje registra kandida-

tov, ki mora vsebovati najmanj:
1. rubrike za vpis identitete kandida-

ta,
2. rubrike za vpis delno in povsem

zaključenega usposabljanja.
C) izdelavo in tiskanje dnevnika dela, ki

mora vsebovati najmanj:
1. rubrike za vpis identitete kandida-

ta,
2. rubrike za vpis procesa usposab-

ljanja,
3. rubrike za vpis analize usposablja-

nja.
D) izdelavo in tiskanje testnih pol.

1. Testne pole morajo zajeti predpi-
sano vsebino teoretičnega dela programa
usposabljanja kandidatov za voznike motor-
nih vozil, kot jo določa prvi odstavek 140.
člena ZVCP.

2. Najmanjše število za B kategorijo
je 15 testnih pol. Testne pole morajo imeti
najmanj 35 vprašanj od tega 10 iz promet-
nih znakov.

3. Najmanjše število za A, C, E, D, F
in H kategorijo je 7 testnih pol (C, E in D
kategorija šteje kot ena kategorija). Testne
pole morajo imeti najmanj 35 vprašanj od
tega 10 iz prometnih znakov.

2. Pogoji razpisa
Na javni razpis za določitev organizacij za

izdajo obrazcev evidenčnega kartona vož-
nje, registra kandidatov, dnevnika dela in test-
nih pol se lahko prijavijo pravne osebe ali
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

A) so registrirane za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet tega razpisa,

b) razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
c) imajo zaposlene strokovne delavce.
Organizacije kandidirajo za vsak element

predmeta javnega razpisa posebej. Organi-
zacije bodo pooblaščene za izdajo obraz-
cev za dobo dveh let z možnostjo podaljša-
nja.

3. Orientacijska vrednost nalog
Vrednost in stroški po posameznih ele-

mentih javnega razpisa so:
A) za izdelavo in tiskanje evidenčnega

kartona vožnje 100 SIT na kos,
B) izdelavo in tiskanje registra kandida-

tov 2.000 SIT na kos,
C) izdelavo in tiskanje dnevnika dela 500

SIT na kos,
D) izdelavo in tiskanje testnih pol 120

SIT na kos.

4. Vsebina ponudbe: ponudba bo veljav-
na v primeru, da ponudnik do predpisanega
roka za oddajo ponudbe v javnem razpisu
predloži vse dokumente, in sicer:

A) Krovna izjava: vse gradivo v ponudbi,
razen propagandnega gradiva, mora biti oš-
tevilčeno. Krovna izjava mora biti žigosana
in podpisana s strani odgovorne osebe po-
nudnika ter mora vsebovati:

1. navedbo števila strani, ki sestavlja-
jo ponudbo,

2. kazalo ponudbe z navedbo strani,
3. izjavo ponudnika, da vse kopije do-

kumentov, ki so priložene ponudbi, ustreza-
jo originalom,

4. izjavo ponudnika, da vse navedbe,
ki jih je podal v svoji ponudbi, ustrezajo
dejanskemu stanju.

A) Podatke o ponudniku s fotokopijo
vseh registracijskih listov.

B) Obrazca BON1, BON2 oziroma
BON3, izdan največ 30 dni pred zaključ-
kom razpisanega roka.

C) Izpolnjen – Razpisni obrazec 1 – po-
datki o ponudniku.

D) Potrjen – Razpisni obrazec 2 – obra-
zec ponudbe.

E) Izpolnjen – Razpisni obrazec 3 – re-
ference ponudnika (to je hkrati tudi dokazilo
o sposobnosti).

F) Izpolnjen – Razpisni obrazec 4 – ka-
drovska struktura in strokovne reference za-
poslenih delavcev, ki opravljajo dela s po-
dročja ponudbe, oziroma predvidenih podi-
zvajalcev (to je hkrati tudi dokazilo o uspo-
sobljenosti).

G) Potrjen – Razpisni obrazec 5 – meri-
la za izbor.

H) Specifikacijo del in cene posamezne-
ga izdelka.

5. Merila za izbor ponudnika in teža me-
ril

Merila, ki bodo uporabljena pri ocenje-
vanju ponudb in pri izbiri najugodnejše po-
nudbe, vključno z navedbo referenc ponud-
nika so:

A) celovitost opisa,
B) skladnost vsebine ponudbe z zahte-

vami naročnika,
C) dosedanje izkušnje in reference pred-

vsem na področju predmeta javnega razpi-
sa,

D) dejavnost, ki jo opravlja ponudnik,
E) kadrovska struktura in strokovne refe-

rence zaposlenih delavcev,
F) razmerje cena/kvaliteta ponujenih sto-

ritev in ostali komercialni pogoji.
6. Razpisna dokumentacija: razpisno do-

kumentacijo lahko prijavitelji dobijo na pi-
sno zahtevo oziroma osebno v tajništvu Sek-
torja za izobraževanje odraslih Ministrstva
za šolstvo in šport, Ulica Stare pravde 6, v
Ljubljani, v delovnem času pri Marini Hor-
vat. Dostopna je tudi na spletnih straneh
http://www.mss.edus.si/odrasli/odra-
sli.htm.

8. Rok za oddajo ponudb: zapečatene
kuverte morajo ponudniki oddati z jasno oz-
nako in napisom »ponudba – ne odpiraj«, s
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila in
sicer »javni razpis za določitev pooblašče-
nih organizacij za izdajo obrazcev evidenč-
nega kartona vožnje, registra kandidatov,
dnevnika dela in testnih pol«
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Komisija bo upoštevala ponudbe, ki bo-
do pravilno označene prispele v 20 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS na
naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana.

8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo 20. junija 2000 ob 10. uri na Ministrstvu
za šolstvo in šport, Ulica Stare pravde 6,
1000 Ljubljana. Komisija, določena od mi-
nistra za šolstvo in šport, nepravočasnih in
nepravilno opremljenih ponudb ne bo obrav-
navala in bodo vrnjene ponudnikom.

Javni razpis uspe, če sta do roka, dolo-
čenega v razpisu, ponudbo pravočasno in
pravilno vložila najmanj dva ponudnika.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-
ku 45 dni od roka prijave na javni razpis.
Izbrani ponudnik bo za pooblaščeno orga-
nizacijo za izdajo obrazcev evidenčnega kar-
tona vožnje, registra kandidatov, dnevnika
dela in testnih pol določen z odredbo mini-
stra za šolstvo in šport.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 7195-2000 Ob-27813
Na podlagi zakona o javnih financah

(Uradni list RS, št. 79/99), zakona o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije za leto
2000 (Uradni list RS, št. 9/00) in 73. člena
pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 13/00) objavlja Ministrstvo za zdravstvo,
Štefanova 5, Ljubljana

javni razpis
za dodelitev sredstev za sofinanciranje

programov društev, ki opravljajo
zdravstveno prosvetno vzgojno in
založniško dejavnost na področju

zdravstva
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za zdravstvo Republike Slo-
venije, Štefanova 5, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: sofinancira-
nje programov društev za leto 2000, ki oprav-
ljajo zdravstveno prosvetno vzgojno in založ-
niško dejavnost na področju zdravstva.

3. Osnovni pogoji in merila za izbiro vlog:
– da ima društvo v svojem ustanovnem

aktu določeno kot glavno ali prevladujočo
dejavnost varovanje in krepitev (promocijo)
zdravja svojih članov, določenih skupin pre-
bivalstva oziroma vseh prebivalcev Sloveni-
je;

– da društvo s svojo preventivno,
zdravstveno vzgojno, edukacijsko in založ-
niško dejavnostjo dopolnjuje državno orga-
nizirano skrb za izboljšanje zdravja prebi-
valstva;

– prednost pri sofinanciranju bodo imela
društva, ki imajo status društva, ki deluje v
javnem interesu na področju zdravstva;

– prednost pri sofinanciranju bodo imela
društva, katerih programsko storitveno iz-
brana dejavnost je republiškega pomena.

4. Višina sredstev, ki so na razpolago:
6,500.000 SIT.

5. Terminski plan porabe dodeljenih
sredstev: dodeljena sredstva bodo prejem-
niku izplačana v roku 30 dni po potrditvi
računa in poročila o opravljenem delu, ki ju
bo prejemnik posredoval naročniku najka-
sneje do 15. 11. 2000.

6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v vložišču Ministrstva za

zdravstvo, 1. nadstropje, soba št. 22, vsak
delavnik med 8. in 15. uro pri Lenki Kuč,
Jelki Galič ali Martini Eberl ali poiščejo na
internetu (http://www.gov.si/mz/razpi-
si.htm).

7. Vloge morajo biti predložene na Mini-
strstvo za zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana,
do 5. junija 2000 do 15. ure v zapečateni
kuverti z oznako “Ne odpiraj – Vloga društ-
va” in s številko objave tega javnega razpi-
sa.

8. Odpiranje vlog ne bo javno.
9. Prejemniki bodo obveščeni o izidu

javnega razpisa najkasneje do 3. julija
2000.

Ministrstvo za zdravstvo

Ob-27507
Na podlagi Poslovnega načrta Garancij-

skega sklada za Pomurje in razpoložljivih
sredstev namenjenih pospeševanju razvoja
malega gospodarstva v Občini Radenci, ob-
javlja RRA Mura, d.o.o. Murska Sobota, Ga-
rancijski sklad za Pomurje, v sodelovanju z
Občino Radenci in Pomursko banko d.d.
Murska Sobota, bančna skupina NLB, Mur-
ska Sobota

razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
namenjene pospeševanju razvoja

malega gospodarstva v Občini Radenci
za leto 2000

1. Predmet razpisa: predmet tega razpi-
sa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kre-
ditov v skupni višini 48,000.000 SIT, za
katere bo RRA Mura Garancijski sklad za
Pomurje dodeljeval garancije v višini 50 –
70 %, vendar ne more presegati 5,000.000
SIT.

2. Pogoji za dodeljevanje:
2.1. Krediti:
– Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v

višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT.

– Obrestna mera za kredite znaša TOM
+ 3 %.

– Doba vračanja kredita je do največ 5
let, z največ eno leto moratorija na odplačilo
glavnice.

2.2. Garancije:
– Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati

z vlogo za kredit.
– Garancija ne more presegati zneska

5,000.000 SIT, oziroma 50 – 70 % poroš-
tva odobrenega kredita.

– Prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRA MURA GS za Pomurje s poroki na
podlagi notarskega sporazuma.

3. Nameni, za katere se dodeljujejo dol-
goročni krediti in garancije.

Krediti in garancije se dodeljujejo za na-
slednje namene:

– nakup opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslov-

nih prostorov,
– nakup, ureditev in opremljanje zem-

ljišč za gradnjo poslovnih prostorov.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis.
Na razpis se lahko prijavijo samostojni

podjetniki, pravne osebe, ki izpolnjujejo na-
slednje kriterije:

– ustrezajo merilom za male gospodar-
ske družbe po 51. in 72. členu zakona o
gospodarskih družbah,

– imajo sedež dejavnosti na območju ob-
čine Radenci,

– v primeru zavarovanja kredita z garan-
cijo, morajo imati status člana Garancijske-
ga sklada za Pomurje.

5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredi-
ta in garancije.

Pri obravnavanju vlog bosta upoštevani
predvsem:

– ustanavljanje oziroma soustanavljanje
podjetij, katerih ustanovitev bo doprinesla k
lokalnemu razvoju,

– dejavnosti, ki zagotavljajo sodoben
tehnološki in ekološko neoporečen delovni
proces,

– dejavnosti, ki so izvozno usmerjene in
ki nadomeščajo uvoz,

– razširitev poslovanja obstoječih enot
malega gospodarstva,

– razširitev poslovanja zasebnikov, ki
opravljajo dejavnost s področja javnih zavodov.

6. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije.

Vsebina vloge za dodelitev kredita in ga-
rancije je razvidna iz “Obrazca Investicijski
krediti – Garancije – vloga“, ki ga prosilci
dobijo na naslednjih mestih:

– Občina Radenci Ivanuša Janez, tel.
069/566-96-15,

– podjetje SUN d.o.o. Gornja Radgona,
tel. 069/62-437,

– RRA Mura d.o.o. Murska Sobota, tel.
069/36-467.

Izpolnjene vloge z vso zahtevano doku-
mentacijo se oddajo v tajništvo občine Ra-
denci ali pošljejo po pošti.

7. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
do 16. 5. 2000 do 14. ure oziroma do po-
rabe sredstev.

8. Obdelava vlog: nepopolnih vlog komi-
sija ne bo obravnavala.

O odločitvi bodo prosilci obveščeni v 45
dneh od obravnave na komisiji.

Sklep o odobritvi ali zavrnitvi je dokon-
čen.

9. Ostale informacije: vse ostale infor-
macije dobijo prosilci na mestih, ki so nave-
dene pod točko 6.

Regionalna razvojna agencija
Mura d.o.o.,

Murska Sobota
Garancijski sklad za Pomurje

Št. 250/2000 Ob-27511
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,

Ljubljana objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za izvajanje

raziskovalnega projekta
“Organiziranost splošnoizobraževalnih

knjižnic v Ljubljani“
1. Namen in predmet razpisa: pridobiti

želimo najustreznejši predlog za izdelavo ra-
ziskovalnega projekta Organiziranost splo-
šnoizobraževalnih knjižnic v Ljubljani. Od
predlagateljev pričakujemo predloge boljše
in racionalnejše organiziranosti, povezano-
sti, usklajenosti in smotrnejše izkoriščeno-
sti kadrov in prostorov obstoječih splošno-
izobraževalnih knjižnic v Ljubljani ter predlo-
ge novih ekonomskih vidikov njihovega po-
slovanja.

2. Pogoji: na razpis se lahko prijavijo
pravne in fizične osebe iz Slovenije, ki so
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vpisane v evidenco raziskovalnih organiza-
cij oziroma imajo status zasebnega razisko-
valca pri Ministrstvu za znanost in tehnologi-
jo.

3. Merila za izbiro izvajalca:
– strokovne reference s področja razpi-

sanega projekta,
– varčnost pri izvedbi.
4. Orientacijska vrednost: do 2,500.000

SIT.
5. Rok oddaje predlogov je 5. 6. 2000

do 13. ure na naslov: Mestna občina Ljub-
ljana, Mestna uprava, Oddelek za kulturo in
raziskovalno dejavnost, Novi trg 2/I, 1000
Ljubljana. Predloge je treba oddati v zaprti
ovojnici s pripisom “Javni razpis raziskoval-
nega projekta“.

6. Obvestilo o izbiri: Mestna občina Ljub-
ljana bo po opravljenem postopku strokov-
nega ocenjevanja ponudb in pridobljenem
mnenju uporabnika, Službe za kulturo MOL,
obvestila ponudnike o izbiri do 20. 6. 2000.

7. Splošna določila: prijavni obrazci in
morebitne dodatne informacije so na voljo v
prostorih Službe za raziskovalno dejavnost
MOL, Novi trg 2/I, Ljubljana, vsak delovnik
med 9. in 13. uro, tel 223-063 in 1257-279
ter po elektronski pošti: raziskovalna.dejav-
nost@ljubljana.si.

Mestna občina Ljubljana

Ob-27609
Na podlagi 36. člena zakona o gospo-

darskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93),
3. člena odloka o gospodarskih javnih služ-
bah v Občini Bled (Ur. l. RS, št. 58/98),
12. člena odloka o načinu izvajanja obvez-
ne gospodarske javne službe za pregledo-
vanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zra-
ka v Občini Bled (Ur. l. RS, št. 43/99,
24/00) in zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97), objavlja Občina Bled

ponovni javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
obvezne gospodarske javne službe

za pregledovanje, nadziranje in
čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov

in zračnikov zaradi varstva zraka
v Občini Bled (dimnikarska služba)
1. Koncedent: Občina Bled, Cesta svo-

bode 13, 4260 Bled.
2. Predmet koncesije: opravljanje vseh

storitev obvezne gospodarske javne službe
za pregledovanje, nadziranje in čiščenje ku-
rilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov za-
radi varstva zraka v Občini Bled.

3. Območje izvajanja koncesije: območ-
je celotne Občine Bled.

4. Trajanje koncesije: pet let od dneva
podpisa koncesijske pogodbe, z možnostjo
podaljšanja.

5. Prijava na razpis mora vsebovati do-
kazila o izpolnjevanju pogojev, ki so nave-
deni v 7. členu odloka o načinu izvajanja
obvezne gospodarske javne službe za pre-
gledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva zraka v Občini Bled (Ur. l. RS, št.
43/99).

6. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko ponudniki prevzamejo na se-
dežu Občine Bled, Cesta svobode 13, Bled
pri svetovalki župana za gospodarske javne

službe (pritličje) vsak delovni dan po pred-
hodni najavi.

7. Merila za izbor koncesionarja so:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so

določeni v 7. členu odloka in v razpisni do-
kumentaciji,

– ponujena izhodiščna cena za posa-
mezno vrsto storitve in način letnega uskla-
jevanja cen,

– reference s področja dejavnosti za ka-
tero se podeljuje koncesija,

– kvaliteta in realnost oziroma ustreznost
predloženega razvojnega programa in po-
slovnega načrta,

– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi
koncedentu.

8. Ponudbo z vso zahtevano dokumen-
tacijo je potrebno poslati na naslov: Občina
Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, v za-
pečateni ovojnici z oznako “Ne odpiraj –
ponudba za dimnikarsko službo“, z naved-
bo št. objave razpisa v Ur. l. RS, z naslovom
naročnika in na hrbtni strani z naslovom po-
šiljatelja, najkasneje v roku 20 dni od obja-
ve tega razpisa.

9. Javno odpiranje ponudb bo opravila
razpisna komisija naslednji delovni dan po
poteku razpisnega roka, ob 12. uri na se-
dežu Občine Bled. Ponudniki, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
predložiti komisiji pisno pooblastilo.

10. O izbiri koncesionarja bo odločil kon-
cedent z odločbo v roku 15 dni po odpira-
nju ponudb.

11. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Bled pri
Romani Starič, tel. št. 04/575-01-27 ali
faks št. 04/57-41-243 .

12. Občina Bled si pridržuje pravico, da
ne izbere nobenega od ponudnikov.

Občina Bled

Ob-27685

Javni razpis
za oddajo prijav za sofinanciranje

letnih programov dejavnosti v
ljubiteljski kulturi v Občini Ljutomer za

leto 2000
1. Predmet razpisa so finančna sredstva

iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena
sofinanciranju letnih programov dejavnosti v
ljubiteljski kulturi v Občini Ljutomer za leto
2000.

2. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki
imajo sedež v Občini Ljutomer, imajo ureje-
no evidenco o članstvu, imajo zagotovljene
prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje
določene ljubiteljske kulturne dejavnosti in
da so kot društvo registrirani najmanj eno
leto.

3. Prijava mora vsebovati:
– odločbo o registraciji društva,
– poročilo o delu in finančno poročilo za

leto 1999,
– program dela za leto 2000 (z opisom

posameznih akcij in prireditev) in finančni
načrt za leto 2000,

– seznam članov,
– navedbo kontaktne osebe in telefon-

sko številko.
4. Občina bo sofinancirala:
– dejavnost sekcij v kulturnih društvih,

skupinah in posameznikih,

– prostočasne kulturne aktivnosti izven
šolskega, vzgojno-izobraževalnega progra-
ma,

– izobraževanje strokovnih kadrov za vo-
denje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,

– kulturne prireditve in akcije ter dejav-
nost na področju varovanja kulturne dedišči-
ne,

– druge programe, ki dokažejo vsebin-
sko upravičenost.

5. Razpisna vsota je 4,500.000 SIT.
6. Rok za predložitev vloge in vseh zah-

tevanih dokumentov je 30. dan po objavi
razpisa do 12. ure na naslovu Občina Ljuto-
mer, Vrazova 1, Ljutomer, Oddelek za druž-
bene dejavnosti, soba št. 214. Prijave mo-
rajo biti podane v zaprti kuverti z oznako
“Javni razpis za letne programe dejavnosti v
ljubiteljski kulturi za leto 2000”.

7. O višini sredstev dobljenih na tem raz-
pisu bodo vlagatelji obveščeni v roku osem
dni po odločitvi komisije.

Občina Ljutomer

Ob-27687
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,

Ljubljana in Inženirska zbornica Slovenije,
Matična sekcija arhitektov, urbanistov in kra-
jinskih arhitektov, Dunajska 104, Ljubljana
in strokovnimi društvi, razpisuje

javni, anonimni, enostopenjski,
projektni natečaj

za pridobitev idejne rešitve poslovno
parkirne hiše “Šarabon” Ljubljana
Natečaja se lahko udeležijo pravne in

fizične osebe, diplomirani inženirji arhitek-
ture in diplomirani krajinski arhitekti, štu-
dentje arhitekture in krajinske arhitekture,
ki so državljani Republike Slovenije.

Pravice do udeležbe na natečaju nimajo
člani ocenjevalne žirije, namestnik, poroče-
valci, skrbnik in izvedenci ter pripravljalci
natečajnih podlag ter njihovi bližnji sorodni-
ki in sodelavci iz ožje delovne skupine.

Natečaj je razpisan skladno s pravilni-
kom o izvajanju natečajev na področju arhi-
tekturne ustvarjalnosti, ZDAS 1996.

Natečajna naloga: izdelava idejne reši-
tve poslovno parkirne hiše “Šarabon” v ure-
ditvenem območju CI 6/11 – Klinični cen-
ter DTS ob upoštevanju urbanističnih dolo-
čil iz izhodišč iz prostorskih ureditvenih po-
gojev (Ur. l. RS, št. 74/99) in predloženega
razpisnega programa.

Ocenjevalna žirija:
Predsednik: Roman Lavtar, direktor

MU-MOL,
Podpredsednik: dr. Kaliopa Dimitrovska

Andrews, univ. dipl. inž. arh., IZS,
Člani: Jurij Lenard, univ. dipl. inž. arh.,

MU-MOL,
Jurij Sadar, univ. dipl. inž. arh., IZS,
Mladen Marinčič, univ. dipl. inž. arh.,

IZS,
Namestnika: Marjeta Zornada, univ. dipl.

inž. arh., MU-MOL,
Ira Zorko, univ. dipl. inž. arh., IZS,
Skrbnik: Biljana Fon, univ. dipl. inž. arh.,

IZS,
Poročevalca: Vladimir Rot, dipl. inž.,

MU-MOL,
Miro Kranjc, univ. dipl. inž. arh., IZS,
Roki: natečaj se začne z dnevom objave

v Uradnem listu RS in dnevniku Delo.
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Natečajniki lahko dvignejo natečajno gra-
divo do 9. 6. 2000 v prostorih Inženirske
zbornice Slovenije, Dunajska 104, Ljublja-
na ali prejmejo po pošti, proti plačilu 10.000
SIT, ki jih nakažejo na žiro račun št.
50102-637-2813227 s pripisom “Natečaj
– poslovno parkirna hiša “Šarabon””.

Vprašanja v zvezi z natečajem lahko na-
tečajniki pošljejo na Inženirsko zbornico Slo-
venije, Matična sekcija arhitektov, urbani-
stov in krajinskih arhitektov, Dunajska 104,
Ljubljana, s pripisom: “Natečaj – poslovno
parkirna hiša “Šarabon”” do vključno 9. 6.
2000. Natečajnikom bodo odgovori posre-
dovani do 26. 6. 2000.

Rok za oddajo natečajnih del je do dne
15. 9. 2000 do 15. ure. Za dela, ki bodo
poslana po pošti ali železnici sta veljavna
datum in ura poštnega žiga. Udeleženci na-
tečaja, ki bodo dela pošiljali po pošti ali
železnici, morajo hkrati s telegramom obve-
stiti IZS o oddaji natečajnega dela. V tele-
gramu morajo navesti številko pošiljke.

Natečajna dela je treba oddati, oziroma
poslati na naslov: Inženirska zbornica Slo-
venije, Matična sekcija arhitektov, urbani-
stov in krajinskih arhitektov, Dunajska 104,
Ljubljana, z oznako “Natečaj – poslovno par-
kirna hiša “Šarabon” – Ne odpiraj”.

Ocenjevalna žirija bo delo končala do
16. 10. 2000. Izid natečaja bo objavljen v
dnevniku “Delo” v 25. dneh po zaključku
dela ocenjevalne žirije. Nagrade in odškod-
nine bodo izplačane najkasneje v 30 dneh
po objavi izidov natečaja.

Kraj in čas razstave bosta objavljena
hkrati z izidi natečaja.

Nagrade:
1. nagrada: 2,400.000 SIT,
2. nagrada: 1,500.000 SIT,
3. nagrada: 900.000 SIT,
3 odkupi po 400.000: 1,200.000 SIT.
Odškodnine v skupni neto vrednosti

1,600.000 SIT bodo poravnavne udeležen-
cem natečaja, katerih dela bodo izdelana
skladno z natečajnimi pogoji.

Razpisovalec bo nagrade podelil v zgo-
raj navedenih zneskih le v primeru, da bo
prejel vsaj 8 del, ki bodo izdelana v skladu z
natečajnimi pogoji.

Ocenjevalna komisija ima pravico, da ce-
loten nagradni sklad in sklad odškodnin raz-
deli tudi v drugačnem razmerju.

Mestna občina Ljubljana
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 731-1/00-12-223 Ob-27788
Na podlagi pravilnika o izvajanju ukrepov

aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS,
št. 57/99) in programa “Tisoč novih mož-
nosti”, ki ga je sprejela Vlada Republike
Slovenije na seji 30.3. 2000, objavlja Za-
vod Republike Slovenije za zaposlovanje (v
nadaljevanju: Zavod)

javni razpis za pilotni program
subvencioniranja zaposlitev v

nepridobitnih dejavnostih
1. Uporabnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Zavod Republike Slovenije za za-
poslovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana,
faks 01-125-98-23.

2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki sredstev: predmet jav-

nega razpisa je subvencioniranje zaposlitev
za določene ciljne skupine brezposelnih
oseb, ki so bile predhodno vsaj eno leto
vključene v program javnih del (starejši od
45 let, invalidi, osebe prijavljene pri Zavodu
več kot 3 leta, v kar se šteje tudi čas vklju-
čenosti v javna dela, samohranilci, dolgo-
trajno brezposelni mlajši od 26 let) pri izva-
jalcih, ki opravljajo naslednje nepridobitne
dejavnosti:

A:
– osebna asistenca in negovanje invalid-

nih oseb,
– učna pomoč, preventivni programi za

mlade, pomoč mladim s težavami,
– restavratorska dela pri obnovi kulturnih

spomenikov in drugih podobnih projektov.
V teh dejavnostih bo znašala subvencija

plače za vključene osebe 80% minimalne
plače mesečno za vsa tri leta izvajanja pilot-
nega programa.

B:
– pomoč starejšim osebam na domu,
– integracijska podjetja (izvajalci, ki bo-

do kandidirali za subvencije na tej osnovi
lahko pridobijo dodatne pisne in ustne in-
formacije na Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, pri
mag. Janezu Drobniču, telefon št.:
01-178-34-62).

– lokalni ali regionalni razvojni centri in
druge nepridobitne razvojne organizacije na
območjih z nadpovprečnimi stopnjami brez-
poselnosti in demografsko ogroženih ob-
močjih,

– kmetijske dejavnosti, kjer ni mogoče
nastopati na trgu (planinski pašniki- obnova,
čiščenje zarasti; obnova gospodarskih po-
slopij, ki so pomembna z vidika ohranjanja
kulturne dediščine; organiziranje in izvedba
“naravoslovnih” dni za šolsko in predšolsko
mladino (seznanjanje s kmetijstvom in življe-
njem na kmetiji, z običaji, promocija zdrave-
ga načina prehrane); obrezovanje visoko-
debelnega sadnega drevja (nacionalni pro-
gram oživitve sadovnjakov in sadnih vrtov).

Subvencija plače za vključene osebe bo
v dejavnostih pod točko B znašala prvo leto
80% minimalne plače, drugo leto 60% mini-
malne plače in tretje leto 40% minimalne
plače mesečno.

Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci
programa, ki bodo:

– vključene osebe zaposlili na ustrezna
delovna mesta za 3 leta (s polnim oziroma
krajšim delovnim časom),

– predložili program za kritje razlike med
subvencijo in celotnimi stroški zaposlitve
vključene osebe,

– predložili razvojno vizijo organizacije,
– s pogodbo prevzeli določene obvez-

nosti ter posredovali podatke, potrebne za
izdelavo evalvacije pilotnega programa.

Merila za izbor:
– oblika delovnega razmerja in dolžina

delovnega časa,
– opravljanje dejavnosti v območjih z

nadpovprečnimi stopnjami brezposelnosti ali
demografsko ogroženih območjih.

3. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev je 450,000.000 SIT za leto
2000.

4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva, oziroma

roki, če je predvideno zaporedno dodelje-
vanje sredstev: javni razpis bo zaključen, ko
bodo s pogodbami angažirana vsa razpo-
ložljiva sredstva ali, ko bo s pogodbami v
program vključenih tisoč oseb iz opredelje-
nih ciljnih skupin. Izvajalce bo Zavod izbral
za obdobje treh let.

5. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge za dodelitev sredstev: vloge se
vlagajo do zaključka javnega razpisa, kar bo
objavljeno v Uradnem listu RS.

Vloge se oddajo osebno ali po pošti.
Vloge, ki bodo poslane s pošto, morajo biti
oddane v zaprti ovojnici priporočeno ali s
povratnico na naslov Glinška ulica 12, 1000
Ljubljana. Vloge morajo imeti oznako: Javni
razpis- subvencionirane zaposlitve.

6. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev, oziroma datumi odpiranja vlog, če
je v javnem razpisu predvideno zaporedno
odpiranje le teh: Datumi odpiranja vlog so
naslednji: 21. 6. 2000, 6. 9. 2000, 11. 10.
2000, 8. 11. 2000, 6. 12. 2000. Upošte-
vajo se vloge, ki bodo prispele najkasneje
en dan pred odpiranjem do 12 ure. Če bo
javni razpis zaključen, nadaljnji roki odpira-
nja ponudb ne bodo več aktualni. Odpiranje
vlog ne bo javno.

7. Rok v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
potencialni prejemniki bodo obveščeni o izi-
du javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni
po roku, ki je določen za odpiranje vlog.

8. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: razpisna dokumentacija se nahaja v
vložišču Centralne službe Zavoda Republi-
ke Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12,
Ljubljana (klet, soba 04). Razpisno doku-
mentacijo je mogoče dvigniti osebno ali zah-
tevati po pošti. Razpisna dokumentacija je
na voljo tudi na spletnih straneh Zavoda:
www.ess.gov.si.

9. Druge informacije o javnem razpisu:
kandidati lahko dobijo dodatne informacije
vsak delovni dan od 9. do 11. ure na telefo-
nu št. 01 17 69 960.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Ob-27714
Upravni odbor Znaka kakovosti v gradi-

teljstvu (ZKG) pod pokroviteljstvom Gospo-
darske zbornice Slovenije in v sodelovanju
z izvajalcem Gradbenim inštitutom ZRMK,
d.d., objavlja

javni razpis št. 2/2000
za podelitev znakov kakovosti v

graditeljstvu 2000
s področja ocenjevanja “Ohranjanja kul-

turne dediščine” za:
– izvedbo obnove ostrešij in/ali kritin na

stavbah kulturne dediščine in stavbah s se-
stavinami kulturne dediščine,

– izvedbo obnove fasad na stavbah kul-
turne dediščine in stavbah s sestavinami kul-
turne dediščine.

Dokumentacijo lahko potencialni prijavi-
telji naročijo in/ali osebno dvignejo do
30. maja 2000 pri izvajalcu, Gradbenem in-
štitutu ZRMK, d.d., Dimičeva 12, 1000 Ljub-
ljana, tel. 01/5888-543 (Sonja Lombergar),
faks 01/568-22-46, e-mail: zkg@gi-zrmk.si,
internet: http://www.gi-zrmk.si/zkg/.
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Po predhodnem dogovoru lahko doku-
mentacijo dvignete tudi v Gradbenem inšti-
tutu ZRMK, d.d. – Gradbenem centru Slo-
venije, Dimičeva 9, vsak dan od 10. do
18. ure, ob sobotah od 10. do 14. ure.

Gradbeni inštitut ZRMK, d.d.

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Ob-27677
Udeležencem notranjega odkupa v pod-

jetju Tanin Sevnica, d.d., sporočamo, da
11. 6. 2000 poteče rok za vplačilo tretjega
paketa delnic iz naslova neodkupljenega de-
la Slovenski razvojni družbi, d.d., Ljubljana.

Cena delnice s 50% popustom je pro-
dajna vrednost delnice na 31. 12. 1992,
revalorizirana z indeksom drobnoprodajnih
cen od 31. 12. 1992 do dneva vplačila.

Vsem upravičencem sporočamo, da lah-
ko vplačajo sredstva od 22. 5. do 26. 5.
2000, v prostorih uprave Tanin Sevnica,
d.d., od 11. do 12. ure, ali pa na privatiza-
cijski račun družbe št. 51610-698-000-
0075121, z imenom Tanin Sevnica, d.d.,
najkasneje do 26. 5. 2000.

V primeru preveč vplačanih sredstev se
bodo vračila upoštevala v sorazmerju s šte-
vilom delnic, ki jih kot upravičenec že imate
v podjetju.

Tanin Sevnica, d.d.

Objave
delniških družb

Odkupi poslovnih deležev družb

Ob-27688
V skladu z drugim odstavkom 64. člena

zakona o prevzemih, obveščamo delničar-
je, da nas je Probanka, d.d., Maribor, obve-
stila, da je pridobila 15,54% delež oziroma
207.943 delnic Mariborske livarne Maribor,
d.d., ki ji zagotavlja glasovalno pravico.

Mariborska livarna Maribor, d.d.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Dopolnitev

Ob-27706
“V skladu z 286. členom zakona o gos-

podarskih družbah (Uradni list RS, št.
30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98,
84/98 in 6/99) uprava družbe razširja dnev-
ni red 3. redne skupščine družbe Kmetijski
kombinat Ptuj, poljedeltvo, govedoreja, pra-
šičereja, proizvodnja krmil, vinarstvo, trgo-
vina, d.d., sklicane 15. 6. 2000 ob 13. uri

v prostorih Vinskega hrama, Trstenjakova
ul. 4, Ptuj z naslednjo točko dnevnega re-
da:

Razrešitev članov nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev.

Na podlagi pisnih odstopnih izjav se
sprejme odstop dveh članov nadzornega
sveta, predstavnikov delničarjev.

Skupščina izvoli novega člana nadzorne-
ga sveta, predstavnika delničarjev, do kon-
ca mandatnega obdobja.“

Kmetijski kombinat Ptuj, d.d.

Ob-27512
Na podlagi točke 6.3. statuta družbe in

zakona o gospodarskih družbah, sklicuje
Uprava družbe Instalacije Grosuplje, družba
za projektiranje in izvajanje strojnih inštala-
cij, d.d., Grosuplje, Adamičeva c. 51

sejo skupščine družbe
Instalacije Grosuplje, d.d.

ki bo dne 20. 6. 2000 ob 15.30 v Gro-
supljem, Adamičeva 51, 1290 Grosuplje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine ter izvolitev pred-

sednika, dveh preštevalcev glasov in pred-
stavitev notarja.

Predlogi sklepov:
1. Za predsednika skupščine se ime-

nuje Nijaz Smajič.
2. Za preštevalki glasov se imenujeta

Anica Škrjanc in Vesna Anžlovar Jurčič.
3. Za pristojnega notarja se imenuje

Marjan Kotar.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za leto 1999.
Predlog sklepa:

1. Sprejme in potrdi se letno poročilo
uprave družbe za leto 1999 s predlogom za
pokrivanje izgube, mnenjem nadzornega
sveta in poročilom o opravljeni reviziji raču-
novodskih izkazov za leto 1999, ki ga je
izdelala Revizijska družba Podboršek, k.d..

3. Obravnava načrta finančne reorgani-
zacije družbe.

Predlog sklepa:
1. Skupščina je seznanjena z načr-

tom finančne reorganizacije družbe, ki po-
stane kot priloga sestavni del tega sklepa.

4. Obravnava in sprejem sklepa o pove-
čanju osnovnega kapitala družbe.

Predlogi sklepov:
1. Osnovni kapital družbe Instalacije

Grosuplje, d.d. se zaradi konverzije terjatev
upnikov družbe v prisilni poravnavi, poveča
za 17,478.000 SIT iz 90,720.000 SIT na
108,198.000 SIT, za kar se izda 17.478
navadnih imenskih delnic druge izdaje brez
oznake, v nominalni vrednosti 1.000 SIT za
vsako delnico.

2. Novoizdane delnice vpišejo upniki,
ki so navedeni v načrtu finančne reorganiza-
cije družbe, predloženem v postopku prisil-
ne poravnave, ki teče pred Okrožnim so-
diščem v Ljubljani, opr. št. ST 27/00, in
sicer s pogodbo o konverziji svojih terjatev
za delnice družbe.

3. Prednostna pravica dosedanjih del-
ničarjev družbe do vpisa novih delnic se v
celoti izključi.

5. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membah in dopolnitvah statuta.

Predlog sklepa:

1. Sprejmejo se spremembe in do-
polnitve statuta, kot jih predlaga uprava.

6. Imenovanje revizijske hiše za izvedbo
revizije za leto 2000.

Predlog sklepa:
1. Za izvedbo revizije za leto 2000 se

imenuje revizijska hiša v skladu s predlo-
gom uprave.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba in glasovanje
Seje skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji družbe osebno ali po pooblaščencu.
Pooblaščenci morajo predložiti tudi poobla-
stilo.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavljajo vsaj petnajst odstotkov zastopane-
ga osnovnega kapitala. Sklepi pod točkami
3 in 5 bodo veljavno sprejeti z večino naj-
manj treh četrtin pri sklepanju zastopanega
osnovnega kapitala. Če skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 16.30 na istem kraju. Na tem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
od dneva objave sklica naprej, vsak delav-
nik med 10. in 12. uro.

Instalacije Grosuplje, d.d.
uprava družbe

Davor Valentinčič

Ob-27513
Na podlagi 6. člena statuta družbe Le-

snina Gramex, d.d., Ljubljana, uprava druž-
be sklicuje

3. skupščino delničarjev
Lesnine Gramex, d.d., Ljubljana,

ki bo dne 21. 6. 2000 ob 13. uri, v pro-
storih družbe na Šmartinski c. 106 v Ljublja-
ni.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o

imenovanju predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in notarja.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1999 po predlogu direktorja
družbe z mnenjem nadzornega sveta.

4. Predlog pokrivanja izgube.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano

pokrivanje izgube.
5. Likvidacija družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

sklep o likvidaciji družbe po hitrem postopku
ter imenovanje likvidacijskega upravitelja.

6. Razno.
Pravico do udeležbe in glasovanja na

skupščini imajo delničarji, ki bodo na dan
31. 5. 2000 vpisani v delniško knjigo.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi zastopniki in pooblaščenci, če
udeležbo na skupščini prijavijo pisno tri dni
pred zasedanjem skupščine.

Delničarji glasujejo osebno ali po poob-
laščencu na podlagi glasovnic, ki jih prej-
mejo ob vstopu na skupščino. Pooblastilo
mora biti pisno in poslano družbi tri dni pred
zasedanjem skupščine.
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Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be v Ljubljani, Šmartinska cesta 106, v taj-
ništvu, vsak delovnik od 8. do 12. ure.

Delničarji morajo morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočiti upravi družbe v petnaj-
stih dneh po objavi.

Skupščina veljavno odloča, če so na njej
prisotni delničarji, ki predstavljajo 15% vseh
glasov. 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 odloča-
la, ne glede na višino prisotnih delnic.

Lesnina Gramex, d.d., Ljubljana
na zahtevo nadzornega sveta

uprava družbe:
Matjaž Jazbec

Št. 32/00 Ob-27514
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 30. člena statuta družbe
Avtobusna postaja, storitve v cestnem
prometu, d.d., Ljubljana, uprava sklicuje

6. sejo skupščine
ki bo v torek, dne 20. 6. 2000 ob 10. uri

v dvorani Kina Kompas, Miklošičeva 38,
Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev predsednika, imeno-
vanje dveh preštevalcev glasov, zapisnikar-
ja in notarja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina izvoli predsed-
nico Tatjano Predovnik, imenuje dva pre-
števalca glasov, zapisnikarja in notarja Lep-
ša Borisa za sestavo notarskega zapisnika.

2. Imenovanje revizorja za revidiranje po-
slovanja družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za revidiranje poslova-
nja družbe imenuje revizijsko hišo KPMG
Slovenije d.o.o.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1999.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta se sprejme letno
poročilo za leto 1999, v predloženem be-
sedilu.

4. Sprejem predloga o delitvi dobička.
Predlog sklepa št. 4.a: po predlogu upra-

ve in mnenju nadzornega sveta se sprejme
naslednji sklep: dobiček iz leta 1999, ki je v
višini 6,187.826,41 SIT se razporedi na
nerazporejeni dobiček.

Predlog sklepa št. 4.b: po predlogu
uprave in mnenju nadzornega sveta se ne-
razporejeni dobiček iz leta 1996 v višini
1,500.000 SIT predlaga za izplačilo divi-
dend.

Izplačilo dividend bo do 1. 8. 2000.
5. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 5.a: na predlog nad-

zornega sveta se sprejme naslednji sklep:
ugotovi se, da je potekel mandat članu nad-
zornega sveta Žiku Brankovu.

Predlog sklepa št. 5.b: na predlog nad-
zornega sveta, se za člana nadzornega sve-
ta, predstavnika zunanjih delničarjev, za na-
slednji mandat imenuje Žika Brankov.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu

družbe na Cigaletovi 8, Ljubljana, in sicer
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, imetniki navadnih delnic z oznako G,
sami ali po svojih pooblaščencih oziroma
zakonitih zastopnikih, če se najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine, pisno pri-
javijo upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati z na-
javo poslati tudi pisna pooblastila.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 11. uri z istim dnevnim
redom. Na tem zasedanju se veljavno odlo-
ča ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Avtobusna postaja Ljubljana
uprava:

Marjan Kotar

Št. 128/00 Ob-27515
Na podlagi 6. točke, odstavek 3, statuta

družbe Kovinska industrija KLS, d.d. Ljubno
ob Savinji, sklicuje uprava družbe

4. sejo skupščine
družbe Kovinska industrija KLS, d.d.

Ljubno ob Savinji,
ki bo v soboto, 24. 6. 2000 ob 10. uri v

sejni sobi družbe.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti skupščine ter imenovanje no-
tarja

Predlogi sklepov:
1.1. Skupščina na predlog uprave druž-

be sprejema predlagani dnevni red in ime-
nuje notarja za sestavo notarskega zapisni-
ka skupščine.

1.2. Skupščina ugotavlja, da je zaseda-
nje skupščine sklepčno, saj je na seji zasto-
panega več kot 15% osnovnega kapitala
družbe.

2. Izvolitev predsedujočega skupščine,
dveh preštevalcev glasov

Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-
sedujočega in preštevalca glasov skladno s
predlogom sklicatelja skupščine.

3. Letno poročilo o poslovanju družbe
KLS, d.d. Ljubno ob Savinji za leto 1999

Predlog sklepov:
3.1. Skupščina družbe na predlog upra-

ve in nadzornega sveta družbe, sprejema
letno poročilo o poslovanju družbe KLS,
d.d. za leto 1999, z računovodskimi izkazi,
revidiranimi s strani pooblaščenega revizor-
ja Ripro d.o.o. Velenje.

3.2. Ugotovljeni dobiček družbe v višini
29,083.000 SIT, se razporedi v rezerve.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov družbe za leto 2000 se imenu-
je Revizijska družba RIPRO d.o.o. Velenje.

Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, ki imajo v lasti delnice vsaj 3
dni pred zasedanjem skupščine.

Gradivo za zasedanje skupščine bo na
voljo na sedežu družbe od 12. 6. 2000 na-
prej vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci,
ki morajo do začetka zasedanja skupščine
predložiti pooblastila, glasujejo na podlagi
glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v sejno
sobo pri vpisu v seznam prisotnosti.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo za eno uro odložena. Ob
11. uri bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delničarjev.

Kovinska industrija KLS, d.d.
Ljubno ob Savinji

uprava družbe

Št. 28/2000 Ob-27516
Na podlagi 19. točke statuta delniške

družbe Pekarna Vrhnika d.d., Vrhnika, vabi
uprava družbe delničarje na sejo

skupščine družbe
Pekarna Vrhnika d.d.

ki bo v torek, 20. 6.  2000 s pričetkom
ob 12. uri v prostorih družbe, Idrijska 21,
Vrhnika.

Predlog dnevnega reda:
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in imenovanje organov skupščine
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep: “Imenujejo se organi skupščine:

Za predsednika skupščine se imenuje
Matjaž Logar,

Za preštevalko glasov se imenuje, Nadja
Slokan.

Skupščina se seznani s prisotnostjo no-
tarja Marjana Kotarja, dipl. jur.“

II. Sprejem letnega poročila za leto 1999
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep: “Sprejme se letno
poročilo za poslovno leto 1999.“

III. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
poslovno leto 1999

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep o delitvi dobička v nasled-
njem besedilu: “dobiček poslovnega leta
1999 v višini 108,164.864 SIT ostane ne-
razporejen.

Nerazporejen dobiček iz prejšnjih po-
slovnih let razen poslovnih let 1997 in 1998,
ki skupaj s pripadajočo revalorizacijo do
dne, 31. 12. 1999 znaša 132,148.215 SIT
se razporedi:

- 23,049.000 SIT za dividende,
- 600.000 SIT za nagrado nadzornemu

svetu.
Preostali dobiček iz prejšnjih poslovnih

let, razen poslovnih let 1997 in 1998, ki
skupaj s pripadajočo revalorizacijo do dne,
31. 12. 1999 znaša 108,499.215 SIT osta-
ne nerazporejen.

Dobiček iz poslovnih let 1997 in 1998,
ki skupaj s pripadajočo revalorizacijo do
dne, 31. 12. 1999 znaša 185.284.445 SIT
ostane nerazporejen.

Dobiček se bo delničarjem izplačal po
stanju v delniški knjigi na dan 30. 6. 2000 v
šestih mesecih od sprejema sklepa na
skupščini družbe“

IV. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se sprejme naslednji sklep: “Za revi-
zorja družbe za poslovno leto 2000 se ime-
nuje revizijska družba P&S revizija d.o.o.,
Linhartova 1, Ljubljana. “

V. Oblikovanje sklada lastnih delnic
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep: “družba lahko oblikuje sklad lastnih del-
nic v višini 10% osnovnega kapitala za na-
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mene opredeljene v 240. členu zakona o
gospodarskih družbah. Vir za oblikovanje
sklada lastnih delnic so proste rezerve druž-
be. Podrobnejša pravila in način nadzora
nad poslovanjem s skladom lastnih delnic
se opredelijo v pravilih, ki jih na predlog
uprave sprejme nadzorni svet družbe.“

VI. Imenovanje članov nadzornega sveta
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se sprejme naslednji sklep: “na podla-
gi odstopne izjave se razrešita člana nad-
zornega sveta Rudi Kajtner in Mihael Ham.
Za člana nadzornega sveta se imenujeta Ro-
berto Kocman in Kosta Bizjak. Mandat no-
voizvoljenima članoma poteče s potekom
mandata nadzornega sveta.“

VII. Uskladitev dejavnosti družbe
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep: “pooblasti se nadzorni svet družbe, da
uskladi dejavnost družbe s spremembami
standardne klasifikacije dejavnosti in sprej-
me čistopis statuta z upoštevanimi uskladi-
tvami dejavnosti.“

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe.

Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe do
seje skupščine, vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 13. uri. V tem primeru je skupšči-
na sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

Pekarna Vrhnika d.d.
uprava družbe

Ob-27517
Na podlagi 37. člena statuta družbe LIV

Postojna, hidravlika, stroji, plastika d.d., Po-
stojna, Industrijska c. 2 uprava sklicuje

3. sejo skupščine
LIV Postojna, hidravlika, stroji,

plastika, d.d., Postojna,
Industrijska c. 2

ki bo dne 21. 6.  2000 ob 13. uri na
sedežu družbe v Postojni, Industrijska c. 2,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: za predsedu-
jočo skupščine se izvoli: Branko Neffat,
univ. dipl. prav.

Izvoli se verifikacijsko komisijo v sestavi:
– predsednica: Aleksandra Černjač,
– preštevalki glasov: Ana Nadoh in Ma-

tej Valenčič,
Seji bo prisostvoval vabljeni notar: Darko

Jerše.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1999

z mnenjem revizorja in sprejem sklepa o
pokrivanju izgube iz leta 1998.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave:

a) Skupščina sprejme letno poročilo za
leto 1999 v predloženem besedilu z mne-
njem revizorja ter ob pozitivnem mnenju nad-
zornega sveta.

b) Revalorizirana ugotovljena izguba iz
leta 1998 znaša 198,891.177 SIT in se v
celoti pokrije iz revalorizacijskega popravka
rezerv družbe.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razpo-
reditvi dobička za leto 1999.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: čisti dobiček
družbe za leto 1999 znaša 230,939.598
SIT in ostane nerazporejen.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitve statu-
ta družbe.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
besedilo statuta uskladi s sprejetimi spre-
membami in dopolnitvami statuta in izdela
njegovo prečiščeno besedilo.

5. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: oblikuje se
sklad lastnih delnic iz prostih rezerv družbe
v višini 113,120.000 SIT, skupni nominalni
znesek vseh pridobljenih delnic za navede-
ne namene je omejen z višino 7% osnovne-
ga kapitala družbe.

Družba lahko s sredstvi sklada pridobiva
lastne delnice za naslednje namene:

– če je pridobitev lastnih delnic nujna,
da bi družba preprečila hudo, neposredno
škodo;

– ponudi v odkup zaposlenim članom
uprave, ki jih odkupujejo iz naslova udelež-
be v dobičku;

– ponudi v odkup zaposlenim delavcem
družbe ali z njo povezane družbe;

– na podlagi sklepa skupščine o umiku
delnic po določbah o zmanjšanju osnovne-
ga kapitala;

– za druge namene skladno z zakonom.
O nakupih, prodaji in ceni za lastne del-

nice odloča uprava v skladu s sklepom
skupščine in na podlagi kriterijev in pravil, ki
jih določi nadzorni svet.

6. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme predlagano sejnino za člane nad-
zornega sveta v višini 40.000 SIT neto za
člana in 55.000 SIT neto za predsednika.

7. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2000
skupščina imenuje družbo Rodl & Partner,
d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik 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 uresničijo delničarji, nji-

hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, 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 skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

LIV Postojna, d.d.
direktor:

Branko Milharčič

Ob-27519
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in določil statuta družbe
Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.
Maribor, Jadranska cesta 24, sklicujem

5. skupščino delniške družbe
Mariborski vodovod, Javno podjetje,

d.d. Maribor
Skupščina bo dne 20. 6. 2000 ob

11. uri na sedežu družbe na Jadranski cesti
24 v Mariboru, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti ter izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave in v
skladu s poslovnikom skupščina izvoli za
predsedujočega skupščine dr. Alojza Križ-
mana ter verifikacijsko komisijo v sestavi:
Boris Fatur - predsednik, Tinka Plečko in
Irena Haas – preštevalki glasov.

Skupščina ugotavlja, da je na seji prisot-
na vabljena notarka.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta ter
mnenju pooblaščenega revizorja skupščina
sprejme poslovno poročilo družbe za leto
1999 v predlaganem besedilu.

3. Razporeditev dobička iz leta 1999 in
delitev dela nerazporejenega dobička iz pre-
teklih let.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep o razporeditvi do-
bička iz leta 1999 in delitev dela dobička iz
preteklih let kot sledi:

– dobiček, ustvarjen v letu 1999 v višini
17,131.876,16 SIT ostane nerazporejen,

– del nerazporejenega dobička iz prejš-
njih let (1996 do 1998) v višini 38,065.200
SIT, za katerega so plačane vse dajatve, se
v obliki dividende razdeli delničarjem, kar
znaša 120 SIT bruto na delnico in se do
dneva izplačila ne revalorizira.

Dobiček se delničarjem izplača v 30
dneh po skupščini.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2000.
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Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje revizijsko družbo
Valuta, družba za revizijo, d.o.o. iz Maribo-
ra, da opravi revizijski pregled poslovanja
družbe Mariborski vodovod, javno podjetje,
d.d. za leto 2000.

Udeležba in prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zakoniti zastopniki (pooblastilo mora biti pi-
sno in ves čas trajanja pooblastilnega raz-
merja shranjeno na sedežu družbe), ki bo-
do svojo udeležbo pisno prijavili upravi druž-
be vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge naj delni-

čarji pošljejo upravi družbe v roku 7 dni po
objavi sklica skupščine.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedanem času ne

bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 20. 6. 2000 ob 11.30 v istih
prostorih. Po ponovnem sklicu bo skupšči-
na veljavno odločala ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Gradivo za odločanje na skupščini
Zaradi čimbolj nemotenega poteka

skupščine prosimo udeležence, da pol ure
pred začetkom zasedanja prevzamejo gra-
divo za skupščino in podpišejo seznam pri-
sotnih delničarjev oziroma pooblaščencev.

Celotno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak
delavnik med 11. in 13. uro.

Mariborski vodovod, javno podjetje,
d.d.

uprava – direktor
Stanislav Jecelj, univ.dipl.ekon.

Ob-27520
Uprava delniške družbe Kompas hoteli

Kranjska Gora s sedežem Borovška 100,
Kranjska Gora, sklicuje

6. redno skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, 22. 6. 2000 ob 12. uri v

prostorih hotela Kompas v Kranjski Gori.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: za predsednika

se izvoli Tina Habjanič, za preštevalce gla-
sov pa Darinka Brcar in Tončka Brudar, seji
prisostvuje notar Stane Krainer.

3. Letno poročilo o poslovanju v letu
1999.

Predlog sklepa uprave: sprejme se letno
poročilo za leto 1999.

Nadzorni svet je k predlogu sprejel pozi-
tivno mnenje s pridržkom.

4. Predlog pokrivanja izgube.
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem

mnenju nadzornega sveta: v letu 1999
ustvarjena izguba v višini 16,352.591 SIT
se bo v skladu z zakonom v roku petih let
pokrila iz bodočih dobičkov ali oblikovanih
rezerv. Nepokrita izguba iz leta 1994 v viši-
ni 13,310.959,76 SIT se pokriva iz obliko-
vanih rezerv in njihovih revalorizacij.

5. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vidiranje računovodskih izkazov za leto
2000 se imenuje revizijsko hišo Auditor
d.o.o. iz Ptuja.

Gradivo za dnevni red je na vpogled del-
ničarjem na sedežu družbe, Borovška 100,
vsak delovnik v tednu od 9. do 11. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki oziroma pooblaščenci, ki so dne
19. 6. 2000 vpisani v delniško knjigo pri
KDD.

Pisne najave udeležbe na skupščini in
pooblastila morajo biti na sedežu družbe
najkasneje tri dni pred skupščino to je do
19. 6. 2000.

V primeru, da ob prvem sklicu ne bo
dosežena potrebna sklepčnost, bo ponovni
sklic skupščine 22. 6. 2000 ob 12.30 v
istem prostoru z enakim dnevnim redom ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Dvorana v kateri bo skupščina bo odprta
od 11.30 dalje. V tem času lahko delničarji
prevzamejo glasovnice. Prosimo, da na se-
jo pridete pravočasno.

Kompas hoteli Kranjska Gora
direktor Andrej Ferčej

Št. 10099 Ob-27540
Na podlagi 6.8. točke statuta Javor Piv-

ka lesna industrija d.d., Pivka, uprava druž-
be sklicuje

6. sejo skupščine
Javor Pivka lesna industrija, d.d.,

Kolodvorska 9a, Pivka,
ki bo 23. 6. 2000 ob 14. uri na sedežu

družbe v Pivki, Kolodvorska 9 a.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na podlagi poročila o

prisotnosti se ugotovi, da je skupščina
sklepčna in lahko veljavno sprejema sklepe
v zvezi z predlaganim dnevnim redom.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov, notarja in zapisnikarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine Valterja Urbančiča, preštevalki
glasov Ivanko Možina in Danijelo Tomažič,
notarja Darka Jeršeta in zapisnikarja za po-
trebe družbe Ireno Zadelj.

3. Obravnava in ugotavljanje sklepčno-
sti.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi sklepčnost
skupščine.

4. Obravnava in potrditev letnega poro-
čila o poslovanju delniške družbe v letu
1999 z mnenjem nadzornega sveta in mne-
njem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju delniške družbe
v letu 1999. Letno poročilo je priloženo
notarskemu zapisniku in je njegov sestavni
del.

5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: statut družbe se spre-
meni in dopolni v skladu s spredlogom upra-
ve in nadzornega sveta.

6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: družba oblikuje sklad za

lastne delnice v višini 119,470.000 SIT.
Vir za oblikovanje sklada je nerazporeje-

ni dobiček oziroma proste rezerve družbe v
skladu s sklepom skupščine o delitvi dobič-
ka.

Družba lahko s sredstvi sklada pridobiva
lastne delnice za naslednje namene:

– če je pridobitev nujna, da bi družba
preprečila hudo, neposredno škodo;

– za nagrajevanje uprave iz naslova ude-
ležbe v dobičku, kadar se ta izplača v delni-
cah. Udeležba uprave v dobičku v delnicah
mora biti v skladu s sklepom skupščine o
uporabi in delitvi dobička, sprejetim na pod-
lagi določil statuta o uporabi in delitvi dobič-
ka;

– na podlagi sklepa skupščine o umiku
delnic po določbah o zmanjšanju osnovne-
ga kapitala.

Družba kupuje lastne delnice po ceni, ki
jo določi nadzorni svet družbe, pri čemer pa
ta ne sme presegati cene delnice, oblikova-
ne na organiziranem trgu kapitala na dan
plačila.

Delnice, ki se upravi dodelijo iz naslova
udeležbe v dobičku, se prenesejo po vred-
nosti, ki ne sme biti nižja od revalorizirane
nakupne vrednosti oziroma cene, ki je v
času prodaje oblikovana na organiziranem
trgu kapitala, če je le-ta višja, na dan preno-
sa.

Nadzorni svet družbe nadzoruje izvaja-
nje tega sklepa ter v zvezi s tem oblikuje
poseben sklep oziroma pravilnik s katerim
podrobneje uredi način nadzora.

7. Sprejem predloga o uporabi dobička
iz leta 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me sklep, da se čisti dobiček družbe, izka-
zan za poslovno leto 1999 v višini
79,475.894 SIT uporabi za oblikovanje
sklada lastnih delnic.

8. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2000 se imenuje revizijska družba B &
A d.o.o. Ljubljana, podjetje za finančne,
ekonomske in revizijske storitve.

9. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi izteka mandata

dosedanji članici nadzornega sveta se za
novo članico nadzornega sveta, ki nastopi
mandat z dnem 13. 7. 2000, ponovno izvo-
li Deša Tomšič, univ. dipl. ek.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za dnevni red seje skupščine je

delničarjem na vpogled na sedežu uprave
družbe v Pivki, Kolodvorska 9 a, vsak delov-
ni dan od 8. do 11.30.

Za udeležbo na skupščini se delničar iz-
kaže z začasnico oziroma pisnim pooblasti-
lom delničarja in njegovo začasnico o vpla-
čanih delnicah. Pooblastila za zastopanje na
skupščini je potrebno dati v hrambo na sede-
žu delniške družbe vsaj 3 dni pred zaseda-
njem skupščine. Vsak delničar oziroma nje-
gov pooblaščenec mora najaviti svojo ude-
ležbo na skupščini najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine v pisni obliki.

Delničarji glasujejo osebno, po poob-
laščencu ali zastopniku na skupščini.

Glasovanje o točkah dnevnega reda bo
potekalo na podlagi glasovnic, ki jih bodo
prejeli delničarji ob vstopu v sejno sobo.

Delničarji lahko svoje protipredloge vlo-
žijo v roku 7 dni od dneva objave sklica
skupščine, priporočeno po pošti ali nepo-
sredno v tajništvo uprave družbe na Kolod-
vorski 9 a v Pivki.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
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ob 15. uri v istih prostorih. Po ponovnem
sklicu bo skupščina odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Javor Pivka d.d.
uprava

Št. 545 Ob-27543
Uprava družbe Pinus tovarna kemičnih

izdelkov d.d. na podlagi 7. c člena statuta
družbe sklicuje

8. skupščino
delniške družbe Pinus TKI d.d.

ki bo v sredo, dne 21. 6. 2000 ob
12. uri na sedežu družbe v Račah, Grajski
trg 21.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se po sklepu nadzornega sveta določi
Nevena Tea Gorjup. Na predlog uprave se
za člana delovnega predsedstva izvoli An-
drej Ručigaj in Davor Bauman, za prešteval-
ca glasov pa Irena Klis in Vojko Dominc.
Skupščina ugotovi prisotnost povabljenega
notarja Šoemen Andreja.

2. Prenehanje mandata članov nadzor-
nega sveta, imenovanje novih članov nad-
zornega sveta in seznanitev s članoma nad-
zornega sveta – predstavnikoma delavcev.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina ugotavlja, da je dne 10. 5.
2000 potekel mandat članoma nadzornega
sveta Ručigaj Andreju in Lovšin Herič Mateji
ter članoma nadzornega sveta, predstavni-
koma delavcev Partlič Zlatku in Vihar Andre-
ju.

Na predlog nadzornega sveta skupščina
imenuje za nova člana nadzornega sveta, ki
zastopata interese delničarjev Ručigaj An-
dreja in Lovšin Herič Matejo.

Mandat novoizvoljenima članoma nasto-
pi z dnem imenovanja na skupščini in traja 4
leta.

Skupščina delničarjev se seznani, da je
svet delavcev na seji dne 12. 5. 2000 za
člana nadzornega sveta predstavnika delav-
cev izvolil Marčinko Vlasto in Wargazon Mi-
ro.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju družbe za leto
1999 po predlogu uprave in na podlagi po-
zitivnega mnenja revizorja in nadzornega
sveta. Sestavni del letnega poročila so tudi
revidirani računovodski izkazi za leto 1999.

4. Sprejem sklepa o delitvi oziroma raz-
poreditvi dobička za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me razporeditev dobička za leto 1999 v
naslednjem predlaganem besedilu:

Nerazporejeni dobiček iz leta 1997 –
139,863.894,18 SIT

Pripadajoča revalorizacija nerazporeje-
nega dobička iz leta 1997 na dan 31. 12.
1999 – 28,120.969,70 SIT

Nerazporejeni dobiček iz leta 1998 –
101,208.377,15 SIT

Pripadajoča revalorizacija nerazporeje-
nega dobička iz leta 1998 na dan 31. 12.
1999 – 7,691.837,00 SIT

Čisti dobiček za leto 1999 –
102,307.798,49 SIT

Skupaj: – 379,192.876,52 SIT
Vse zgoraj navedene postavke kapitala

niso revalorizirane za obdobje po   31. 12.
1999.

Skupni dobiček na stanje 31. 12. 1999
v višini 379,192.876,52 SIT ostane v celoti
nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje pooblaščenega re-
vizorja za leto 2000 revizijsko družbo RFR
– Ernst & Young d.o.o. iz Ljubljane.

6. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom delnic.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se zmanjša z dosedanjega zneska
1.482,030.000 SIT na 1.333,830.000
SIT.Zmanjšanje osnovnega kapitala se izve-
de z umikom 14.820 delnic družbe z nomi-
nalno vrednostjo 10.000 SIT za delnico, v
skupni nominalni vrednosti 148,200.000
SIT, ki jih bo družba pridobila na podlagi
tega sklepa skupščine. Vir nakupa delnic je
nerazporejeni dobiček iz prejšnjih let in pro-
ste rezerve.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala
družbe je prilagoditev njegovega obsega, ki
je prevelik obsegu poslovanja oziroma de-
javnosti.

7. Obravnava in sprejem spremembe
statuta.

Predlog sklepa: spremeni se prvi odst.
točke A poglavja četrtič: osnovni kapital ta-
ko, da spremenjen glasi:

Osnovni kapital družbe znaša
1.333,830.000 SIT in je razdeljen na
133.383 navadnih prosto prenosljivih imen-
skih delnic z nominalno vrednostjo 10.000
SIT.

8. Seznanitev delničarjev z izvedenim
umikom delnic in odgovori na postavljena
vprašanja delničarjev s prejšnje skupščine.

O tej točki ni glasovanja.
Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini.
Delničarje, njihove pooblaščence in za-

stopnike pozivamo, da svojo udeležbo na
skupščini skladno z 7.J. členom statuta
družbe pisno prijavijo osebno ali s priporo-
čeno pošiljko in deponirajo pooblastila naj-
kasneje 3 dni pred sejo skupščine.

Pravilno in pravočasno prijavljene udele-
žence prosimo, da se ob prihodu na zase-
danje skupščine prijavijo v tajništvu družbe
pol ure pred pričetkom zasedanja, da bodo
prevzeli glasovalne lističe.

Gradiva
Celotno gradivo k posameznim točkam

dnevnega reda je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe v Račah, Grajski trg 21,
vsak delovnik med 13. in 14. uro.

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 sedmih dneh po ob-
javi sklica skupščine. Predloženi nasprotni

predlogi morajo biti obrazloženi, razen volil-
nih predlogov, ki jih ni treba utemeljevati.

Sklepčnost
Če skupščina ob napovedani uri ne bi

bila sklepčna, se ponovi istega dne ob
13. uri v istih prostorih in z istim dnevnim
redom. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Pinus TKI d.d., Rače
uprava družbe

Št. 20/2000-1 Ob-27545
Na podlagi 19. člena statuta sklicuje

uprava družbe Alpos, industrija kovinskih iz-
delkov in opreme, d.d., Šentjur, Ul. Leona
Dobrotinška 2,

4. sejo skupščine
Alpos, d.d.,

ki bo dne 20. junija 2000 ob 10. uri v
hotelu Žonta v Šentjurju, Ul. Valentina Orož-
na 4, Šentjur.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
 Predlog sklepa: skupščina sprejme

predlagani dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika skupščine Franca Bana, za prešte-
valca glasov Andreja Zalarja in Jožefa Artna-
ka ter imenuje notarko na skupščini Jasno
Bečaj-Božičnik, notarko v Šentjurju.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe v letu 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta skupaj z mnenjem revizorja skupščina
sprejme predlagano letno poročilo o poslo-
vanju v letu 1999.

4. Obravnava in sprejem predloga o de-
litvi dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta čisti
dobiček družbe po revidiranem iskazu us-
peha za poslovno leto 1999 po stanju na
dan 31. 12. 1999 v znesku 72,198.667,50
SIT ostane nerazporejen.

5. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je član

nadzornega sveta Vilem Lerach podal od-
stopno izjavo. Na njegovo mesto se za čla-
na nadzornega sveta, predstavnika kapitala,
na predlog nadzornega sveta izvoli Josef
Buryan. Mandat traja do izteka mandata nad-
zornega sveta.

6. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: za revizorja se na pred-

log nadzornega sveta imenuje revizijska
družba ITEO – Abeceda, podjetje za revizijo
in sorodne storitve, d.o.o. Ljubljana.

Opomba: predlagatelj sklepa pod 5. in
6. točko je nadzorni svet, vseh drugih pa
uprava in nadzorni svet.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na upravi družbe Alpos d.d.,
Šentjur, Ul. Leona Dobrotinška 2, vsak de-
lovni dan od 12. do 13. ure po objavi dnev-
nega reda.

Skupščina odloča o objavljenih predlo-
gih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti v
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pisni obliki, obrazloženi in zaradi objave vlo-
ženi v 7 dneh po objavi tega sklica v sektor-
ju za pravne organizacijske in kadrovske
zadeve družbe Alpos, d.d., Ul. Leona Do-
brotinška 2, Šentjur.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic, njihovi poob-
laščenci in zastopniki. Pooblastila morajo
biti pisna. Delničarji oziroma njihovi poob-
laščenci najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine (do vključno petka; 16. 6. 2000)
pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini
oziroma dostavijo pooblastilo v sektor za
pravne organizacijske in kadrovske zadeve
družbe, zaradi priprave glasovnic in pripra-
ve prostora za skupščino. Pravočasna pi-
sna prijava in predložitev pooblastila sta po-
goj za udeležbo in odločanje na skupščini.

Ob vseh točkah dnevnega reda se gla-
suje za ali proti na podlagi glasovnic, ki jih
udeleženci prejmejo ob vstopu v sejno dvo-
rano, kjer se vpišejo tudi v poseben seznam
udeležencev.

Prostor, kjer bo zasedanje skupščine,
bo odprt uro pred predvidenim začetkom
skupščine, da se bo ugotovila navzočnost
in razdelile glasovnice.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpiskom iz sodnega registra.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 11. uri na istem mestu. Na tem zaseda-
nju bo skupščina veljavno odločala ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala.

Alpos, d.d.
predsednik uprave

Mirjan Bevc, univ. dipl. ekon.

Št. 901-BD/00-63 Ob-27596
Na podlagi 25. člena statuta Banke Ce-

lje d.d., Bančne skupine Banke Celje, Vod-
nikova 2, sklicuje uprava banke

15. redno skupščino delničarjev
Banke Celje d.d.,

ki bo v četrtek, 22. junija 2000 ob
12. uri, v veliki dvorani Narodnega doma v
Celju, Trg celjskih knezov 9.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev ban-

ke, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev pred-
sednika in verifikacijske komisije ter pred-
stavitev notarja

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. izvoli:

– predsednika: Stojana Zdolška,
– tričlansko verifikacijsko komisijo:
· predsednik: Alojz Zupanc,
· člana: Brigita Čokl in Davorin Lesko-

var.
2. Predlog Poslovnika za delo skupšči-

ne delničarjev Banke Celje d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev

Banke Celje d.d. sprejme Poslovnik za delo
skupščine delničarjev Banke Celje d.d.

3. Letno poročilo Banke Celje d.d. s
predlogom uporabe dobička.

3.1. Letno poročilo o notranjem revidira-
nju Banke Celje d.d. z mnenjem nadzorne-
ga sveta banke.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. sprejme letno poročilo o

notranjem revidiranju s pozitivnim mnenjem
nadzornega sveta banke.

3.2. Poročilo o delovanju nadzornega
sveta Banke Celje d.d. z mnenjem k revidi-
ranemu letnemu poročilu in predlogu upo-
rabe dobička.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. sprejme poročilo o delo-
vanju Nadzornega sveta Banke Celje d.d. v
letu 1999 s pozitivnim mnenjem k revidira-
nemu letnemu poročilu in predlogu upora-
be dobička.

3.3. Revidirano letno poročilo Banke Ce-
lje d.d.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. sprejme revidirano letno
poročilo Banke Celje d.d. za leto 1999.

3.4. Predlog uporabe dobička za leto
1999.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. sprejme predlog uporabe
dobička banke za leto 1999:

a) v letu 1999 ustvarjen dobiček po ob-
davčitvi v višini 1.706,302.611,48 SIT se
uporabi:

– za izplačilo dividend 701,414.000
SIT,

– za udeležbo na dobičku članom nad-
zornega sveta banke ter delavcem banke s
posebnimi pooblastili in odgovornostmi
89,087.759,70 SIT,

– ostane nerazporejen 915,800.851,78
SIT,

b) za leto 1999 se izplača 1.750 SIT
bruto dividenda na delnico. Banka bo divi-
dendo izplačevala od 10. 7. 2000 dalje,
udeležbo na dobičku članom nadzornega
sveta banke ter delavcem banke s posebni-
mi pooblastili in odgovornostmi pa od 22. 6.
2000 dalje. Do izplačila dividende so upra-
vičeni delničarji banke, ki bodo vpisani v
delniško knjigo na dan 26. 6. 2000; delni-
čarji – imetniki navadnih delnic na prinosni-
ka, ki so že opravili zamenjavo delnic v ne-
materializirane, na osnovi podatkov KDD
d.d., Ljubljana na dan 26. 6. 2000; delni-
čarji, ki zamenjave še niso opravili, ob pred-
ložitvi kupona številka 8; ter delničarji bivše
Banke Noricum in Hmezad banke, ko opra-
vijo zamenjavo delnic za delnice Banke Ce-
lje d.d. Zapadlost dividende za leto 1999 je
tri leta od dneva skupščine delničarjev ban-
ke, to je do vključno 22. 6. 2003, ko bo
banka znesek neizplačane dividende pre-
nesla na nerazporejeni dobiček banke in o
tem obvestila skupščino delničarjev banke.

4. Ugotovitev neto dolžnikov banke.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev

Banke Celje d.d. sprejme informacijo o ne-
to dolžništvu pravnih oseb, povezanih s čla-
ni nadzornega sveta banke.

5. Imenovanje člana nadzornega sveta
banke.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. imenuje za člana nadzor-
nega sveta Banke Celje d.d. Alojza Jamni-
ka, predstavnika Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana.

Imenovanje traja do poteka mandata nad-
zornemu svetu banke.

6. Predlog sprememb in dopolnitev
statuta Banke Celje d.d.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. sprejme predlagane spre-
membe in dopolnitve statuta Banke Celje

d.d. ter na temelju sprememb in dopolnitev
izdelan čistopis statuta banke.

7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev

Banke Celje d.d. pooblasti Upravo Banke
Celje d.d. za oblikovanje sklada lastnih del-
nic do višine 10% osnovnega kapitala iz re-
valoriziranih rezerv banke v obdobju do na-
slednje seje skupščine delničarjev banke.

8. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev Ban-
ke Celje d.d. imenuje za revizorja za poslovno
leto 2000 pooblaščeno revizijsko družbo Pri-
cewaterhouseCoopers d.d., Ljubljana.

Vsak delničar je upravičen, da sodeluje
na skupščini delničarjev banke, če svojo
udeležbo najavi banki najmanj 3 dni pred
zasedanjem skupščine delničarjev banke,
to je do vključno 18. 06. 2000. Najava se
izvrši z izpolnjenim pooblastilom oziroma pri-
javnico, ki sta priložena k vabilu za skupšči-
no delničarjev banke.

Skupščine delničarjev banke se lahko
udeležijo vsi delničarji banke, glasovalno pra-
vico pa imajo delničarji, lastniki navadnih del-
nic na ime, ki bodo vpisani v delniški knjigi
banke najmanj 10 dni pred zasedanjem
skupščine delničarjev banke in bodo ostali
vpisani do konca zasedanja. Imetniki navad-
nih delnic na prinosnika morajo svoje delnice
zamenjati za navadne imenske delnice, kot
to določa 69. člen statuta Banke Celje d.d.,
če želijo na skupščini delničarjev banke izvr-
ševati svojo glasovalno pravico. Zamenjava
mora biti izvršena v rokih, ki omogočajo del-
ničarju, da je vpisan v delniško knjigo naj-
manj 10 dni pred zasedanjem. Manjšinski
delničarji lahko, v skladu z 28. členom statu-
ta Banke Celje d.d., predlagajo spremembo
ali dopolnitev dnevnega reda.

Gradivo s predlogi sklepov bo na razpo-
lago v Banki Celje d.d., Vodnikova 2, v Sek-
torju zakladništva in mednarodnega poslo-
vanja, soba 112, vsak delovni dan banke
med 9. in 12. uro.

Registracija udeležencev se bo pričela
eno uro pred najavljenim pričetkom skupšči-
ne delničarjev banke. Ob registraciji se vsak
prijavljeni udeleženec izkaže z osebnim do-
kumentom, nakar prejme ustrezno število
glasovnic in potrdilo o prisotnosti.

Če skupščina delničarjev banke ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 22. 6.
2000 ob 13. uri na istem kraju in bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Banke Celje, d.d.
Celje

uprava banke

Ob-27597
Na podlagi 22. člena statuta delniške

družbe Belinka KTM, d.d., Ob železnici
14, Ljubljana, uprava sklicuje

6. redno skupščino delničarjev
ki bo v torek, dne 20. 6. 2000 ob 14. uri

v dvorani Izobraževalno prodajnega centra
Belinke, Zasavska cesta 95, Ljubljana, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli Jože Valetič. V verifikacijsko
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komisijo se izvolita: za predsednico Renata
Petač Pleško, za preštevalko glasov Zden-
ka Turčinovič.

Skupščini prisostvuje povabljena notar-
ka Dušica Berden iz Ljubljane.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1999
z mnenjem revizorja

Predlog sklepa: sprejme se predloženo
letno poročilo za leto 1999 z mnenjem revi-
zorja.

3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000

Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-
sko družbo Belinke KTM, d.d., Ljubljana
kot odvisne družbe za leto 2000 skupščina
imenuje tisto revizijsko družbo, ki jo bo ime-
novala skupščina Belinke, d.d., Ljubljana za
revidiranje računovodskih izkazov za leto
2000 Belinke, d.d., Ljubljana kot obvladu-
joče družbe.

Gradiva za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem so na voljo na sedežu delniške
družbe Ob železnici 14, Ljubljana vsak de-
lavnik med 11. in 13. uro v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo le tisti delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo družbe na dan 16. 5. 2000
in so svojo udeležbo prijavili na sedežu druž-
be do vključno 19. 6. 2000, kakor tudi nji-
hovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.

Pooblaščenci ali zakoniti zastopniki mora-
jo do prej navedenega roka predložiti družbi
tudi pisno pooblastilo delničarja oziroma do-
kument o zakonitem zastopstvu delničarja.

Dvorana bo odprta 45 minut pred zase-
danjem. Udeležence skupščine prosimo, da
pridejo na sejo že pred začetkom zaseda-
nja zaradi evidentiranja udeležbe in prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje čez eno uro v isti dvorani.
Skupščina bo takrat ponovno odločala ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Belinka KTM, d.d., Ljubljana
uprava:

Miha Kušar, dipl. inž.

Ob-27600
Na podlagi 7.3. in 7.4. točke statuta

delniške družbe Delo – TČR d.d uprava
družbe sklicuje

5. redno skupščino
družbe Delo – Tisk časopisov in revij,

d.d., Dunajska 5, Ljubljana,
ki bo v četrtek, 22. 6. 2000 ob 12. uri v

sejni sobi družbe v Ljubljani, Dunajska 5, v
IX. nadstropju.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje or-

ganov, ugotovitev sklepčnosti in potrditev
dnevnega reda.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1999
na predlog uprave, z mnenjem nadzornega
sveta in mnenjem revizijske hiše.

3. Uporaba in razdelitev nerazporejene-
ga čistega dobička, po stanju 31. 12. 1999,
na predlog uprave in z mnenjem nadzorne-
ga sveta.

4. Spremembe statuta in sprejem čisto-
pisa statuta.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
6. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov:
Sklep k točki 1:
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina imenuje predlagano verifi-
kacijsko komisijo, zapisnikarja in notarja,
ugotovi sklepčnost skupščine in potrdi pred-
lagani dnevni red.

Sklep k točki 2:
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem mne-

nju nadzornega sveta in mnenju revizijske druž-
be PricewaterhouseCooper d.d., je: skupšči-
na sprejme letno poročilo za leto 1999.

Sklep k točki 3:
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem

mnenju nadzornega sveta je: skupščina
sprejme predlagano uporabo in razdelitev
čistega dobička po stanju 31. 12. 1999.

Sklep k točki 4:
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina sprejme predlagane spre-
membe statuta ter čistopis statuta družbe
Delo – TČR d.d. (ki je na vpogled na sede-
žu družbe).

Sklep k točki 5:
Predlog sklepa nadzornega sveta: ker je

dosedanjim članom nadzornega sveta pote-
kal mandat, skupščina sprejme predlog nad-
zornega sveta in izvoli predlagana člana nad-
zornega sveta.

Sklep k točki 6:
Predlog sklepa nadzornega sveta:

skupščina imenuje družbo Pricewaterhou-
seCoopers, d.d. Ljubljana, za revizorja druž-
be Delo – TČR d.d. za leto 2000.

Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za sejo skupščine delniške druž-

be, s predlogi sklepov za vse točke dnevne-
ga reda, je vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe, Dunajska 5/IX, vse delovne
dni od 9. do 12 ure.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

imetniki navadnih delnic, sami ali po poob-
laščencih. Pooblaščenci morajo predložiti
pisna pooblastila.

Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo
svojo udeležbo na skupščini sporočiti vsaj
tri dni pred sejo.

Glasovanje na skupščini
Glasovanje na skupščini o vsaki točki

dnevnega reda bo javno, z glasovalnicami.
Vsak delničar ali pooblaščenec prevzame
glasovalnice ob prijavi pol ure pred začet-
kom zasedanja skupščine. Sklepe k 1., 2.,
3., 5. in 6. točki dnevnega reda sprejmejo
delničarji z večino oddanih glasov, sklep k
točki 4 pa sprejmejo delničarji s 3/4 večino
oddanih glasov.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom

podajo svoje morebitne nasprotne predlo-
ge, ki morajo biti obrazloženi, v pisni obliki
in sicer v 7 dneh po objavi sklica skupščine.

V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 13. uri, v
istih prostorih, z enakim dnevnim redom in
bo veljavno odločala ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Delo – TČR, d.d.
predsednik uprave

Alojz Zibelnik

Ob-27616
Na podlagi 14. člena statuta Banke So-

ciete Generale Ljubljana d.d. sklicujem

redno letno skupščino
Banke Societe Generale Ljubljana d.d.,

ki bo v petek, 23. junija 2000 ob 11. uri
v sejni sobi Banke Societe Generale Ljub-
ljana d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Ugotovitev prisotnosti notarja za se-

stavo notarskega zapisnika.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa:
3.1. skupščina banke imenuje revizor-

sko hišo Ernest & Joung d.d., Ferrarska
12, 6000 Koper, za izvedbo redne revizije
poslovanja Banke Societe Generale Ljublja-
na d.d. za leto 2000.

4. Sprejem spremembe statuta banke,
Predlog sklepa:
4.1. besedilo predlaganih sprememb je

na razpolago na sedežu družbe, na Trgu
republike 3, Ljubljana.

5. Sprejem revidiranega letnega poroči-
la za leto 1999.

Predlog sklepa:
5.1. sprejme se revidirano letno poroči-

lo za leto 1999,
6. Pregled in sprejem letnega poročila o

notranjem revidiranju za leto 1999 z mne-
njem nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
6.1. sprejme se letno poročilo o notra-

njem revidiranju za leto 1999 z mnenjem
nadzornega sveta.

7. Sprejem plana razvoja in temeljne po-
slovne politike banke v letu 2000:

Predlog sklepa:
7.1. sprejme se plan razvoja in temelji

poslovne politike banke v letu 2000.
Gradivo za skupščino delničarjev je vsem

delničarjem na razpolago na sedežu družbe
na Trgu republike 3, 1000 Ljubljana.

Vsak delničar je lahko zastopan na
skupščini po pooblaščencu, ki je lahko drug
delničar ali tretja oseba, pod pogojem, da
predloži pisno pooblastilo takega delničarja
pred zasedanjem skupščine. Pravne osebe
zastopajo zakoniti zastopniki ali osebe s po-
sebnim pooblastilom. Predloženi original
pooblastila hrani banka.

Skupščine se lahko udeležijo člani upra-
ve, nadzornega sveta, revizorji in strokov-
njaki, ki jih na skupščino povabi sklicatelj.

Skupščina je sklepčna, če so na njej
prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki
predstavlja najmanj 50% osnovnega kapita-
la banke.

Za sprejem sklepov skupščine je potreb-
na večina oddanih glasov delničarjev (na-
vadna večina), razen, če Zakon o gospo-
darskih družbah ali Zakon o bančništvu ne
določata višje večine ali drugih zahtev.

Delničar ima v skupščini pravico do ene-
ga glasu na podlagi vsake v celoti vplačane
delnice.
Banka Societe Generale Ljubljana d.d.

predsednik uprave banke,
Jean-Claude Boloux
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Št. 192 Ob-27626
Na podlagi 33. člena statuta delniške

družbe Kovintrade Zunanja trgovina, d.d.,
Celje, Mariborska 7, 3000 Celje, sklicuje
uprava družbe

5. sejo skupščine
Kovintrade Zunanja trgovina, d.d.,

Celje,
ki bo v sredo, 21. 6. 2000 ob 11. uri, v

prostorih Kovintrade, d.d., Celje, Maribor-
ska 7 (dvorana v pritličju) in predlaga na-
slednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-
nov skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se predlagani or-
gani skupščine.

2. Poslovno poročilo za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-

ročilo družbe za leto 1999 z mnenjem nad-
zornega sveta in revizorja.

3. Delitev čistega dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog za

delitev čistega dobička družbe za leto 1999
in nerazporejenega dobička iz preteklih let.

1. Čisti dobiček, ustvarjen v letu 1999
v znesku 35,556.058,62 SIT se razporedi
kot nerazporejeni dobiček.

2. Do 31. 12. 1999 revalorizirani ne-
razporejeni dobiček za leti 1997 in 1998 v
skupnem znesku 45,689.608,57 SIT se
razporedi:

– za dividende: 13,758.000 SIT,
– za udeležbo na dobičku:
· članom uprave: 3,723.513 SIT,
· članom nadzornega sveta:

2,532.019 SIT.
Ostanek čistega dobička iz leta 1998 v

višini 25,676.076,57 SIT ostane nerazpo-
rejen.

Udeležba na dobičku članom uprave in
članom nadzornega sveta se izplača v obliki
lastnih delnic.

Delničarjem, ki bodo 7 dni po seji
skupščine družbe vpisani v delniški knjigi
pri KDD Ljubljana, to je na dan 28. 6. 2000,
pripadajo dividende v višini 120 SIT bruto
na delnico in se izplačajo delničarjem naj-
kasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa na
skupščini družbe.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina soglaša z ob-

likovanjem sklada lastnih delnic. Družba ob-
likuje iz rezerv sklad lastnih delnic v višini
10% osnovnega kapitala.

5. Spremembe in dopolnitve statuta del-
niške družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta delniške družbe Ko-
vintrade Zunanja trgovina, d.d., Celje.

Razširi se dejavnost in se spremeni stat-
ut družbe.

V 2. členu se pri dejavnosti družbe za
oznako DU/28 doda dopolnitev, ki glasi:
E/40.105 Distribucija elektrike.

6. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina imenuje z

dnem 22. 10. 2000 nove člane nadzorne-
ga sveta: Erjavec Dušan, Pišek Boris, Kar-
ničnik Matej.

7. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina določi nagra-
de članom nadzornega sveta – sejnine za
udeležbo na sejah, v višini:

– za člane nadzornega sveta 40.000 SIT
neto,

– za predsednika nadzornega sveta
50.000 SIT neto.

8. Imenovanje revizorske hiše.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja

družbe se imenuje revizorska hiša Pricewa-
terhousecoopers, d.d., Ljubljana.

Gradivo
Celotno gradivo je delničarjem na vpo-

gled na sedežu družbe, Mariborska 7/II.
nadstropje, 3000 Celje, od 21. 5. 2000
dalje (v delovnih dneh) dnevno od 9. do
12. ure, v tajništvu.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico tisti delničarji in
pooblaščenci delničarjev, ki bodo vpisani v
delniški knjigi pri KDD Ljubljana na dan
17. 6. 2000 in ki družbi pisno prijavijo svo-
jo udeležbo najkasneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine, to je do vključno 17. 6.
2000. Prijava je pravočasno sporočena po
pošti s priporočeno pošiljko, če prispe na
sedež družbe do vključno 17. 6. 2000.
Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo pri-
ložiti tudi pisna pooblastila.

Glasovanje
Če v prvem sklicu skupščina ob napove-

dani uri ne bo sklepčna, se bo ponovila ob
12. uri, istega dne, v istem prostoru. Na
ponovnem zasedanju skupščina veljavno
odloča, ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Kovintrade, d.d., Celje
uprava

Ob-27628
Uprava družbe “HTG” Hoteli, turizem in

gostinstvo, d.d., Sežana, na podlagi 7.3.
točke statuta delniške družbe sklicuje

3. redno sejo skupščine
“HTG” Hoteli, turizem in gostinstvo,

d.d., Sežana, Partizanska 1,
ki bo dne 22. 6. 2000 ob 13. uri, na

sedežu družbe v Sežani, Partizanska 1,
predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvoli predlagana delovna tele-
sa skupščine.

Na skupščini je prisoten notar Milan Me-
sar iz Sežane.

2. Poročilo o poslovanju družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poročilo o poslovanju družbe za leto 1999
skupaj z mnenjem nadzornega sveta.

3. Sklep o kritju izgube za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

mnenja nadzornega sveta se sprejme pred-
lagani sklep o kritju izgube za leto 1999.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizijsko hi-

šo kot jo je predlagal nadzorni svet družbe.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na upravi družbe
vsak delovni dan od 8. do 11. ure, od dne-
va objave sklica do pričetka skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Delničar se lahko udeleži in uresničuje
svojo glasovalno pravico na skupščini s po-
gojem, da svojo udeležbo na skupščini pri-
javi na sedež družbe pisno najkasneje tri dni
pred izvedbo skupščine.

Delničarje naprošamo, da deponirajo
pooblastila tri dni pred izvedbo skupščine
na sedežu družbe. Pooblastila ostanejo
shranjena na sedežu družbe. Morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazloži-
tvijo na sedež družbe v 7 dneh od objave
sklica. V primeru, da ob napovedani uri
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje skupščine istega dne, uro kasneje,
to je ob 14. uri.

Na ponovnem zasedanju skupščina ve-
ljavno odloča, ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Datum izpisa delničarjev iz delniške knji-
ge zahteva uprava najkasneje 10 dni pred
izvedbo skupščine.

Prihod na skupščino se začne ob 12. uri,
zato da se delničarjem in pooblaščencem
razdeli glasovnice in da se vpišejo v seznam
prisotnih delničarjev.

HTG, d.d., Sežana
direktor

Št. 10 Ob-27629
V skladu s 16. členom statuta Factor

banke, d.d., Ljubljana, Železna 16, sklicuje
uprava banke

3. redno skupščino delničarjev
Factor banke, d.d., Ljubljana,

ki bo v torek, 20. junija 2000 ob 13. uri,
v sejni sobi Factor banke, d.d., Železna 16
v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine delničarjev.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev iz-

voli predsednika skupščine, dvočlansko ve-
rifikacijsko komisijo in imenuje notarja za
sestavo notarskega zapisnika.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine del-
ničarjev.

3. Letno poročilo o notranjem revidiranju
v letu 1999 z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke, d.d., sprejema letno poročilo
o notranjem revidiranju v letu 1999 z mne-
njem nadzornega sveta.

4. Letno poročilo o poslovanju Factor
banke, d.d., v letu 1999 z mnenjem nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke, d.d., sprejema letno poročilo
o poslovanju Factor banke, d.d., z mne-
njem nadzornega sveta.

5. Predlog uprave za delitev dobička z
mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: čisti dobiček iz leta
1999 v znesku 179,629.718,62 SIT se raz-
poredi za:

– dividende: 77,887.500 SIT, kar je
155 SIT bruto po delnici,

– sklad lastnih delnic: 46,000.000 SIT,
– rezerve banke: 55,742.218,62 SIT.
Banka dividendo delničarjem izplača do

30. 6. 2000. Do dividende so upravičeni
delničarji Factor banke, d.d., ki so na dan
zasedanja skupščine vpisani v delniško knji-
go banke.
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6. Povečanje sklada lastnih delnic Fac-
tor banke, d.d.

Predlog sklepa: sklad lastnih delnic se z
razporeditvijo dobička za leto 1999 poveča
za 46,000.000 SIT tako, da znaša po pove-
čanju 60,390.354,16 SIT oziroma 6% os-
novnega kapitala družbe.

7. Sprememba 3. člena statuta Factor
banke, d.d.

Predlog sklepa: v 3. členu statuta Factor
banke, d.d., se v celoti črta besedilo pod-
točke i) in nadomesti z naslednjim besedi-
lom: “izdajanje in upravljanje s plačilnimi in-
strumenti”.

8. Načrt poslovanja v letu 2000.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev

sprejema načrt poslovanja Factor banke,
d.d., v letu 2000.

9. Imenovanje revizorja banke za leto
2000.

Predlog sklepa: za revizorja poslovanja
za leto 2000 se imenuje revizijska družba
Price WaterhouseCoopers, d.d., Ljubljana.

10. Predlogi in vprašanja delničarjev.
Skladno z 18. členom statuta Factor ban-

ke se skupščine delničarjev banke lahko
udeležijo vsi delničarji banke, na njej pa
lahko uresničujejo svojo glasovalno pravi-
co, če so vpisani v knjigo delničarjev Factor
banke, d.d., vsaj pet delovnih dni pred za-
sedanjem skupščine in ostanejo vpisani do
konca zasedanja. Pooblaščenci, ki zasto-
pajo posamezne delničarje banke, predlo-
žijo pred začetkom skupščine delničarjev
veljavno pooblastilo za zastopanje. Verifika-
cija pooblastil se bo začela 15 minut pred
zasedanjem skupščine delničarjev.

Gradivo za skupščino delničarjev bo del-
ničarjem posredovano po pošti, na voljo pa
jim je tudi na sedežu banke, Železna 16,
Ljubljana, od 5. 6. 2000 dalje.

Če skupščina delničarjev ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje skupščine delni-
čarjev dne 20. 6. 2000 ob 14. uri, z istim
dnevnim redom in bo sklepčna ne glede na
število prisotnih delničarjev in njihovih poob-
laščencev oziroma delež kapitala, ki ga bo-
do zastopali.

Factor banka, d.d., Ljubljana
uprava banke

Št. 97 Ob-27631
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe Emona krmila, d.d., Kavčičeva 72,
Ljubljana, direktor družbe sklicuje

5. redno skupščino,
ki bo v petek, 23. 6. 2000 ob 12. uri, v

prostorih poslovne stavbe Emona, Šmartin-
ska 130, Ljubljana, 1. nadstropje, velika
sejna soba.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnev-

nega reda, ugotovitev sklepčnosti in imeno-
vanje organov skupščine.

Predlog sklepa: potrdi se predloženi
dnevni red, za predsednika skupščine se
izvoli dr. Mihael Gajster, za preštevalca gla-
sov se izvolita Jelka Hojski in Urša Burgar.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Nada Kumar.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta skupšči-

na sprejme letno poročilo za leto 1999, iz
katerega izhaja, da znaša čisti dobiček za
leto 1999 138,077.362 SIT.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi in raz-
delitvi čistega dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta skupšči-
na sprejme predlog razporeditve in razdeli-
tve dobička, in sicer:

– čisti dobiček po zaključnem računu za
leto 1999 v skupnem znesku 138,077.362
SIT ostane v celoti nerazporejen,

– izplačajo se dividende v skupnem zne-
sku 69,030.200 SIT, za kar se uporabi re-
valorizacija nerazporejenega dobička iz leta
1995 in 1996 v skupnem znesku
7,512.716 SIT, revalorizacija nerazporeje-
nega dobička iz leta 1998 v skupnem zne-
sku 6,988.355 SIT in del čistega dobička iz
leta 1998 v skupnem znesku 54,529.129
SIT,

– bruto dividenda znaša 2.570 SIT na
delnico. Dividende pripadajo delničarjem,
ki so na dan zasedanja skupščine vpisani v
centralnem registru imetnikov vrednostnih
papirjev pri KDD in se izplačajo v roku 15
dni po izvedeni skupščini.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da članoma

nadzornega sveta Zoranu Boskoviču in Du-
šanu Kecmanu, dne 27. 6. 2000 preneha
mandat.

Za nova člana nadzornega sveta skupšči-
na imenuje Zorana Boskovića in Mileno Bo-
gataj, pri čemer začne teči mandat dne
28. 6. 2000.

Ugotovi se, da članici nadzornega sveta
Ljiljani Nahtigal dne 27. 6. 2000 preneha
mandat. Svet delavcev je na seji dne 19. 4.
2000 imenoval novega člana nadzornega
sveta, Draga Kisilaka, predstavnika delav-
cev, pri čemer mu začne teči mandat dne
28. 6. 2000.

5. Določitev sejnine članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta pripada članom nadzor-
nega sveta za vsako sejo nadzornega sveta
sejina, kot sledi:

– v neto tolarski protivrednosti 400 DEM
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
seje nadzornega sveta, za predsednika nad-
zornega sveta,

– v neto tolarski protivrednosti 300 DEM
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
seje nadzornega sveta, za namestnika pred-
sednika nadzornega sveta,

– v neto tolarski protivrednosti 300 DEM
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
seje nadzornega sveta, za člana nadzorne-
ga sveta.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta skupščina za revidiranje računovod-
skih izkazov za leto 2000 imenuje revizijsko
družbo In Revizija, d.o.o., Linhartova 1,
Ljubljana.

Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan med 11. in
13. uro.

Morebitne nasprotne predloge z obraz-
ložitvijo lahko delničarji sporočijo upravi
družbe v sedmih dneh po objavi sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščencih oziroma

zakonitih zastopnikih. Zastopnik oziroma
pooblaščenec se mora pred skupščino iz-
kazati s pisnim pooblastilom delničarja.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne isti dan, v istih prostorih, ob 13. uri. V
tem primeru bo skupščina veljavno odloča-
la, ne glede na višino zastopanega kapitala.

Emona krmila, d.d.
Marko Močan, direktor

Ob-27633
Uprava družbe AvtoMerkur PSO Beži-

grad, d.d., vabi delničarje na

3. redno skupščino,
ki bo v sredo, 21. 6. 2000 ob 14. uri, v

prostorih na sedežu družbe v Ljubljani, Sa-
mova 14.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih organov skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:

– za predsednika skupščine se izvoli An-
ton Marolt,

– za preštevalca glasov se izvolita Anto-
nija Stanič in Janez Kalan, predstavnika RR
& CO, d.o.o., Koper.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1999.

V skladu z mnenjem revizorja in nadzor-
nega sveta uprava predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: sprejme se letno
poročilo o poslovanju družbe za leto 1999 v
predloženem besedilu.

3. Uporaba dobička za poslovno leto
1999.

V skladu z mnenjem nadzornega sveta
uprava družbe predlaga skupščini, da sprej-
me naslednji sklep: izkazani čisti dobiček
družbe iz poslovanja za leto 1999 v višini
14,378.392,34 SIT ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2000.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja, ki bo
revidiral letne računovodske izkaze za po-
slovno leto 2000, družba imenuje revizijsko
družbo Contura, d.o.o., Celovška 150,
1000 Ljubljana.

Zaradi sestavitve seznama delničarjev in
prevzema glasovnih listkov vabimo delničar-
je, da se priglasijo eno uro pred začetkom
seje. Identiteto izkažejo z osebno izkaznico
ali drugo javno listino s sliko.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo osebe, ki so na dan skupščine
vpisane v delniško knjigo in njihovi poob-
laščenci. Pooblastilo je potrebno predložiti
družbi.

Delničarje naprošamo, da pooblastila
predložijo družbi 3 dni pred začetkom
skupščine.

Delničarje, ki se bodo skupščine udele-
žili, naprošamo, da svojo prijavo napovedo
3 dni pred datumom skupščine.

O sklepih pod točkami 1. do 4. dnevne-
ga reda odloča skupščina z večino oddanih
glasov.

Letno poročilo uprave za poslovno leto
1999 z mnenjem nadzornega sveta o let-
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nem poročilu in uporabi dobička je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od vključno 21. maja dalje, v
tajništvu družbe v Ljubljani, Samova 14, med
10. in 13. uro.

AvtoMerkur PSO Bežigrad, d.d.
uprava družbe

Št. 60 Ob-27634
Uprava družbe vabi, na podlagi 7.6 toč-

ke statuta družbe, delničarje na

5. sejo skupščine
podjetja Inspect, d.d., Ljubljana,

ki bo 22. junija 2000 ob 10. uri na se-
dežu družbe, Jakšičeva 5, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

ter izvoli predsednik skupščine, dva prešte-
valca glasov in notar, ki vodi zapisnik
skupščine.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Letno poročilo za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo za leto 1999.
4. Odločanje o delitvi dobička za leto

1999.
Predlog sklepa: dobiček se razporedi

po predlogu uprave.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se predlagani

revizor.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeleženci naj se prijavijo uro pred za-

četkom zasedanja na sedežu družbe, kjer
se vpišejo na seznam prisotnosti in prevza-
mejo glasovalne lističe. Za udeležbo na
skupščini se delničar izkaže s potrdilom o
lastništvu oziroma s pisnim pooblastilom del-
ničarja in dokazilom o lastništvu delnic.

Pooblastila za zastopanje na skupščini
je treba dati v hrambo na sedežu delniške
družbe vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini
najpozneje tri dni pred njenim zasedanjem v
pisni obliki. Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, bo ponovitev čez pol
ure. Takrat bo skuščina sklepčna ne glede
na število prisotnih delnic.

Gradivo za skupščino in celoviti predlogi
sklepov so na vpogled na sedežu družbe pri
Miji Verčič, vsak delovnik od 8. do 12. ure.

Inspect, d.d., Ljubljana
predsednik uprave

Peter Palma

Št. 2739 Ob-27635
Na podlagi 33. člena statuta družbe in 2.

odstavka 283. člena ZGD sklicuje uprava

5. skupščino družbe
Gozdno gospodarstvo Novo mesto,

d.d., Novo mesto, Gubčeva 15,
ki bo v torek, dne 27. 6. 2000 ob 12. uri

v sejni dvorani PE “Vrtnarstvo in hortikultu-
ra” v Novem mestu, Smrečnikova 45.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika skupščine, dveh preštevalcev gla-
sov, zapisnikarja in notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov, zapisni-
kar in notar za sestavo notarskega zapisni-
ka.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov

predsednik skupščine ugotovi, da je
skupščina sklepčna.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in sprejem poslovnega po-

ročila uprave za leto 1999 z mnenjem nad-
zornega sveta in mnenjem revizijske druž-
be.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poslovno poročilo uprave o poslovanju druž-
be v letu 1999 z mnenjem nadzornega sve-
ta in revizijske družbe.

5. Delitev dobička po zaključnem raču-
nu za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se sprejme sklep
o delitvi dobička za leto 1999.

6. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: za revizijski pregled po-

slovanja v letu 2000 se imenuje revizijska
družba EPIS, d.o.o., iz Celja.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzor-

nega sveta v skladu s predlogom nadzorne-
ga sveta.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predloga sklepov pod 1. in 3. točko sta

pripravila uprava in nadzorni svet.
Predloga sklepov pod 4. in 5. točko je

pripravila uprava, nadzorni svet pa je podal
mnenje.

Predloga sklepov pod 6. in 7. točko je
pripravil nadzorni svet.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pisno
pooblastilo mora biti dostavljeno družbi vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shra-
njeno na sedežu družbe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, zako-
niti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, če pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
identifikacijskim dokumentom v sprejemni
pisarni, s podpisom potrdijo svojo prisot-
nost na skupščini in prevzamejo gradivo.

Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak

delovni dan pri Milanu Dragišiču dipl. ek. od
10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega
reda za katere žele, da so o njih pravočasno
seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh po objavi sklica.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Gozdno gospodarstvo Novo mesto,
d.d.,

uprava

Ob-27636
Na podlagi 43. člena statuta delniške

družbe Splošnega gradbenega podjetja,
d.d., Tržič, Blejska cesta 8, sklicuje uprava
družbe

5. sejo skupščine
družbe Splošnega gradbenega

podjetja, d.d., Tržič, Blejska cesta 8,
ki bo v četrtek, dne 22. junija 2000 ob

11. uri na sedežu družbe v Tržiču, Blejska
cesta 8 z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: v organe skupščine se
izvolijo za:

A) predsednico skupščine: Alenka Ka-
pel,

B) preštevalca glasov: Marko Hafner in
Drago Hlebar.

2. Sprejem letnega poročila in revidira-
nih finančnih izkazov družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta se sprejme predlagano
letno poročilo in revidirane finančne izkaze
družbe za leto 1999.

3. Pokrivanje izgube za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta se ugotovljena izguba v znesku
100,154.115,51 SIT pokriva v breme na-
slednjih kategorij kapitala:

– prenesenega čistega dobička iz leta
1998 – 861.651,53 SIT,

– revalorizacije prenesenega dobička iz
leta 1998 – 65.485,50 SIT,

– revalorizacije rezerv – 9,074.110,30
SIT,

– rezerve (do 10% osnovnega kapitala)
– 8,475.478,20 SIT,

– razlika v višini 81,677.389,98 SIT pa
se pokriva v breme prihodkov v naslednjih
petih letih.

4. Sprejem sprememb 37. in 44. člena
statuta SGP, d.d., Tržič.

Predlog sklepa: A/37. člen statuta se
spremeni tako, da se glasi: “Nadzorni svet
šteje 5 članov od katerih 3 člane – pred-
stavnike delničarjev z navadno večino od-
danih glasov voli skupščina delničarjev, 2
člana – predstavnika delavcev pa imenuje
svet delavcev in o tem obvesti skupščino
delničarjev.

Vsi člani nadzornega sveta imajo enake
pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom
drugače določeno.

V primeru, da svet delavcev ne bi imeno-
val članov nadzornega sveta – predstavni-
kov delavcev, ali o tem ne bi obvestil
skupščine delničarjev, je nadzorni svet druž-
be sestavljen iz 3 članov – predstavnikov
delničarjev.”

B/V prvem stavku prvega odstavka 44.
člena statuta se črta besedilo “lahko z obja-
vo v dnevnem časopisju ali” in se nadomesti



Stran 4116 / Št. 41-42 / 19. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

z besedilom “z objavo v Uradnem listu Re-
publike Slovenije in”.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Delničarji, oziroma njihovi pooblaščen-

ci so dolžni svojo udeležbo na skupščini
najaviti družbi najkasneje tri dni pred zase-
danjem skupščine na način, ki je opredele-
jen v vabilu.”

Skupščina pooblašča upravo družbe, da
besedilo statuta uskladi in izdela njegovo
prečiščeno besedilo in poskrbi za prijavo v
pristojni sodni register.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: nadzorni svet ugotavlja,

da dne 25. 9. 2000 preneha mandat čla-
nom nadzornega sveta, zato skupščini pred-
laga, da izvoli nove člane nadzornega sveta,
predstavnike delničarjev:

– Janez Dragoš, Podvasca 19, Tržič,
– Alenka Kapel, Begunjska cesta 42, Tr-

žič,
– Stojan Ložar, dipl. inž. grad., Selo 2a,

Domžale.
Skupščina se seznani s članoma nad-

zornega sveta, predstavnikoma delavcev:
– Stjepan Erdec, Deteljica 4, Tržič,
– Andrej Povalej, Hudi graben 12, Tržič.
Izvoljeni člani nadzornega sveta nastopi-

jo 4-letni mandat dne 26. 9. 2000.
6. Imenovanje finančnega revizorja za le-

to 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se imenuje revizijska družba, k.d. Pod-
boršek Ljubljana, za izvedbo revizije poslo-
vanja za leto 2000.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda bo delničarjem na vpogled 20 dni
pred zasedanjem skupščine na sedežu
družbe vsak delovnik od 8. do 11. ure v
splošni službi.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo
na skupščini.

Poziva se udeležence skupščine, da se
ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu
najmanj 30 minut pred objavljenim začet-
kom seje skupščine, da podpišejo listo pri-
sotnih ter prevzamejo glasovalne lističe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
ob 11.30 v istih prostorih. Na ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Splošno gradbeno podjetje Tržič, d.d.,
direktor: Darko Štrus

Ob-27637
Na podlagi 7.4. člena statuta družbe Pe-

tovia avto Ptuj, d.d. in skladno z zakonom o
gospodarskih družbah, uprava in nadzorni
svet sklicujeta

5. skupščino delničarjev
družbe Petovia avto, trgovina in

storitve, d.d., Ormoška cesta 23, Ptuj,
ki bo dne 21. 6. 2000 ob 9. uri v pro-

storih uprave družbe, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Šoe-
men Andrej iz Ptuja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
izvoli Lederer Jože, izvolita se dve prešte-
valki glasov: Kocpek Marjana in Čuček Ro-
mana.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo družbe za leto 1999 na predlog uprave
in na podlagi pozitivnega mnenja nadzorne-
ga sveta v predloženem besedilu.

3. Obravnava in odločanje o uporabi do-
bička družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: dobiček družbe za leto
1999 v znesku 83,539.718,54 SIT ostane
nerazdeljen.

4. Imenovanje finančnega revizorja za le-
to 2000.

Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 2000 se imenuje Prelog &
Simam, revizija in drugi, k.d., iz Ptuja.

5. Dopolnitev statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: sprejme se dopolnitev

statuta delniške družbe v predlagani obliki.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
na sedežu družbe vsak delovni dan od 8.
do 14. ure v času od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniški knjigi KDD – Centralno klirinško
depotne družbe, d.d., Ljubljana, na dan
16. 6. 2000 in ki svojo udeležbo na
skupščini prijavijo upravi družbe vsaj 3 dni
pred skupščino.

Kolikor na skupščini ne bo dosežena
sklepčnost, bo skupščina ponovno zaseda-
la istega dne ob 10. uri v istih prostorih. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Petovia avto Ptuj, d.d.

Ob-27638
Na podlagi 8. člena statuta družbe He-

lios, Sestavljeno podjetje za kapitalske
naložbe in razvoj, d.d., uprava sklicuje

6. sejo skupščine,
ki bo v četrtek, 22. junija 2000 ob 15. uri

v veliki dvorani Kulturnega doma Franceta
Bernika, Ljubljanska cesta 61, Domžale.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine. Imenuje se preštevalec glasov
in notar.

3. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe za leto 1999.

4. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička.

5. Sprejem sklepa o udeležbi uprave in
nadzornega sveta na dobičku.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o ude-
ležbi uprave in nadzornega sveta na dobič-

ku.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta

družbe.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani

člani nadzornega sveta družbe.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se

imenuje predlagana revizorska družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

sami ali po svojih pooblaščencih ali zakoni-
tih zastopnikih. Pooblaščenec se mora iz-
kazati s pismenim pooblastilom.

Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupšči-
ni pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu druž-
be Količevo 2, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v roku 7 dni od objave tega
vabila in obrazloženi.

Če na prvem sklicu skupščine ne bo
dosežena sklepčnost, bo ponovno zaseda-
nje skupščine dne 22. 6. 2000 ob 16. uri
na istem mestu. Na ponovnem zasedanju
skupščine se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Helios, Sestavljeno podjetje
za kapitalske naložbe in razvoj, d.d.,

uprava

Št. 2420 Ob-27639
Uprava delniške družbe Mercator – Go-

riška, trgovina in storitve, d.d., Nova Gori-
ca, Gregorčičeva 19, sklicuje

6. redno skupščino delničarjev
družbe Mercator – Goriška, trgovina in

storitve, d.d.,
ki bo dne 20. 6. 2000 ob 14. uri na

sedežu družbe v Novi Gorici, Gregorčičeva
19.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, imenovanje organov.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Za predsednika skupščine se
imenuje Emila Pavšiča, za preštevalca gla-
sov se imenujeta: Prezelj Marija in Ožbot
Nadja.

Notarka Eva Lučovnik bo nadzirala po-
tek skupščine in sestavila zapisnik o zase-
danju skupščine.

2. Sprejem letnega poročila uprave o po-
slovanju družbe Mercator – Goriška, d.d., v
letu 1999 z mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem revizijske hiše.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave o poslovanju družbe Mercator –
Goriška, d.d., v letu 1999 z mnenjem nad-
zornega sveta in mnenjem revizijske hiše.

3. Sprejem poslovnega poročila uprave
o poslovanju pripojene družbe Hubelj, trgo-
vina, d.d, v letu 1999 z mnenjem nadzorne-
ga sveta in mnenjem revizijske hiše.

Sprejme se poslovno poročilo uprave o
poslovanju pripojene družbe Hubelj, trgovi-
na, d.d., v letu 1999 z mnenjem nadzorne-
ga sveta in mnenjem revizijske hiše.

4. Sprejem poročila uprave o poslova-
nju pripojene družbe Hubelj, trgovina, d.d.,
od 1. 1. 2000 do 3. 1. 2000 z mnenjem
nadzornega sveta.
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Sprejme poročilo uprave o poslovanju
pripojene družbe Hubelj, trgovina, d.d., od
1. 1. 2000 do 3. 1. 2000 z mnenjem nad-
zornega sveta.

5. Sprejem poslovnega poročila uprave
za leto 1999 pripojene družbe Grosist Gori-
ca, d.d., Šempeter pri Gorici z mnenjem
nadzornega sveta in mnenjem revizijske hi-
še.

Sprejme se poslovo poročilo uprave za
leto 1999 pripojene družbe Grosist Gorica,
d.d., Šempeter pri Gorici z mnenjem nad-
zornega sveta in mnenjem revizijske hiše.

6. Sprejem poročila uprave o poslova-
nju pripojene družbe Grosist Gorica, d.d.,
Šempeter pri Gorici od 1. 1. 2000 do 3. 1.
2000 z mnenjem nadzornega sveta.

Sprejme se poročilo uprave o poslova-
nju pripojene družbe Grosist Gorica, d.d.,
Šempeter pri Gorici od 1. 1. 2000 do 3. 1.
2000 z mnenjem nadzornega sveta.

7. Predlog delitve dobička in razporedi-
tve nerazporejenega dobička:

Predlog sklepov:
– Mercator – Goriška, d.d.

1. Del čistega dobička ustvarjenega v
letu 1998 v znesku 2,023.392 SIT se na-
meni za nagrade nadzornemu svetu.

Del čistega dobička ustvarjenega v letu
1998 v znesku 12,135.710 SIT se nameni
za nagrade upravi in delavcem družbe.

Del čistega dobička iz preteklih let v zne-
sku 361,470.654,21 SIT s pripadajočo re-
valorizacijo v znesku 28,760.200,24 SIT
ostane nerazporejen.

2. Čisti dobiček ustvarjen v letu 1999
v znesku 456,866.915,11 SIT se na dan
1. 1. 2000 razporedi v rezerve družbe –
druge rezerve.

– Hubelj trgovina, d.d.
1. Nerazporejeni čisti dobiček iz pre-

teklih let v znesku 127,283.323,27 SIT in
njegov revalorizacijski popravek v znesku
16,447.766,43 SIT ostane nerazporejen.

2. Čisti dobiček iz leta 1999 v znesku
70,739.109,13 SIT ostane nerazporejen.

3. Izguba iz leta 2000 v znesku
10,556.424,40 SIT ostane nepokrita.

– Grosist Gorica, d.d., Šempeter pri Go-
rici

1. Nerazporejeni čisti dobiček iz pre-
teklih let v znesku 140,046.291,55 SIT in
njegov revalorizacijski popravek v znesku
16,782.709,39 SIT ostane nerazporejen.

2. Čisti dobiček iz leta 1999 v znesku
128,238.250,05 SIT ostane nerazporejen.

3. Izguba iz leta 2000 v znesku
5,995.870 SIT ostane nepokrita.

8. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: del čistega dobička
ustvarjenega v letu 1998 v znesku
2,023.392 SIT se nameni za nagrade nad-
zornemu svetu.

9. Določitev nagrad upravi in delavcem
družbe.

Predlog sklepa: del čistega dobička
ustvarjenega v letu 1998 v znesku
12,135.710 SIT se nameni za nagrade
upravi in delavcem družbe.

10. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

leto 2000 se imenuje: Pricewaterhouse
Coopers, d.d., Parmova 33, Ljubljana.

11. Vprašanja in pobude delničarjev.

Predlog sklepa pod 1. je pripravila upra-
va. Predlog sklepov pod 2., 3., 4., 5., 6.,
7., 8. in 9. sta pripravila skupaj uprava in
nadzorni svet.

Predlog sklepa pod 10. je pripravil nad-
zorni svet.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic sami ali njihovi
pooblaščenci, ki so najmanj tri dni pred dne-
vom skupščine in na dan skupščine vpisani
v delniško knjigo pri KDD.

Glasovanje bo o vsaki točki dnevnega
reda javno z glasovnicami.

Delničarji morajo svojo udeležbo pisno
sporočiti na naslov družbe vsaj tri dni pred
skupščino, to je 17. 6. 2000. Če ob prvem
sklicu ne bo dosežena potrebna sklepčnost,
bo ponovni sklic skupščine 20. 6. 2000 ob
16. uri v istem prostoru z enakim dnevnim
redom.

Sejna soba, v kateri bo zasedanje bo
odprta od 13. ure dalje.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda je na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu vsak delovni dan od 12. do 14. ure.

Mercator – Goriška, d.d.,
predsednik uprave

Silvan Makuc

Ob-27642
Na podlagi določila 283. člena zakona o

gospodarskih družbah in v skladu s 7. toč-
ko statuta delniške družbe Trio Tržič, Mlaka
10, sklicuje uprava družbe na lastno pobu-
do

3. skupščino
delničarjev delniške družbe Trio Tržič,

ki bo v sredo 21. 6. 2000, v prostorih
delniške družbe Trio Tržič, na naslovu Mla-
ka 10, z začetkom ob 12.30 z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzoč-
nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa:
1. ugotovi se sklepčnost skupščine,
2. izvoli se predsednik skupščine,
3. izvolita se dva preštevalca glasov.

2. Sprejem revidiranega poslovnega po-
ročila za leto 1999.

Predlog sklepa: ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta družbe in na predlog upra-
ve, se sprejme revidirano letno poročilo za
leto 1999.

3. Razporeditev dobička iz leta 1999.
Predlog sklepa: dobiček v višini

128.344 SIT ostane nerazporejen.
Sprejme se predlog uprave, da dobiček

v višini 128.344 SIT iz leta 1999 ostane
nerazporejen.

4. Imenovanje finančnega revizorja druž-
be.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizorja družbe za leto
2000 imenuje družba RFR-Ernst & Young.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in velja za 3. skupščino.
Pravico udeležbe na skupščini in glasoval-
no pravico lahko uresničujejo delničarji, ki
se pisno prijavijo najmanj tri dni pred zase-
danjem skupščine v tajništvu delniške druž-
be. Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% glasov.

Udeleženci skupščine se ob prihodu na
skupščino prijavijo v tajništvu, d.d., najmanj
eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bo-
do s podpisom na seznamu prisotnih delni-
čarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli
glasovnice za glasovanje.

O vseh točkah dnevnega reda se glasu-
je z glasovnicami.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge sklepov posredujejo upravi
družbe v pisni obliki z obrazložitvijo najpoz-
neje v 7 dneh po javni objavi sklica skupšči-
ne.

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 za skupščino je na vpogled del-
ničarjem v splošnem sektorju družbe Trio
Tržič, Mlaka 10, vsak delovnik od 9. do
11. ure, od dneva objave sklica skupščine,
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Trio Tržič, d.d.,
uprava

Ob-27643
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe Gorenjska oblačila, d.d., Kranj, upra-
va sklicuje

4. sejo skupščine
delniške družbe Gorenjska oblačila,

d.d., Kranj,
ki bo dne 20. 6. 2000 ob 12. uri v Kra-

nju, na sedežu Gorenjskih oblačil, d.d.,
Kranj, Bleiweisova cesta 30, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-
nih teles skupščine ter ugotovitev sklepčno-
sti.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, skupščina izvoli predsednika
skupščine in dva preštevalca glasov. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave druž-
be in na podlagi pozitivnega mnenja nadzor-
nega sveta družbe se sprejme revidirano
letno poročilo o poslovanju družbe za po-
slovno leto 1999.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi soglasja nadzornega sveta skupšči-
na sprejme sklep o ugotovitvi in razporeditvi
dobička za leto 1999 in o razdelitvi dela
nerazporejenega revaloriziranega dobička iz
preteklih let.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revizorja za po-
slovno leto 2000 revizijsko družbo Podbor-
šek, k.d., Ljubljana.

5. Poročilo o realizaciji sklepa o skladu
lastnih delnic.

Predlog sklepa: skupščina potrdi poro-
čilo o realizaciji sklepa o skladu lastnih del-
nic.

6. Razno.
Gradivo za skupščino, s predlogi skle-

pov, je na voljo za vpogled, v tajništvu Go-
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renjskih oblačil, d.d., Kranj, vsak delovnik
od 10. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda, do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih pred-
logih po posameznih točkah dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu družbe
Gorenjska oblačila, d.d., Kranj, Bleiweiso-
va cesta 30.

Skupščina je sklicana za 20. 6. 2000
ob 12. uri. Če ob 1. sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupšči-
ne določi isti dan 20. 6. 2000 ob 13. uri.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljav-
no odloča, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Prostori za skupščino bodo odprti 1 uro
pred začetkom seje skupščine.

Pravico udeležbe na skupščini imajo last-
niki navadnih delnic, v korist katerih bodo
na dan skupščine vknjižene v delniški knjigi
družbe, oziroma njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki, če najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi
družbe svojo udeležbo na skupščini. Glasu-
je se osebno ali po pooblaščencu oziroma
zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice,
ki jo prejme delničar ob vstopu v prostore
zasedanja skupščine.

Delničarje prosimo, da prevzamejo gla-
sovnice najkasneje pol ure pred začetkom
skupščine, zaradi nemotenega ugotavljanja
sklepčnsoti.

Gorenjska oblačila, d.d., Kranj
direktor Marko Ručigaj, univ. dipl.

ekon.

Ob-27645
Na podlagi 7.3. točke statuta Gradbene-

ga podjetja Radlje, d.d., Mariborska c. 40,
uprava delniške družbe sklicuje

5. redno skupščino
Gradbenega podjetja Radlje, d.d.,
ki bo dne 24. 6. 2000 ob 10. uri v sejni

sobi podjetja.
Vabimo vas – delničarje, vaše zastopni-

ke ali pooblaščence, da se seje udeležijo.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Obravnava in sprejem dnevnega re-

da.
4. Obravnava in sprejem dopolnitve sta-

tuta GP Radlje, d.d.
5. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la družbe GP Radlje, za leto 1999.
6. Obravnava in sprejem poročila poob-

laščene revizorke Valuta, d.o.o., družbe za
revizijo Maribor, za leto 1999.

7. Obravnava in sprejem delitve dobička
za leto 1999.

8. Obravnava in sprejem planskih usme-
ritev 2000–2005.

9. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za leto 2000.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog sklepov: predlog uprave.
K 1. točki: skupščina ugotavlja, da je na

skupščini navzočih % glasovalnih delnic
družbe, zato je sklepčnost podana.

K 2. točki: izvoli se predsednica skupšči-
ne Nuška Bunc, za preštevalca glasov pa
Gorazd Ribič in Monika Topler. Za notarja
se imenuje notarka Sonja Kralj, Francetova
7, Slovenj Gradec.

K 3. točki: sprejme se predlagani dnevni
red.

K 4. točki: sprejme se sprememba sta-
tuta delniške družbe Gradbeno podjetje Ra-
dlje, d.d., Mariborska c. 40, v naslednjem
besedilu:

Spremeni se besedilo naslova 8. točke,
kateri se za besedo »dividenda, doda ter
nagrada upravi družbe na dobičku ter gla-
si:«

8. Letno poročilo, dobiček in dividenda
ter nagrada upravi družbe na dobičku:

Doda se nova 8.4. točka, ki glasi:
8.4. Ob izkazanem dobičku delniške

družbe, je uprava upravičena do nagrade
največ 5% od dobička, po izdelanih kriteri-
jih sprejetih na nadzornem svetu družbe,
vendar izplačilo ne sme presegati vrednosti
zadnjih šestih bruto plač direktorja kot edi-
nega člana uprave.

Višino izplačila dobička mora vsakokrat
na predlog uprave družbe potrditi nadzorni
svet družbe in sprejeti na skupščini v okviru
predlagane delitve dobička.

K 5. točki: sprejme se letno poročilo
družbe za leto 1999, po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta.

K 6. točki: sprejme se revizijsko poroči-
lo pooblaščene revizorke Valuta, d.o.o.,
družbe za revizijo Maribor, za leto 1999.

K 7. točki: sprejme se predlog delitve
dobička za leto 1999, po predlogu uprave
in pozitivnem mnenju nadzornega sveta:

– za izplačilo dividend (300 SIT/delni-
co): 15,824.400 SIT,

– za rezerve: –,
– za nagrado upravi: 994.000 SIT,
– ostane nerazporejen čisti dobiček:

27,579.356,19 SIT,
– ostane revalorizacija nerazporejenega

čistega dobička: 2,642.795,63 SIT.
Nerazporejen čisti dobiček ustvarjen le-

ta 1997 ni namenjen delitvi za deleže iz
dobička do leta 2003, zaradi uveljavljenih
olajšav za naložbe v osnovna sredstva. Prav
tako se za enake namene ne opravi delitev
revalorizacijskega popravka tega nerazpo-
rejenega dobička preteklih let. Lahko pa se
ta nerazporejeni čisti dobiček uporavi za
razporeditev na druge postavke kapitala (re-
zerve, sklad lastnih delnic...), ki ni name-
njen za delitev deleža iz dobička. Dividende
se izplačajo v nerevalorizirani višini.

K 8. točki: sprejmejo se planske usmeri-
tve za obdobje 2000–2005.

K 9. točki: za revizorja za leto 2000
skupščina Gradbenega podjetja Radlje,
d.d., imenuje revizorja revizijske hiše Valu-
ta, družbe za revizijo, d.o.o., Strossmayer-
jeva 13, 2000 Maribor.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda ter spremem-
be statuta družbe, so delničarjem na vpo-
gled in dostopne v tajništvu uprave Gradbe-
nega podjetja Radlje, d.d., Radlje ob Dravi,
Mariborska c. 40, vsak delovni dan, od 11.
do 13. ure.

Predlogi delničarjev
Na skupščini se odloča o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega

reda. Nasprotni predlogi delničarjev k po-
sameznim točkam dnevnega reda morajo
biti v pisni obliki, obrazloženi in oddani v 7
dneh po objavi tega sklica, v tajništvu upra-
ve Gradbenega podjetja Radlje, d.d.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki, predsed-
nik in namestnik sveta delavcev.

Zaželjeno je, da delničarji oziroma njiho-
vi pooblaščenci najkasneje 5 dni pred zase-
danjem skupščine prijavijo svojo udeležbo
na skupščino oziroma dostavijo pooblastila
v kadrovsko splošni sektor, zaradi priprave
glasovnic in priprave prostora za skupšči-
no.

Glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno, z glasovnicami, ki jih udeležen-
ci prejmejo ob vstopu na skupščino, kjer se
vpišejo tudi v poseben seznam udeležen-
cev. Pooblastila morajo biti pisna.

Prostor, kjer bo zasedanje skupščine bo
odprt eno uro pred predvidenim začetkom
skupščine, da se bo ugotovila navzočnost
in razdelile glasovnice.

Opozorilo
Če je sklic skupščine neuspešen, se

skupščina ponovi istega dne v istem prosto-
ru, ob 11. uri, ne glede na število delnic
prisotnih delničarjev.

Gradbeno podjetje Radlje, d.d.,
uprava

Ivan Helbl

Ob-27646
Na podlagi 42. in 43. člena statuta druž-

be Tabor Ljubljana, d.d., Ljubljana, Tabor
9, uprava sklicuje

5. skupščino
družbe Tabor Ljubljana, d.d., Tabor 9,

Ljubljana,
ki bo dne 20. 6. 2000, ob 13. uri, na

sedežu družbe v Ljubljani, Tabor 9, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: ugotovi se, da
je skupščina sklepčna.

Za predsedujočega skupščini se izvoli:
Milan Neffat.

Izvoli se dva preštevalca glasov: Lilijana
Bole, Zdenka Perdan.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka:
Nada Kumar.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1999 z mnenjem revizorja.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme letno po-
ročilo za leto 1999 v predloženem besedilu
z mnenjem revizorja ter ob pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1999 in o ugotovitvi in deli-
tvi nerazporejenega dobička iz preteklih let.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:

a) Čisti dobiček poslovnega leta 1999 v
višini 19,270.641,36 SIT ostane nerazpore-
jen.

b) Nerazporejeni dobiček iz leta 1994 v
višini 120.084,90 SIT, iz leta 1995 v višini
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2,997.691,28 SIT, iz leta 1996 v višini
5,300.021,80 SIT ter del nerazporejenega
dobička iz leta 1997 v višini 959.870,07
SIT se skupaj s pripadajočim delom reva-
lorizacijskega popravka dobička iz pretek-
lih let v višini 2,347.052,10 SIT nameni
za:

– 11,166.400,15 SIT za izplačilo divi-
dend delničarjem,

– 558.320 SIT za nagrado upravi
družbe.

Dividenda znaša 43,15 SIT bruto na del-
nico in se izplača do 31. 7. 2000. Divi-
dende se bodo izplačevale delničarjem po
stanju delniške knjige na dan skupščine.

4. Ugotovitev o poteku mandata članom
nadzornega sveta in izvolitev članov nadzor-
nega sveta predstavnikov delničarjev ter
seznanitev s člani nadzornega sveta, ki jih
je izvolil organ soupravljanja.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: po ugotovitvi, da
dosedanjim članom nadzornega sveta
21. 8. 2000 poteče mandat, skupščina iz-
voli naslednje člane nadzornega sveta, pred-
stavnike delničarjev:

1. Zdenka Kašan,
2. Milan Neffat,
3. Željko Risman,
4. Sergej Zupančič.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2000 skupščina
imenuje PLUS Revizijo, d.o.o., Ljubljana,
Bežigrad 1.

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 na dan 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 zara-
di vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Tabor Ljubljana, d.d., Ljubljana
direktor Radigoj Kobal

Ob-27719
Na podlagi 283. člena ZGD in tretjega

odstavka 14. točke statuta delniške družbe
Kolpa, Proizvodnja in predelava plastičnih
mas, d.d., Metlika, Rosalnice 5, sklicuje
uprava družbe Kolpa, d.d.,

4. skupščino
delniške družbe Kolpa, d.d.,

ki bo v petek, 30. junija ob 13. uri na
sedežu družbe, Rosalnice 5, Metlika.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se imenuje Branko Faleskini, za pred-
sednika verifikacijske komisije Samo Škru-
bej, za članici verifikacijske komisije pa Ne-
venka Pečaver in Štefka Zvonkovič.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
Skupščina ugotovi sklepčnost.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave o poslovanju družbe v letu 1999 z
mnenjem nadzornega sveta družbe in revi-
zorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta in revi-
zorja družbe se sprejme poročilo o poslova-
nju za leto 1999.

3. Obravnava in sprejem predloga upra-
ve z mnenjem nadzornega sveta družbe o
razporeditvi dobička, ugotovljenega za leto
1999:

Predlog sklepa: dobiček, ustvarjen v le-
tu 1999 v višini 319,158.167,90 SIT se
razporedi za:

– izplačilo dividend delničarjem:
37,115.600 SIT,

– izplačilo nagrade upravi: 1,855.780
SIT,

– izplačilo nagrade nadzornemu svetu:
1,855.780 SIT,

– nerazporejen dobiček:
278,331.007,90 SIT.

Bruto dividenda znaša 100 SIT na delni-
co in bo izplačana do konca julija 2000.
Dividenda pripada delničarjem, ki so vpisa-
ni v registru KDD na dan zasedanja skupšči-
ne.

Nagrada upravi se izplača v skladu s
statutom 1/3 v delnicah Kolpe, d.d., 2/3
pa v gotovini. Za ta namen se iz sklada
lastnih delnic nameni takšno število delnic,
ki bodo v skupni vrednosti predstavljale
1/3 udeležbe na dobičku, in sicer se del-
nica obračuna po povprečnem ponderira-
nem nakupnem tečaju nakupov delnic za
sklad lastnih delnic v zadnjih 30 dneh pred
izplačilom.

Nagrada nadzornemu svetu se izplača
1/3 v delnicah in 2/3 v gotovini.

Sprememba statuta.
Predlog sklepa: predlaga se, da se spre-

meni sedmi odstavek 19. člena statuta, ki
naj se glasi: Višina dobička, ki se lahko deli
upravi, praviloma ne sme presegati 5% let-
nega dobička družbe in hkrati ne sme pre-
segati višine 6 bruto plač člana uprave.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
2000 imenuje revizijska družba Dinamic,
d.o.o., Ljubljanska c. 26, Novo mesto.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled v tajništvu druž-
be vsak delovnik med 13. in 14.30 od dne-
va sklica in objave dnevnega reda do vključ-
no dneva zasedanja skupščine.

Morebitni nasprotni predlogi sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda mora-
jo biti posredovani upravi družbe v pisni ob-
liki, obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po
objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, če so svojo udeležbo najavili
družbi priporočeno po pošti ali osebno na
sedežu družbe najpozneje tri dni pred zase-
danjem skupščine. Pooblaščenci in zastop-
niki morajo prijavi priložiti tudi pisna poobla-
stila delničarja.

Dvorana bo odprta 30 minut pred zase-
danjem. V tem času se udeleženci vpišejo v
seznam prisotnih delničarjev in prevzamejo
glasovnice za glasovanje na skupščini.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupčine
z enakim dnevnim redom na istem mestu
30. 6. 2000 ob 14. uri. Skupščina bo ta-
krat odločala ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Kolpa, d.d., Metlika
uprava družbe

Ob-27794
Uprava družbe na podlagi 21. člena sta-

tuta delniške družbe Cestnega podjetja Ko-
per, d.d., Ulica 15. maja št. 14, Koper, skli-
cuje

3. redno sejo skupščine
delniške družbe Cestno podjetje
Koper, d.d., družbe za gradnjo in

vzdrževanje cest Ulica 15. maja št. 14,
Koper,

ki bo dne 29. 6. 2000 ob 13. uri v veliki
sejni dvorani Banke Koper, d.d., v Kopru,
Pristaniška ulica 14, 6. nadstropje in skupaj
z nadzornim svetom predlaga naslednji
dnevni red in sklepe skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine v naslednji sestavi:

– skupščino bo vodil izvoljeni predsed-
nik skupščine odvetnik Simon Jeglič iz Ljub-
ljane, Jadranska 18,

– za preštevalca glasov se imenujeta So-
nja Grižon in Renco Hrvatin, oba iz Cestne-
ga podjetja Koper, d.d.,

– za sestavo notarskega zapisa se potr-
di notar Dravo Ferligoj iz Kopra, Ferrarska
14.

2. Obravnava in odločanje o revidiranem
letnem poročilu za leto 1999.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta uprave predlaga naslednji sklep: sprejme
se revidirano letno poročilo za leto 1999 v
predloženem besedilu.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razpo-
reditvi rezultatov poslovanja.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta uprava predlaga naslednji sklep: sprejme
se predlog uprave in nadzornega sveta o
ugotovitvi in razporeditvi rezultatov poslova-
nja za leto 1999 ter nerazporejenega čiste-
ga dobička poslovnega leta 1997 in 1998.
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Ugotovljeni čisti dobiček poslovnega le-
ta 1999 v znesku 140,211.000 SIT se v
višini 70,105.500 SIT razporedi v zakon-
ske rezerve. Znesek 70,105.500 SIT osta-
ne nerazporejen.

Nerazporejeni čisti dobiček poslovnega
leta 1997 z revalorizacijskim delom v višini
59,826.708,98 SIT se razdeli:

– za izplačilo dividen – 84 SIT na delni-
co,

– za izplačilo udeležbe v dobičku članu
uprave 2,5% od zneska izplačanih dividend
po sklepu št. 3, sprejetem na 2. redni seji
skupščine z dne 31. 8. 1999 ter 2,5% od
zneska izplačanih dividend, ki bodo izplača-
ne po sprejemu sklepa na 3. redni seji
skupščine z dne 29. 6. 2000,

– za izplačilo nagrade članom nadzorne-
ga sveta 2,5% od zneska izplačanih divi-
dend po sklepu št. 3, sprejetem na 2. redni
seji skupščine z dne 31. 8. 1999 ter 2,5%
od zneska izplačanih dividend, ki bodo iz-
plačane po sprejemu sklepa na 3. redni seji
skupščine z dne 29. 6. 2000,

– razlika nerazporejenega dobička iz le-
ta 1997 v znesku 19,684.187,18 SIT osta-
ne nerazporejena.

Nerazporejeni čisti dobiček poslovne-
ga leta 1998 z revalorizacijskim delom v
višini 19,458.631,26 SIT ostane nerazpo-
rejen.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov družbe za poslovni leti 2000 in
2001 se imenuje družba AUDIT, Družba za
revizijo in svetovanje, d.o.o., Lendavska 18,
Murska Sobota.

5. Določitev višine sejnin članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta za udeležbo in delo na sejah pripada
sejnina v višini 40.000 SIT neto, predsedni-
ku nadzornega sveta pa 45.000 SIT neto.
Višina sejnine se lahko enkrat letno revalori-
zira z uradno ugotovljeno stopnjo inflacije v
Republiki Sloveniji. Članom in predsedniku
nadzornega sveta za udeležbo na sejah pri-
pada tudi povračilo potnih stroškov in dru-
gih stroškov povezanih z delovanjem člana
v nadzornem svetu.

6. Obravnava spremembe statuta družbe.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta uprava predlaga naslednji sklep: sprejme
se sprememba statuta družbe v predlože-
nem besedilu.

7. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: na podlagi odstopne iz-
jave z dne 21. 1. 2000 se razreši član nad-
zornega sveta Simon Černetič, EMŠO
2810967501092.

Na podlagi odstopnih izjav in predlogov
za razrešitev se razrešijo člani nadzornega
sveta Marija Ribič, EMŠO 240295850576,
Nataša Kovče, EMŠO 1601962505160 in
Igor Debernardi, EMŠO 0101960500238.

Za člane nadzornega sveta – predstavni-
ke delničarjev se za dobo 4 let izvolijo: Žar-
ko Pregelj, EMŠO 0209956500539, Pol-
de Poljanšek, EMŠO 130995950052 in
Igor Debernardi,  Emšo 0101960500238.

Vpogled v gradivo: gradivo za skupščino
družbe s predlogi sklepov in predlaganimi
spremembami statuta je delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe Cestno podjetje Ko-

per, d.d., družbe za gradnjo in vzdrževanje
cest, Ulica 15. maja št. 14, Koper, v tajniš-
tvu družbe, vsak delovni dan med 11. in
13. uro od dneva objave sklica do dneva
zasedanja skupščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

odločajo delničarji, ki so vpisani v central-
nem registru KDD – Centralni klirinško
depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan
19. 6. 2000 oziroma njihovi pooblaščen-
ci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na
podlagi glasovnic, ki jih udeleženci
skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki morajo svojo udeležbo na skupšči-
ni in uresničevanje glasovalnih pravic napo-
vedati upravi s priporočenim pismom, ki mo-
ra prispeti na sedež družbe, najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine.

Pooblaščenci morajo v istem roku posla-
ti tudi pisna pooblastila.

Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu

prisotnih več kot 50% vseh glasov. Če ob
prvem sklicu skupščine ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje z istim dnevnim redom
istega dne ob 14. uri na mestu prvega skli-
ca.

Na ponovljenem sklicu bo skupščina ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zglasijo
na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure
pred začetkom skupščine in s podpisom
liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter
prevzamejo glasovnice.

Cestno podjetje Koper, d.d.,
družba za gradnjo in vzdrževanje cest

uprava
Igor Ukota

Ob-27887
Na podlagi 7. točke statuta družbe Alp-

dom, Inženiring, d.d., Cankarjeva 1, Radov-
ljica, vabi delničarje na

4. sejo
skupščine družbe Alpdom, Inženiring,

d.d.,
ki bo dne 20. 6. 2000 ob 12. uri v pro-

storih družbe (sejna soba), v Radovljici, Can-
karjeva 1.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, imenovanje delovnih teles
skupščine in predstavitev notarja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednico
skupščine imenuje Danico Klemenc, univ.
dipl. prav., za preštevalca glasov se imenu-
je Zdenko Dolar in Darjo Černe. Seji pri-
sostvuje vabljeni notar Stane Krainer.

2. Sprejem letnega poročila družbe za
leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 1999 v predloženem besedilu.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička iz leta 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta

skupščina sprejme sklep o delitvi dobička v
naslednjem besedilu:

1. nerazporejeni dobiček iz preteklih
let skupaj z revalorizacijo se razdeli:

– za nagrado nadzornemu svetu se
nameni 650.000 SIT bruto, ki se deli v skla-
du s statutom družbe do 1/3 v gotovini,
preostanek pa v delnicah družbe,

– za izplačilo dividend 2,627.400 SIT
(višina dividende je 60 SIT bruto na delni-
co),

– 9,736.497,34 SIT ostane nerazpo-
rejen,

2. dobiček leta 1999 v višini
8,777.339,30 SIT ostane nerazporejen.

Dividenda se izplača v 30 dneh po spre-
jemu tega sklepa na skupščini delničarjev,
na žiro račun, tekoči račun ali hranilno knji-
žico, v nerevaloriziranem znesku. Do divi-
dende so upravičeni vsi tisti delničarji, ki so
vpisani v delniški knjigi na zadnji dan prijave
na sejo skupščine.

4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizijo letnih računovodskih iz-
kazov družbe Alpdom, d.d., Radovljica, za
leto 2000 imenuje revizijska družba ITEO –
Abeceda, Podjetje za revizijo in sorodne
storitve Ljubljana, d.o.o.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mo-
ra biti pisno dostavljeno družbi vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine in ves čas tra-
janja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe ne skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
pooblaščenci ali zastopniki, ki so vpisani v
delniško knjigo družbe na zadnji dan prija-
ve, in ki pisno prijavo osebno ali s priporo-
čeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri
dni pred sejo skupščine. Pozivamo vse ude-
ležence, da se vsaj pol ured pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni, kjer s pod-
pisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini
in prevzamejo glasovalne lističe. Za udelež-
bo na skupščini se fizične osebe izkažejo z
osebnim identifikacijskim dokumentom, za-
koniti zastopnik pravnih oseb pa še z izpi-
skom iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak

delovni dan v tajništvu družbe, na sedežu
družbe od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi druž-
be v sedmih dneh od objave sklica.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Alpdom, Inženiring, d.d.,
uprava

Ob-27652
Na podlagi 36. člena statuta delniške

družbe Tekstilna tovarna Motvoz in platno
d.d., uprava sklicuje
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4. redno sejo skupščine
družbe Tekstilna tovarna Motvoz

in platno d.d., Grosuplje,
ki bo dne 21. 6. 2000 ob 12. uri na

sedežu družbe, Taborska 34, Grosuplje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Skupščina na predlog uprave
izvoli predsednika skupščine in dva prešte-
valca glasov. Seji prisostvuje vabljeni notar.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo uprave o poslovanju družbe
za leto 1999 z mnenjem nadzornega sveta
ter mnenjem revizorja.

3. Delitev čistega dobička za poslovno
leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta čisti dobiček poslovnega
leta 1999 ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2000 se na predlog nadzornega sveta
imenuje Rödl & Partner, Družba za revizijo
in davčno svetovanje, d.o.o., Dunajska 129,
Ljublana.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delavnik od
8. do 11. ure od dneva objave sklica do
dne zasedanja skupščine.

Nasprotni ali dopolnilni predlogi delni-
čarjev k posameznim točkam dnevnega re-
da morajo biti v pisni obliki z obrazložitvijo
oddani najpozneje sedem dni po objavi skli-
ca skupščine v tajništvo družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poob-
lastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblastila se deponirajo na sedežu družbe.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
je dolžan prijaviti udeležbo na skupščini vsaj
tri dni pred zasedanjem.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne z istim dnevnim redom istega dne ob
13. uri v istih prostorih. V tem primeru bo
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Tekstilna tovarna
Motvoz in platno d.d.,

uprava

Št. 02074 Ob-27707
Uprava družbe Delo Prodaja, družba za

razširjanje in prodajo časopisov, d.d., na
podlagi 238 člena zakona o gospodarskih
družbah in 33. člena statuta družbe sklicuje

7. skupščino družbe
Delo prodaja, d.d.

Skupščina bo v petek, dne 16. 6.  2000
ob 12. uri v sejni sobi pritličja stolpnice De-
la, v Ljubljani, Dunajska 5.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejema predloge za imeno-

vanje organov skupščine:

a) predsednik skupščine: mag. Janko
Arah,

b) preštevalca glasov: Bojana Kos in Di-
na Vožič,

c) notar: Miro Košak.
2. Sprejem letnega poročila Dela Proda-

je, d.d. za leto 1999 z računovodskimi izka-
zi, mnenjem nadzornega sveta in mnenjem
revizorske družbe PriceWaterhouseCoo-
pers, d.d.

Predlog sklepa: na podlagi mnenja revi-
zorske družbe PriceWaterhouseCoopers,
d.d in mnenja nadzornega sveta skupščina
sprejme letno poročilo družbe za leto1999
z računovodskimi izkazi.

3. Uporaba in razdelitev dobička družbe
za leto 1999 in nerazporejenega dobička iz
leta 1997 in 1998 z mnenjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa:
a) čisti dobiček družbe za leto 1999 v

skupni višini 191,446.371,84 SIT,
b) revalorizirani nerazporejeni čisti dobi-

ček iz leta 1998 v skupni višini
251,908.291,47 SIT,

c) revaloriziran nerazporejeni čisti dobi-
ček iz leta 1997 v skupni višini
103,934.325,23 SIT,

skupaj ČD za delitev 547,288.988,54
SIT

se uporabi in razdeli:
a) čisti dobiček družbe za leto 1999 v

višini 191,446.371,84 SIT,
se uporabi in razdeli:
– izplačilo dividend 127,228.968,00

SIT,
– nagrado nadzornemu svetu

2,630.000 SIT
– nagrado upravi 6,360.000 SIT,
– ostane nerazporejeno 55,227.403,84

SIT
b) revalorizirani nerazporejeni čisti dobi-

ček
dobiček iz leta 1997 in 1998
– ostaja nerazporejeno

355,842.616,70 SIT.
Nagrade iz 2. in 3. alinee tč a). so upo-

števane v bruto znesku – za z zakonom
določene prispevke ob izplačilu se zniža
nerazporejeni čisti dobiček leta 1999.

Delničarjem se izplača dividenda v višini
216 SIT bruto na delnico.

Upravičenci do izplačila dividend so imet-
niki navadnih delnic po stanju delniške knji-
ge na dan sprejema sklepa o izplačilu divi-
dend. Družba bo izplačala dividende do 30.
7.  2000.

4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2000 se imenuje revizorska
družba PriceWaterhouseCoopers, d.d.,
podjetje za revizijo in druge finančno raču-
novodske storitve, d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 7.

5. Vprašanja in pobude delničarjev
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Du-
najska c. 5/XII. nadstropje – vsak delovni
dan v tednu med 10. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo in uresni-
čujejo glasovalne pravice delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno pri-
javijo. Prijave morajo s priporočeno pošto
prispeti na sedež družbe, oziroma morajo

biti osebno oddane, najkasneje tri dni pred
skupščino.

Če se bo skupščine udeležil pooblašče-
nec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pooblastilo.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Vsaka delnica daje 1 glas.
Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki

so na dan sklica skupščine vpisani v del-
niško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem
registru pri KDD. Glasovanje bo javno.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom zasedanja.

Če skupščina ob sklicani uri ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne, t.j.
16. 6.  2000 ob 13. uri v istem prostoru.

Pri ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

za upravo Dela Prodaje, d.d.
predsednik uprave

Jure Božič

Ob-27708
Na podlagi 21. člena statuta delniške

družbe sklicujem

6. skupščino
delniške družbe Galex – proizvodnja in

promet s farmacevstkimi in drugimi
proizvodi d.d., Murska Sobota,

Gregorčičeva 27/a,
ki bo dne 22. junija 2000 ob 16. uri v

Jakijevi dvorani Zavarovalnice Triglav d.d.,
Murska Sobota, Lendavska 5.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi

skupščine in imenujeta zapisnikar in notar
po predlogu sklicatelja.

2. Letno poročilo o poslovanju delniške
družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju družbe v letu
1999.

3. Revizijsko poročilo za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se revizijsko po-

ročilo družbe za leto 1999.
4. Predlog delitve čistega dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev čistega dobička in predlagana višina
dividende za leto 1999 na predlog uprave
in v skladu z mnenjem nadzornega sveta
družbe.

5. Določitev višine sejnin predsedniku in
članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
višina sejnin predsedniku in članom nadzor-
nega sveta.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: imenuje se pooblašče-
nega revizorja družbe za leto 2000.

7. Pobude in vprašanja delničarjev.
Delničarje naprošamo, da svoje more-

bitne nasprotne ali nove predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda v pisni obli-
ki z utemeljitvijo vložijo v roku 7 dni od obja-
ve tega sklica na sedežu družbe Galex d.d.,
Gregorčičeva 27 a, Murska Sobota.

Seje skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji sami ali po svojih pooblaščencih. Del-



Stran 4122 / Št. 41-42 / 19. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ničarji morajo svojo ali udeležbo svojega
pooblaščenca pisno prijaviti najkasneje tri
dni pred skupščino na sedežu družbe.
Pooblaščenec se mora pred sejo skupšči-
ne izkazati s pisnim pooblastilom.

Gradivo za skupščino je na vpogled del-
ničarjem na sedežu družbe Galex d.d., Gre-
gorčičeva 27 a, Murska Sobota od 19. 5.
2000 do 22. 6. 2000 vsak torek in sredo
med 10. in 12. uro.

Če skupščina ne bo sklepčna ob sklicu
bo ponovno zasedanje istega dne, to je
22. junija 2000 ob 17. uri v isti dvorani.
Skupščina bo tokrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Galex d.d., Murska Sobota
direktorica

Ob-27709
Na podlagi 37. člena statuta družbe Co-

rona, proizvodnja in trženje električnih in
plinskih aparatov, d.d. Škofja Loka, Reteče
4, uprava sklicuje

3. redno sejo skupščine
družbe Corona, proizvodnja in trženje

električnih in plinskih aparatov d.d,
Škofja Loka, Reteče 4

ki bo dne 23. 6. 2000 ob 12. uri v pro-
storih hotela Transturist v Škofji Loki, Kapu-
cinski trg 14, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Uprava družbe predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:

Za predsedujočega skupščini se izvoli:
Branka Neffat.

Izvoli se dve preštevalki glasov: Milena
Štancer in Erika Teropšič.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Erika Braniselj.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1999
z mnenjem revizorja in sprejem sklepa o
pokritju izgube za leti 1998 in 1999.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:

a) Skupščina sprejme letno poročilo za
leto 1999 v predloženem besedilu z mne-
njem revizorja.

b) Ugotovljena izguba v letu 1998 in re-
valorizacijski popravek izgube skupaj zna-
šata 46,055.797,89 SIT in se v celoti po-
krijeta po stanju na dan 1. 1. 2000 z zneski:

– 6,413.916,85 SIT iz prenesenega či-
stega dobička iz leta 1997,

– 1,904.055,72 SIT iz revalorizacijske-
ga popravka dobička iz leta 1994 in 1995,

– 564.308,69 SIT iz revalorizacijskega
popravka dobička iz leta 1996,

– 1,482.980,97 SIT iz revalorizacijske-
ga popravka dobička iz leta 1997,

– 35,690.535,66 SIT iz rezerv družbe,
c) Izguba v letu 1999 znaša

98,309.293,14 SIT in se v celoti pokrije po
stanju na dan 1. 1. 2000 z zneski:

– 13,271.964,34 SIT iz rezerv družbe,
– 85,037.328,80 SIT iz revalorizacijske-

ga popravka rezerv družbe.
3. Sprejem sklepa o povečanju osnov-

nega kapitala družbe.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-

ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: osnovni kapital v družbi, ki

znaša 395,178.000 SIT se poveča za
103,147.000 SIT z izdajo 103.147 navad-
nih imenskih delnic, v nominalni vrednosti
1.000 SIT vsaka in v skupni nominalni vred-
nosti 103,147.000 SIT.

Osnovni kapital s povečanjem znaša
498,325.000 SIT.

Prodajna cena za delnico na dan 23. 6.
2000 znaša 1.000 SIT.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede
s konverzijo terjatve družbe Domel, d.d.,
Otoki 21, Železniki, ki po pogodbi o sode-
lovanju pri proizvodnji elektromotorjev in
drugih sestavnih delov z dne 3. 1. 2000
znaša 1,000.000 DEM v tolarski protivred-
nosti po srednjem tečaju Banke Slovenije.

Družba Domel, d.d., Otoki 21, Železniki
na podlagi pogodbe o konverziji terjatev
konvertira znesek 103,147.000 SIT v os-
novni kapital družbe Corona, d.d., Reteče
4, Škofja Loka in pridobi 103.147 navadnih
imenskih delnic.

Na podlagi določil 3. odstavka 313. čle-
na zakona o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98,
32/98, 84/98, 6/99) se v celoti izključi
prednostno pravico dosedanjih delničarjev
do vpisa novih delnic.

Skupščina delničarjev prenaša poobla-
stilo za spremembo statuta, ki zadeva uskla-
ditev njegovega besedila s tem sklepom
sprejetimi odločitvami, na nadzorni svet
družbe.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2000 skupščina
imenuje PriceWaterhousecoopers d.d., Par-
mova 53, Ljubljana.

5. 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 skupšči-

na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Corona, d.d., Škofja Loka
direktor družbe:

Branko Mesec, univ.dipl.ekon.

Ob-27711
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in in-

ženiring, Hajdrihova 4, Ljubljana, uprava v
skladu z 283. členom zakona o gospodar-
skih družbah sklicuje

7. skupščino
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in

inženiring
Seja skupščine bo v sejni sobi Fakultete

za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta
2, Ljubljana, dne 22. 6. 2000 ob 16.15.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: na podlagi ugotovljene

sklepčnosti sprejema skupščina predlagani
dnevni red.

2. Imenovanje verifikacijske komisije in
notarja.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
lagano verifikacijsko komisijo in notarja.

3. Letno poročilo za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina sprejema let-

no poročilo uprave za poslovno leto 1999.
4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejema

predlagano delitev dobička.
5. Informacija o planu poslovanja za leto

2000 in imenovanje družbe za revizijo raču-
novodskih izkazov v letu 2001.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizijo letnih računovodskih izkazov za po-
slovno leto 2001 predlagano revizijsko druž-
bo.

Seje skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo druž-
bi. Prijave bo zbirala Marjeta Prek med 9. in
13. uro na sedežu družbe do vključno
19. 6. 2000. Prijava pooblaščenca bo ve-
ljavna s predložitvijo pisnega pooblastila.
Pooblastilo fizične osebe mora vsebovati
priimek in ime, naslov in EMŠO pooblastite-
lja in pooblaščenca, število glasov, kraj in
datum ter podpis pooblastitelja, pooblastilo
pravne osebe pa priimek in ime, naslov in
EMŠO pooblaščenca, firmo, sedež in števi-
lo glasov ter podpis in žig pooblastitelja.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
lahko prevzamejo glasovnice za glasovanje
na dan skupščine med 15. in 16. uro na
kraju skupščine.

V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 17. uri v
istih prostorih.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
od sklica skupščine do 19. 6. 2000 med 9.
in 13. uro. Predlogi delničarjev so lahko le
pisni in obrazloženi ter vloženi v roku enega
tedna po objavi tega sklica. Predloge lahko
delničarji vložijo na sedežu družbe.

IBE, d.d., Ljubljana
uprava

mag. Uroš Mikoš
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Ob-27715
Na podlagi 20. in 21. člena statuta del-

niške družbe Donit Tesnit d.d., Cesta ko-
mandanta Staneta 38, Medvode, vabi upra-
va družbe delničarje

na sejo skupščine
družbe Donit Tesnit d.d.,

ki bo v četrtek, 22. 6. 2000, ob 13. uri v
prostorih obrata družbene prehrane “Donit“,
Cesta komandanta Staneta 38, Medvode.

Predlog dnevnega reda:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se imenuje Mitja Lamut.
Za preštevalca glasov se imenujeta Ivan

Regoršek in Marjan Novak.
Notarka na skupščini bo Nada Kumar.
2. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe in dopolnitve statuta po
predlogu uprave in nadzornega sveta v pred-
laganem besedilu, ki je na vpogled v taniš-
tvu družbe.

3. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina Donit Tesnit

d.d. sprejme sklep o oblikovanju sklada last-
nih delnic in prostih rezerv za namene, ki jih
določa zakon o gospodarskih družbah, do
višine 150 mio SIT.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na skupščini najavijo pisno na se-
dežu družbe najkasneje tri dni pred sejo
skupščine, to je do vključno 19. 6. 2000.
Pooblaščenci se izkažejo s pisnim poobla-
stilom, ki se ves čas pooblastilnega razmer-
ja hrani pri družbi. Pri vstopu v skupščinsko
dvorano in prevzemu glasovnic se delničarji
izkažejo z osebno izkaznico ali drugo ustrez-
no javno listino s fotografijo oziroma z izpi-
som iz registra pravnih oseb in ustreznim
pooblastilom.

Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe do
seje skupščine vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne
v istih prostorih z istim dnevnim redom ob
14. uri. V tem primeru je skupščina sklepč-
na ne glede na število prisotnih delnic.

Donit Tesnit d.d.
uprava družbe

Ob-27713
Na podlagi 37. člena statuta družbe

Mostovna, Podjetje za izdelovanje jeklenih
konstrukcij in dvigal Ljubljana, d.d., Ve-
rovškova ulica 60, Ljubljana uprava sklicuje

3. sejo skupščine
družbe Mostovna, Podjetje za

izdelovanje jeklenih konstrukcij in
dvigal Ljubljana, d.d.

ki bo dne 21. 6. 2000 ob 8. uri v po-
slovnih prostorih družbe v Ljubljani, Ve-
rovškova 60, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: ugotovi se
sklepčnost skupščine.

Izvoli se za:
– predsedujočo skupščine: Branko Nef-

fat, univ. dipl. prav.,
– preštevalca glasov: Jure Pavič in Slav-

ko Celin.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1999

z mnenjem revizorja in sprejem sklepa o
pokritju izgub.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:

a) Skupščina sprejme letno poročilo za
leto 1999 v predloženem besedilu z mne-
njem revizorja.

b) Ugotovljena izguba iz preteklih let zna-
ša 694,096.012,58 SIT in se pokrije v viši-
ni:

– 4,660.052,08 SIT iz prenesenega či-
stega dobička iz prejšnjih let,

– 287,718.299,27 SIT iz rezerv druž-
be,

– 401,717.661,23 SIT iz revalorizacij-
skega popravka kapitala.

Izguba iz leta 1999 znaša
187.668.499,30 SIT in se pokrije v višini:

– 80,313.937,35 SIT iz revalorizacijske-
ga popravka kapitala,

– 107,354.561,95 SIT nepokrite izgu-
be se pokriva v naslednjih petih letih v skla-
du s predpisi.

3. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta
predstavnika delničarjev.

Na podlagi pisne odstopne izjave z dne
11. 5. 2000 se sprejme odstop člana nad-
zornega sveta, predstavnika delničarjev, Va-
lentina Lamuta.

Skupščina izvoli Bojana Kočevarja za čla-
na nadzornega sveta, predstavnika delni-
čarjev, do konca mandatnega obdobja.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev bo na voljo na sedežu družbe, v
tajništvu uprave, vsak delavnik od 10. 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 uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu Splo-
šno kadrovskega sektorja na sedežu druž-
be pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakonski zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala

Mostovna, d.d., Ljubljana
direktor družbe

Mladen Gradinski

Ob-27761
Na podlagi 4. točke statuta družbe Trgov-

sko podjetje Potrošnja, d.d., Kidričeva 1,
Zagorje ob Savi, uprava družbe vabi delni-
čarje na

3. sejo skupščine
družbe Potrošnja, d.d., Kidričeva 1,

Zagorje ob Savi,
ki bo v torek, dne 27. 6. 2000 ob 13. uri

v seminarski sobi hotela Medijske Toplice
d.o.o., Medijske Toplice 1, Izlake.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika
skupščine imenuje Danica Klemenc, za pre-
števalca glasov pa Tanja Poljšak in Simona
Škrabanja. Skupščini bo prisostvoval vab-
ljeni notar Miro Bregar.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme letno poročilo družbe za
leto 1999 v predlaganem besedilu.

4. Sprejem sklepa o razdelitvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se do-
biček iz poslovnega leta 1999 v višini
13,119.000 SIT iz razvojnih razlogov raz-
poredi v rezerve.

5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta skupščina sprejme pred-
lagano spremembo statuta družbe.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se z dnem sprejema tega sklepa v
nadzorni svet družbe imenujeta Matjaž Ju-
teršek in Zvonka Gomboc, z mandatom do
konca mandata sedanjemu nadzornemu
svetu, to je do 19. 11. 2002.

7. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2000 imenuje revizijska hiša EPIS
d.o.o. podjetje za revizijo in svetovanje, Ce-
lje.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine prijavili svojo udeležbo na sede-
žu družbe in so vpisani v delniški knjigi po
stanju zadnjega dne prijavnega roka.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe pri
poslovni sekretarki Tanji Poljšak vsak delov-
ni dan od 10. do 12. ure.
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Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Trgovsko podjetje Potrošnja, d.d.,
Zagorje ob Savi

uprava družbe

Ob-27818
Na podlagi 42. člena Statuta delniške

družbe SGP Graditelj d.d., Kamnik, Mai-
strova ulica 7, uprava sklicuje

4. sejo skupščine
SGP Graditelj d.d.

ki bo v petek 23. 6. 2000 ob 14. uri v
dvorani nad Kavarno Veronika v Kamniku.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev predsednika skupšči-
ne, dveh preštevalcev glasov in seznanitev
z notarjem.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna. Izvoli se predsednika
skupščine, dva preštevalca glasov. Seji pri-
sostvuje vabljena notarka.

Sejo nadaljuje predsednik skupščine po
objavljenem dnevnem redu.

2. Obravnava letnega poročila o poslo-
vanju za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju za leto 1999.

3. Obravnava in odločanje o ugotovitvi in
delitvi dobička za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-
lep o ugotovitvi in delitvi dobička za leto
1999.

4. Sprememba dejavnosti družbe zaradi
uskladitve s spremembami standardne kla-
sifikacije dejavnosti.

Predlog sklepa: dejavnosti družbe se
uskladijo s spremembami standardne klasi-
fikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94,
3/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99)

5. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-

sko družbo za leto 2000 se imenuje revizij-
ska družba Podboršek, k.d. Ljubljana.

Predlagatelj sklepov pod 5. točko je nad-
zorni svet, ostalih pa skupaj uprava in nad-
zorni svet. Nadzorni svet je oblikoval k 2. in
3. točki pozitivno mnenje.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo in ki so kot lastniki delnic na
dan 20. 6. 2000 vpisani v delniško knjigo
družbe. Prijave morajo s priporočeno pošto
prispeti na sedež družbe oziroma morajo
biti osebno oddane najkasneje do torka
20. 6. 2000 do 13. ure.

Najavljeni udeleženci se prijavijo za
skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem v
preddverju dvorane.

Najavljeni udeleženci so dolžni podpisati
seznam prisotnih delničarjev oziroma poob-
laščencev in prevzeti eventuelne glasovalne
lističe.

Gradivo za skupščino vključno z besedi-
lom predlaganih sprememb in dopolnitev
statuta, je delničarjem na vpogled na sede-
žu družbe v SKS, vsak delovni dan od 7. do
9. ure, po objavi sklica skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim sklepom morajo v pisni obliki,
obrazloženi in vloženi na sedežu uprave v
roku 7 dni po objavi sklica skupščine v ča-
sopisu Delo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se razglasi polurni odmor, po ka-
terem se skupščina vnovič sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala (drugi sklic).

SGP Graditelj d.d., Kamnik
uprava

Janez Zorman

Ob-27826
Uprava pooblaščene investicijske druž-

be Maksima 1 d.d., Ljubljana, Trg repuibli-
ke 3 na podlagi statuta družbe, zakona o
investicijskih skladih in družbah za upravlja-
nje, zakona o gospodarskih družbah sklicu-
je

8. skupščino
pooblaščene investicijske družbe

Maksima 1 d.d., Ljubljana,
ki bo 22. 6. 2000 ob 8. uri v sejni dvora-

ni, Trg republike 3 / XIII, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika, dveh preštevalcev glasov in notar-
ja.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli odvetnik Dušan Kecman iz Ljub-
ljane, za preštevalca glasov Andrej Laznik in
Karmen Cerar.

Na seji bo prisoten vabljeni notar Miro
Košak iz Ljubljane.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999 z mnenjem nadzornega sve-
ta in mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju družbe Maksima 1
d.d., Ljubljana za leto 1999.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja za poslovno leto 2000 se imenuje re-
vizijska družba KPMG Slovenija d.o.o., Ljub-
ljana.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe in glasovanja na

skupščini imajo delničarji, ki bodo vpisani v
delniški knjigi Maksime 1.d.d., Ljubljana v
Klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana na
dan skupščine in bodo ostali vpisani do kon-
ca zasedanja skupščine.

Seje skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji ali njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skup-
ščine.

Vse spremembe glede podatkov, ki se
vpisujejo v delniško knjigo (spremembe last-

ništva, davčno številko firme ali imena, se-
deža firme oziroma prebivališča, žiro raču-
na, občine bivanja, itd.), morajo delničarji
pisno javiti na naslov: Centralna klirinško
depotna družba, d.d., Ljubljana, Trg repub-
like 3.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice, eno uro pred
začetkom skupščine.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 8,30 uri na istem mestu.
Skupščina bo v tem primeru veljavno skle-
pala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Gradivo
Gradivo v zvezi s predlaganim dnevnim

redom je na vpogled vsem delničarjem Mak-
sime 1 d.d., Ljubljana, v prostorih LB Mak-
sime d.o.o., družbe za upravljanje, Ljublja-
na, Trg republike 3, vsak ponedeljek, sredo
in petek do skupščine med 10. in 12. uro.

Maksima 1 d.d., Ljubljana
pooblaščena investicijska družba

direktor družbe

Ob-27834
Uprava pooblaščene investicijske druž-

be Maksima 2, d.d., Ljubljana, Trg republi-
ke 3, na podlagi statuta družbe, zakona o
investicijskih skladih in družbah za upravlja-
nje, zakona o gospodarskih družbah skli-
cuje

6. skupščino
pooblaščene investicijske družbe

Maksima 2, d.d., Ljubljana,
ki bo 22 .6. 2000 ob 12. uri, v sejni

dvorani Trg republike 3 /XII v Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika, dveh preštevalcev glasov in no-
tarja.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli odvetnik Dušan Kecman iz Ljub-
ljane, za preštevalca glasov Andrej Laznik in
Karmen Cerar.

Na seji bo prisoten vabljeni notar Miro
Košak iz Ljubljane.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999 z mnenjem nadzornega sve-
ta in mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju družbe Maksima
2, d.d., Ljubljana za leto 1999.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja za poslovno leto 2000 se imenuje re-
vizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe in glasovanja na

skupščini imajo delničarji, ki bodo vpisani v
delniški knjigi Maksime 2., d.d., Ljubljana v
Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na
dan skupščine in bodo ostali vpisani do kon-
ca zasedanja skupščine.

Seje skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji ali njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skup-
ščine.
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Vse spremembe glede podatkov, ki se
vpisujejo v delniško knjigo (spremembe last-
ništva, davčno številko firme ali imena, se-
deža firme oziroma prebivališča, žiro raču-
na, občine bivanja, itd.), morajo delničarji
pisno javiti na naslov: Centralna klirinško
depotna družba, d.d., Ljubljana, Trg repub-
like 3.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice, eno uro pred
začetkom skupščine.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 12.30, na istem mestu.
Skupščina bo v tem primeru veljavno skle-
pala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Gradivo
Gradivo v zvezi s predlaganim dnevnim

redom je na vpogled vsem delničarjem Mak-
sime 2, d.d., Ljubljana, v prostorih LB Mak-
sime, d.o.o., družbe za upravljanje, Ljublja-
na, Trg republike 3, vsak ponedeljek, sredo
in petek do skupščine med 10. in 12. uro.

Maksima 2, d.d., Ljubljana
pooblaščena investicijska družba

direktor družbe

Ob-27837
Uprava pooblaščene investicijske druž-

be Maksima 3, d.d., Ljubljana, Trg republi-
ke 3, na podlagi statuta družbe, zakona o
investicijskih skladih in družbah za upravlja-
nje, zakona o gospodarskih družbah skli-
cuje

5. skupščino
pooblaščene investicijske družbe

Maksima 3, d.d., Ljubljana,
ki bo 22. 6. 2000 ob 16. uri, v sejni

dvorani, Trg republike 3 / XIII, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika, dveh preštevalcev glasov in notar-
ja.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli odvetnik Dušan Kecman iz Ljub-
ljane, za preštevalca glasov Andrej Laznik in
Karmen Cerar.

Na seji bo prisoten vabljeni notar Miro
Košak iz Ljubljane.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999 z mnenjem nadzornega sve-
ta in mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju družbe Maksima
3, d.d., Ljubljana za leto 1999.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja za poslovno leto 2000 se imenuje re-
vizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe in glasovanja na

skupščini imajo delničarji, ki bodo vpisani v
delniški knjigi Maksime 3, d.d., Ljubljana v
Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na
dan skupščine in bodo ostali vpisani do kon-
ca zasedanja skupščine.

Seje skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji ali njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo

družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skup-
ščine.

Vse spremembe glede podatkov, ki se
vpisujejo v delniško knjigo (spremembe last-
ništva, davčno številko firme ali imena, se-
deža firme oziroma prebivališča, žiro raču-
na, občine bivanja, itd.), morajo delničarji
pisno javiti na naslov: Centralna klirinško
depotna družba, d.d., Ljubljana, Trg repub-
like 3.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice, eno uro pred
začetkom skupščine.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 16.30, na istem mestu.
Skupščina bo v tem primeru veljavno skle-
pala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Gradivo
Gradivo v zvezi s predlaganim dnevnim

redom je na vpogled vsem delničarjem Mak-
sime 3, d.d., Ljubljana, v prostorih LB Mak-
sime, d.o.o., družbe za upravljanje, Ljublja-
na, Trg republike 3, vsak ponedeljek, sredo
in petek do skupščine med 10. in 12. uro.

Maksima 3, d.d., Ljubljana
pooblaščena investicijska družba

direktor družbe

Ob-27919
Direktor družbe Iskra-Releji, tovarna re-

lejev Makole, d.d., Štatenberg 88, 2321
Makole, v skladu z določili ZGD sklicuje

1. sejo skupščine
delniške družbe Iskra-Releji, d.d,

 ki bo 22. junija 2000 ob 14. uri v pro-
storih družbe, Štatenberg 88, 2321 Ma-
kole.

Dnevni red:
1.Otvoritev zasedanja in ugotovitev

sklepčnosti.
Direktor otvori skupščino in ugotovi

sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: po predlogu direktorja

skupščina izvoli delovna telesa skupščine:
za predsednika skupščine Milana Skledarja
in za preštevalca glasov Jožeta Strižiča in
Matejo Rap. Na seji je prisotna notarka Jo-
žica Škrk.

3. Obravnava in sprejem revidiranega po-
ročila o poslovanju družbe Iskra-Releji, d.d.
za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog direktorja ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta druž-
be, se sprejme revidirano poročilo o poslo-
vanju družbe od 1. 1. 1999 do 31. 12.
1999.

4. Odločanje o rezultatih poslovanja
družbe v letu 1999.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo di-
rektorja o rezultatih poslovanja družbe
Iskra-Releji, d.d. za poslovno leto 1999 in
predlog direktorja o pokrivanju izgube iz le-
ta 1999 v naslednjih petih letih.

5. Imenovanje revizorja za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog direktorja ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta druž-
be se pooblašča revizijsko hišo Abeceda,
d.o.o. Ptuj za revidiranje računovodskih iz-
kazov družbe za poslovno leto 2000.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi poob-
laščenci in zastopniki.

Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničijo delničarji, njihovi poob-
laščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo,
osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajniš-
tvu družbe Štatenberg 88, 2321 Makole.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi: delničarji naj more-
bitne predloge k posamičnim točkam dnev-
nega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo direktorju v sedmih dneh po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje: če skupščina ob na-
povedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine eno uro za prvim skli-
cem, z istim dnevnim redom. V tem primeru
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
število zastopanega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu druž-
be, Štatenberg 88, 2321 Makole, v tajniš-
tvu, vsak delovni dan med 8. in 12. uro od
objave do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Iskra-Releji, d.d.,
Makole
direktor

Št. 59/2000 Ob-27492
Na podlagi 287. člena zakona o gospo-

darskih družbah PPC Gorenjski sejem,
Kranj, d.d., Stara cesta 25, Kranj objavlja

dopolnilni predlog
delničarja za dopolnitev dnevnega reda

skupščine družbe, sklicane za 7. 6. 2000
ob 14. uri.

Aktiva Avant I, d.d., WTC-Dunajska 156,
Ljubljana, ki jo zastopa direktor mag. Bošt-
jan Kralj, na podlagi 284/2., 288. in 289.
člena zakona o gospodarskih družbah zah-
teva, da na dnevni red 3. seje skupščine,
sklicane za 7. 6. 2000 ob 14. uri (objava
sklica v Ur. l. RS, št. 36-37/2000) za 4.
točko dnevnega reda dodate novo, 5. toč-
ko dnevnega reda “Odpoklic in izvolitev čla-
nov nadzornega sveta”, v naslednji vsebini:

5.1. Predlog sklepa: z dnem 7. 6. 2000
se odpokličeta člana nadzornega sveta Na-
taša Mahne, univ. dipl. ek. in dr. Marjan
Dovč.

5.2. Predlog sklepa: za nova člana nad-
zornega sveta se v skladu s statutom druž-
be za dobo 4 let od dneva izvolitve dalje
izvolita:

– mag. Boštjan Kralj in
– Maja M. Kunstelj, univ. dipl. prav.
Utemeljitev
Dosedanja člana nadzornega sveta ima-

ta povečan obseg del in nalog na njunih
delovnih mestih tako, da bi imenovanje no-
vih članov nadzornega sveta omogočilo ope-
rativno in strokovno delo nadzornega sveta
tudi v bodoče.

PPC Gorenjski sejem, Kranj, d.d.,
uprava
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Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Razne objave

Št. 3071-12/00-7 Ob-27509
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nada-
ljevanju: Urad), je na podlagi skupne prigla-
sitve udeležencev koncentracije z dne 7. 4.
2000 (dopolnjeni dne 20. 4. 2000), v za-
devi koncentracije podjetij Emona Merkur
d.d., Ljubljana, Šmartinska cesta 130,
Ljubljana in Trgovsko podjetje TP Rož-
ca d.d., Jesenice, Titova 16, Jesenice,
dne 8. 5. 2000 izdal odločbo, v kateri je
skladno z 2. odstavkom 38. člena zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS št. 56/99; v nadaljevanju
ZPOmK) odločil, da priglašena koncentra-
cija ni podrejena določbam ZPOmK.

Urad je na osnovi predložene dokumen-
tacije ugotovil, da je do koncentracije pod-
jetij prišlo že pred uveljavitvijo ZPOmK in da
pripojitev družbe Rožca družbi Emona Mer-
kur ne predstavlja koncentracije v smislu
določb ZPOmK, ampak le statusno pravno
združitev podjetij, ki sta s stališča prava kon-
kurence že prej predstavljali ekonomsko ce-
loto.

Urad Republike Slovenije
za varstvo konkurence

Št. 3071-14/00-4 Ob-27510
Urad RS za varstvo konkurence (urad) je

dne 8. 5. 2000 na podlagi 4. odstavka 38.
člena zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (Uradni list RS, št. 56/99; v
nadaljevanju ZPOmK) izdal sklep o uvedbi
postopka v zadevi priglašene koncentracije
družb SiOL d.o.o., Cigaletova 15, 1000
Ljubljana in Astra Telekom d.o.o., Moste
26a, Žirovnica, ker je ugotovil, da je na-
meravana koncentracija podrejena določ-
bam zakona in je izkazan resen sum glede
njene skladnosti s pravili konkurence. Kon-
centracija se bo izvedla z nakupom poslov-
nega deleža podjetja SiOL d.o.o. v podjetju
Astra Telekom d.o.o.

Nameravana koncentracija naj bi se iz-
vedla na storitvenih trgih nudenja dostopa
do interneta za fizične osebe in podjetja,
dajanja podatkovnih vodov v zakup in nude-
nja storitve kabelske televizije. Kot relevant-
ni geografski trg je urad definiral samo ob-
močje, kjer je s svojo dejavnostjo prisotno
podjetje Astra Telekom d.o.o.; to so ob-
močja občin Kranjska gora, Bled in Žirovni-
ca v celoti ter delno občin Jesenice in Ra-
dovljica.

Razlogi za uvedbo postopka so sledeči:
družba Telekom Slovenije d.d. (ki je družba
– mati SiOLa d.o.o.) ima do 31. 12. 2000
legalni monopol pri opravljanju storitev go-
vorne telefonije, pri storitvah globalnih širo-
kopasovnih multimedijskih komunikacij in pri
izgradnji komunikacijskega omrežja, ki je
namenjen tema dvema storitvama; ima pre-
vladujoč položaj pri vseh tržnih storitvah s
področja telekomunikacij; pri posameznih
telekomunikacijskih storitvah sicer obstaja

določena konkurenca, vendar urad ne mo-
re z gotovostjo trditi, da je ekonomsko učin-
kovita; v tem trenutku tudi še ni mogoče
napovedati, kako bo na vstop nove konku-
rence na slovenski trg vplivala odprava le-
galnega monopola; prevzem katerega koli
kabelskega operaterja na katerem koli ob-
močju RS bodisi neposredno s strani Tele-
koma Slovenije d.d. bodisi neposredno pre-
ko hčerinskih družb povečuje njegovo moč
na takšnem območju.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotni-
kova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo ude-
ležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da
bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. čle-
nom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za ude-
ležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Ob-27753
Na podlagi četrtega odstavka 51. člena

zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in v skladu s 6. in 11.
členom uredbe o odprodaji, oddaji ali za-
menjavi nepremičnin in premičnin v lasti Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 52/98) ob-
javlja Občina Kozje

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Prodajalec: Občina Kozje, Kozje 37,
3260 Kozje.

2. Predmet prodaje:
I. 

1. parc. št. 65/3, k.o. Podsreda, iz-
mera 231 m2 – stanovanjsko-poslovni ob-
jekt,

2. parc. št. 65/2, k.o. Podsreda, iz-
mera 185 m2 – dvorišče,

3. parc. št. 65/1, k.o. Podsreda, iz-
mera 1277 m2 – pašnik (po planskih aktih
občine nezazidano stavbno zemljišče).

Kompleks pod točko I. se prodaja kot
celota.

Izklicna cena: 12,624.841 SIT.
II.

1. parc. št. 65/4, k.o. Podsreda, iz-
mera 106 m2 – stanovanjski objekt,

2. parc. št. 65/4, k.o. Podsreda, iz-
mera 0,36 m2 – gospodarski objekt,

3. parc. št. 65/4, k.o. Podsreda, iz-
mera 265 m2 – dvorišče.

Kompleks pod točko II. se prodaja kot
celota.

Izklicna cena: 2,100.414 SIT.
3. Javna dražba bo pisna.
Pisne ponudbe se dostavijo do 5. 6.

2000 do 9. ure, na naslov: Občina Kozje,
Kozje 37, 3260 Kozje, v zaprti kuverti z
oznako: “Ne odpiraj – ponudba za javno
dražbo”.

Kuverta mora biti opremljena z naslovom
ponudnika ter z navedbo, na katere nepre-
mičnine se ponudba nanaša.

Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe. Predstavniki pravnih oseb
morajo predložiti pooblastila za zastopanje
ponudnikov.

4. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 6. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi Občine
Kozje, Kozje 37, Kozje.

5. Rok plačila je 8 dni od podpisa po-
godbe. Z uspelim ponudnikom se bo skle-
nila pogodba v 15 dneh po opravljeni javni
dražbi.

6. Ponudnik mora pred dražitvijo predlo-
žiti kavcijo v višini 10% izklicne cene. Kavci-
ja se vplača na žiro račun Občine Kozje, št.
50730-630-10194, sklic: 7221. Ponudni-
kom, ki niso na dražbi uspeli, se bo kavcija
vrnila takoj po javni dražbi, uspelemu po-
nudniku se kavcija všteje v ceno.

7. Dodatne informacije o predmetu dražbe
in o ogledu predmeta dražbe lahko ponudniki
dobijo pri Andreji Reher, tel. 03/800-14-00,
e-mail: obcina.kozje@siol.net.

Občina Kozje

Št. 01/2000 Ob-27693
Metka Tekstil, d.o.o., Celje, v stečaju,

objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

I. Predmet prodaje
1. Nepremičnina Ipavčeva 24, Celje, z.k.

vložek 2120 k.o. Celje: poslovni prostor
“Ambulanta” v pritličju poslovne stavbe parc.
št. 5, s pripadajočim sorazmernim deležem
na skupnih delih, prostorih in napravah stav-
be in 10% delež na dvorišču parc. št. 5 kot
celota za izklicno ceno 2,893.248 SIT.

Premoženje, katerega del je predmet
prodaje, je ocenjeno v cenitvenem poročilu
št. 138/97 z dne 26. 11. 1997.

Premoženje pod 1. bo prodano po na-
čelu “videno – kupljeno” na javni dražbi, ki
bo dne 31. maja 2000 ob 9. uri, v sobi št.
106/I Okrožnega sodišča v Celju, Prešer-
nova 22, 3000 Celje.

Pri prodaji premoženja pod 1. ima seda-
nji najemnik predkupno pravico.

II. Pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne

osebe, ki imajo sedež na območju Republi-
ke Slovenije in fizične osebe, ki so državlja-
ni Republike Slovenije in predložijo dokazi-
lo o zagotovitvi varščine. Kupci ne morejo
biti fizične osebe, določene v 153. členu
ZPPSL.

Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno poob-
lastilo, fizična oseba pa se izkaže z osebnim
dokumentom.

Pred javno dražbo mora vsak ponudnik
plačati varščino v višini 10% izklicne cene in
jo nakazati na žiro račun stečajnega dolžni-
ka, št. 50700-690-1237, pri Agenciji za
plačilni promet Celje, z navedbo “plačilo
varščine za javno dražbo”. Pred začetkom
javne dražbe se mora ponudnik izkazati s
potrjenim prenosnim nalogom ali položni-
co.

Plačana varščina se bo kupcu vštela v
kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
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uspeli, pa bo vrnjena v roku treh dni po
končani javni dražbi brez obresti.

Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, mora
skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15
dni po opravljeni javni dražbi in plačati celot-
no kupnino na žiro račun stečajnega dolžni-
ka v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe, sicer
se šteje, da je dražitelj od nakupa odstopil,
varščina pa zapade v korist stečajne mase.

Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listi-
no pristojnega organa, s katero dokazuje,
da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz I., II.
in III. odstavka 153. člena ZPPSL ali podati
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod
materialno in kazensko odgovornostjo izja-
vi, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz I.,
II. in III. odstavka 153. člena ZPPSL.

Če uspešni ponudnik ne bo sklenil ku-
poprodajne pogodbe in plačal celotne kup-
nine v določenem roku, se prodaja razvelja-
vi, plačano varščino pa bo stečajni dolžnik
zadržal v korist stečajne mase.

Davek na promet z nepremičninami, dru-
ge davke in dajatve, stroške sestave in ove-
ritve kupoprodajne pogodbe in druge
stroške, povezane s prenosom lastništva
mora plačati kupec.

Kupljene stvari bodo kupcu izročene v
posest po plačilu celotne kupnine.

Pregled cenitvenega poročila in ogled
premoženja, ki se prodaja, je možen na se-
dežu stečajnega dolžnika po predhodnem
dogovoru s stečajnim upraviteljem Hudej
Zvonimirom, Spominska 16, Celje, tel.
03/541-75-05 ali GSM 041/705-697.

III. Pravila javne dražbe
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino

in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti

pooblastilo.
4. Dražitelji lahko dvigajo ceno za naj-

manjši znesek 100.000 SIT.
5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,

dokler ni podana višja ponudba.
6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi

najvišjo ceno, oziroma predkupni upraviče-
nec, če takšno ceno izenači.

7. Dražba je končana 10 minut po naj-
višji ponudbi.

8. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapi-
snik o poteku javne dražbe.

9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
10. Premoženje proda stečajni upravitelj

po navodilih in pod nadzorstvom predsedni-
ka stečajnega senata (čl. 154/I ZPPSL).

Metka Tekstil, d.o.o., Celje,
v stečaju

Št. 466-103/95 Ob-27476
Na podlagi 51. člena zakona o lokalni

samoupravi, uredbe o odprodaji, oddaji ali
zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 52/98 in
61/99), pravilnik o pogojih in postopku pro-
daje stavbnih zemljišč v lasti Občine Tolmin
(Uradni glasilo, št. 8/98) in 8. člena pravil-
nika o pogojih in postopku prodaje stavb in
posameznih delov stavb v lasti Občine Tol-
min (Uradno glasilo, št. 8/98), razpisujemo
na podlagi sklepov Občinskega sveta obči-
ne Tolmin z dne 21. 1. 1997, 30. 3. 2000
in z dne 18. 4. 2000

javno dražbo
Predmet prodaje so:
I. stavbni zemljišči:
1. parc. št. 99/2 neplodno 153 m2, vpi-

sano v vl. št. 52 k.o. Tolmin:
– izklicna cena zemljišča je 1,128.754

SIT,
– varščina je 112.875,40 SIT,
– čas in kraj dražbe: v ponedeljek dne

5. 6. 2000 ob 8. uri v prostorih uprave Ob-
čine Tolmin v Tolminu, Ulica Padlih borcev
2;

2. parc. št. 387/5 travnik 69 m2, vpisa-
no v vl. št. 52 k.o. Tolmin:

– izklicna cena zemljišča je 186.259
SIT,

– varščina je 18.625,90 SIT,
– čas in kraj dražbe: v ponedeljek dne

5. 6. 2000 ob 8.45 v prostorih uprave Obči-
ne Tolmin v Tolminu, Ulica Padlih borcev 2;

II. gradbeni nepremičnini:
1. nezasedena poslovno-stanovanjska

stavba na Mostu na Soči 15a, ki stoji na
parceli št. 60/8 (stara parc. 34/7) stano-
vanjska stavba 89 m2 in dvorišče 292 m2, ki
je vpisana v vl. št. 544 k.o. Most na Soči:

– izklicna cena objekta skupaj z zem-
ljiščem je 6,256.848 SIT,

– varščina 625.684,80 SIT,
– čas in kraj dražbe: v ponedeljek dne

5. 6. 2000 ob 9.30 v prostorih uprave Ob-
čine Tolmin v Tolminu, Padlih borcev št. 2;

2. poslovni prostor – brivnica v pritličju
trinadstropne poslovno-stanovanjske stavbe
v Tolminu, Trg 1. maja št. 2, ki stoji na parc.
št. 778/1 poslovna stavba 217 m2, skupaj
s sorazmernim delom zemljišča, na kate-
rem stoji in je vpisana v vl. št. 52 k.o. Tol-
min:

– izklicna cena objekta skupaj z zem-
ljiščem je 4,500.313 SIT,

– varščina 450.031,30 SIT,
– čas in kraj dražbe: v ponedeljek dne

5. 6. 2000 ob 10.30 v prostorih uprave Ob-
čine Tolmin v Tolminu, Padlih borcev št. 2.

a) Dražbeni pogoji: k točki I/1: zemljišče
je na obrobu JZ dela mesta Tolmin in pred-
stavlja sestavni del mesta. Dostop na zem-
ljišče z javnih cestnih prometnih površin ni
možen. Zemljišča samostojno ni mogoče
uporabiti niti za izgradnjo stanovanjskih ob-
jektov, niti industrijskih, trgovskih ali poslov-
nih objektov.

k točki I/2: zemljišče je locirano med
asfaltirano cesto Tolmin–Zatolmin, zaselek
Loče in pobočjem ob reki Tolminki z zmer-
nim enakim naklonom kot je asfaltirana ce-
sta. Površina zemljišča ni ravna. Zemljišče
je delno zasedeno z lesom bližnjega obrata
za žaganje hlodovine in z odprtim nad-
streškom na kovinskih profilih, ki je pokrit z
leseno valovito eval kritino. Parcelo je mo-
goče opremiti s komunalnimi napravami z
manjšimi stroški.

k točki II/1:
Nepremičnina je trenutno nevseljiva in jo

je pred vselitivjo potrebno adaptirati. Objekt
je bil dalj časa izven uporabe.

Komunalna oprema:
– individualna: vodovod, elektrika, kana-

lizacija, telefon,
– kolektivna: javna asfaltirana ulica, ote-

žen dostop, parkirnega prostora ni.

Uporabnih površin je za 66,89 m2 v prit-
ličju (poslovni prostori) in za 64,95 m2 v
nadstropju (stanovanje), pri čemer je upo-
rabne mansarde za 43,47 m2, tj. 60% in je
njena višina ob zidovih 1,40 m.

k točki II/2:
Nepremičnino ima v najemu Taljat Urška

iz Tolmina, Ulica Prekomorskih brigad 4.
Uporabnih površin je za 32,75 m2 in ob-

segajo predprostor v izmeri 7,88 m2, frizer-
ski salon v izmeri 21,63 m2, predprostor
sanitarij v izmeri 1,76 m2 in sanitarije v izme-
ri 1,49 m2.

b) V ceno nepremičnin niso vključeni da-
vek na promet nepremičnine in stroški
vknjižbe, ki jih mora kupec poravnati ob
sklenitvi pogodbe.

c) Udeleženci javne dražbe morajo naj-
kasneje tretji dan pred pričetkom javne draž-
be, plačati varščino, navedeno v tem razpi-
su za posamezno nepremičnino, ki se pro-
daja in so zanjo zainteresirani na žiro račun
št. 52030-630-7108 proračun Občine Tol-
min.

č) Na javni dražbi lahko sodelujejo:
– pravne osebe, ki se izkažejo z ustrez-

nim izpiskom iz sodnega registra, iz katere-
ga je razvidno, da imajo sedež podjetja v
Republiki Sloveniji ter potrdilom o plačilu
varščine,

– fizične osebe, ki so državljani Republi-
ke Slovenije in se izkažejo s potrdilom o
državljanstvu Republike Slovenije ter potrdi-
lom o plačilu varščine,

– fizične in pravne osebe, ki predložijo
dokazilo o plačilu davkov in prispevkov ter
zapadlih obveznosti do upnikov.

d) Zastopniki fizičnih in pravnih oseb so
dolžni pred pričetkom javne dražbe predlo-
žiti veljavno pooblastilo za zastopanje.

e) Interesenti, ki ne bodo dokazali izpol-
njevanja pogojev pod c), č) in d) tega razpi-
sa, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.

f) Nakup nepremičnin se opravi po siste-
mu “videno-kupljeno”, kasnejše reklamaci-
je ne bodo upoštevane. Prodajalec ne daje
nikakršnih jamstev ali garancij za nepremič-
nino.

g) Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki
bo ponudil najvišjo kupnino.

h) Prodajno pogodbo mora uspeli draži-
telj podpisati v 15 dneh po končani javni
dražbi. Če uspeli dražitelj pogodbe ne pod-
piše v 15 dnevnem roku, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zaradi česar se polože-
na varščina zadrži in se mu ne vrne.

i) Prodajna pogodba začne veljati s pod-
pisom pogodbenih strank.

j) Kupec mora kupnino plačati najpozne-
je v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe. V
primeru trenutnega pomanjkanja finančnih
sredstev, mora kupec urediti vse potrebno
za najem posojila pri banki.

k) Če kupec ne bo plačal kupnine v do-
ločenem roku, bo pogodba razveljavljena,
varščina pa zadržana.

l) Prodajalec bo izročil kupcu nepremič-
nino prosto bremen v posest takoj po plači-
lu celotne kupnine, tedaj pa bo izvršena tudi
vknjižba lastninske pravice v zemljiško knji-
go na ime kupca.

m) Neuspešnim ponudnikom bo vplača-
na varščina vrnjena brez obresti v roku 3 dni
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po končani javni dražbi.
n) Kdor sodeluje na javni dražbi kot inte-

resent oziroma dražitelj, lahko vloži ugovor
proti postopku javne dražbe, dokler ni za-
ključen zapisnik o poteku dražbe.

o) Vsi dodatni podrobnejši pogoji in in-
formacije so dostopni na sedežu Občinske
uprave občine Tolmin, Tolmin, Ulica Padlih
borcev št. 2.

Ogled nepremičnin je možen po dogo-
voru.

Občina Tolmin

Št. 15105-1/1998 Ob-27592
Občina Lenart objavlja

Zbiranje (ugotavljanje) zainteresiranih
investitorjev za gradnjo doma za
starejše osebe v Občini Lenart

1. Glede na potrebe po domskem varst-
vu starejših oseb, se v Občini Lenart izkazu-
je potreba po zgraditvi doma za starejše
osebe za ca. 150 varovancev.

2. V sklopu doma za starejše osebe mo-
rajo biti organizirane vse potrebne službe za
nudenje vseh domskih storitev, kot je to
urejeno v domovih, katerih lastnik je Re-
publika Slovenija.

3. Gradnja doma za starejše osebe se
mora izvajati v skladu z minimalnimi tehnič-
nimi pogoji za delo domov za starejše.

4. Okvirna predračunska vrednost grad-
nje doma za starejše osebe znaša ca. 1
milijardo tolarjev, v katero je vračunana tudi
notranja oprema doma.

5. Občina Lenart bo zainteresiranem in-
vestitorju ponudila brezplačno komunalno
opremljeno zemljišče v mestu Lenart z ure-
jenimi dovoznimi potmi. Komunalno oprem-
ljeno zemljišče z dovoznimi potmi se oce-
njuje na 70,000.000 SIT.

6. Ob komunalno opremljenem zem-
ljišču bo Občina Lenart sofinancirala grad-
njo doma za starejše osebe do višine
210,000.000 SIT v treh letih po
70,000.000 SIT, začenši s prvim delom v
letu 2001.

7. Začetek gradnje doma za starejše
osebe se predvideva v začetku leta 2001,
tako, da bo zainteresirani investitor do ta-
krat moral izvesti vse predhodno potrebne
postopke, pri čemer mu bo v maksimalni
možni meri pomagala Občina Lenart (prido-
bivanje upravnih dovoljenj, ipd.).

8. Projektno oziroma tehnično dokumen-
tacijo mora na svoje stroške izdelati zainte-
resirani investitor.

Občina Lenart nudi brezplačno že izde-
lan idejni projekt, ki pa se lahko s soglasjem
Občine Lenart tudi spremeni.

9. Dom za starejše osebe mora pričeti z
obratovanjem v štirih letih po pričetku grad-
nje, oziroma predvidoma do 31. 3. 2005
leta.

10. Investitor doma za starejše osebe bi
bil kljub finančnemu vložku Občine Lenart,
izključni lastnik doma, s tem, da v nobenem
primeru ne bi smel spreminjati namembno-
sti objekta za kakršnokoli drugo dejavnost.

11. Prednost pri namestitvi v dom za sta-
rejše osebe bi imeli občani Občine Lenart
ob izpolnjevanju enakih pogojev z občani
drugih občin.

12. Te objave v nobenem primeru ni
smatrati kot javni razpis.

S to objavo vabi Občina Lenart vse zain-
teresirane investitorje, da Občini Lenart po-
dajo pisne predloge oziroma ponudbe za
gradnjo doma za starejše osebe v Lenartu.
Pisne predloge oziroma ponudbe je potreb-
no dostaviti s priporočeno pošiljko najka-
sneje 30 dni od dneva te objave na naslov:
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230
Lenart v Slov. gor. Na kuverto se naj pripiše
»Dom za starejše osebe«.

Prav tako se lahko najkasneje 30 dni od
dneva te objave, zainteresirani investitorji
oglasijo osebno na razgovor pri županu Ob-
čine Lenart.

Občina Lenart

Ob-27504
Na podlagi 105. člena statuta IZS (Ur. l.

RS, št. 7-426/97) objavlja inženirska zbor-
nica Slovenije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS, ki so že prejeli
sklepe

Es Pi
A-0659 Maksim Sešel, univ. dipl. inž.

arh.
A-0895 Gregor Trplan, univ. dipl. inž.

arh.
A-0896 Silvija Baburek, univ. dipl. inž.

arh.
A-0897 Jože Kočevar, univ. dipl. inž.

arh.
A-0898 Danilo Jež, univ. dipl. inž. arh.
A-0899 Simona Muc, univ. dipl. inž. arh.
A-0900 Božidar Rustja, univ. dipl. inž.

arh.
A-0901 Slavko Lešnik, univ. dipl. inž.

arh.
A-0902 mag. Miroslav Kvas, univ. dipl.

inž. arh.
A-0903 Boštjan Okoren, univ. dipl. inž.

arh.
G-1843 Stanislav Udovč, univ. dipl. inž.

grad.
G-1863 Matjana Urek, univ. dipl. inž.

grad.
G-1864 Stojan Habjanič, univ. dipl. inž.

grad.
G-1865 Roland Tušar, univ. dipl. inž.

grad.
G-1866 Igor Sapundžič, univ. dipl. inž.

grad.
G-1867 Damir Novak, inž. grad.
G-1868 Franc Plazar, univ. dipl. inž.

grad.
G-1869 Milan Firbas, inž. grad.
G-1870 Tatjana Lečić, univ. dipl. inž.

grad.
G-1871 Nikola Naka, univ. dipl. inž. grad.
G-1872 Gašper Blejec, univ. dipl. inž.

grad.
G-1873 dr. Aljoša Šajna, univ. dipl. inž.

grad.
G-1874 Grega Doberlet, inž. grad.
G-1875 Aleš Grašič, univ. dipl. inž. grad.
G-1877 Martin Baumgartner, univ. dipl.

inž. grad.
G-1878 Jurij Lapi, inž. grad.
G-1879 Milan Medvešek, inž. grad.
S-0686 Jože Oberwalder, univ. dipl. inž.

str.
S-0698 Jože Lešnik, inž. str.
S-0989 Robert Ekart, inž. str.

S-0990 Dušan Forte, univ. dipl. inž. str.
S-0992 Anton Grobelšek, univ. dipl. inž.

str.
S-0993 Lazar Župunski, univ. dipl. inž.

str.
S-0994 Darko Jarc, univ. dipl. inž. str.
S-0995 Igor Šmid, univ. dipl. inž. str.
S-0996 Bojan Rožman, inž. str.
S-0997 Edmond Aubelj, univ. dipl. inž.

str.
S-0998 Milan Krušič, univ. dipl. inž. str.
S-0999 Anton Marolt, univ. dipl. inž. str.
S-1000 Matjaž Rozman, univ. dipl. inž.

str.
S-1001 Bojan Grobovšek, univ. dipl. inž.

str.
S-1002 Stanislav Trstenjak, inž. str.
S-1003 Brane Vidovič, dipl. inž. prom.

tehn.
S-1004 Darko Marton, univ. dipl. inž. str.
S-1005 Aleksander Kljun, univ. dipl. inž.

str.
S-1006 Franc Medved, inž. str.
S-1007 Andrej Fijavž, univ. dipl. inž. str.
S-1009 Robert Cugelj, univ. dipl. inž. str.
S-1010 mag. Zoran Gračner, univ. dipl.

inž. str.
E-0755 Ivana Kolarič, univ. dipl. inž. el.
E-0765 Janez Kanc, inž. el.
E-0856 Marjan Škerbinek, inž. el.
E-1121 Igor Zager, dipl. inž. el.
E-1147 Zvonko Belić, univ. dipl. inž. el.
E-1148 Jožef Berlan, univ. dipl. inž. el.
E-1149 Gregor Voje, univ. dipl. inž. el.
E-1150 Valentin Ažbe, univ. dipl. inž. el.
E-1151 Franc Horvat, inž. el.
E-1152 Igor Toplak, inž. el.
E-1153 Anton Verdenik, univ. dipl. inž.

el.
E-1154 Janko Gajšt, univ. dipl. inž. el.
E-1155 Drago Novak, inž. el.
E-1156 Matija Juvan, univ. dipl. inž. el.
E-1157 Borut Jereb, univ. dipl. inž. el.
E-1159 Stanislav Jutraž, univ. dipl. inž.

el.
E-1160 Boštjan Makovec, univ. dipl. inž.

el.
E-1162 mag. Branko Ferk, univ. dipl.

inž. el.
E-1163 Martin Hostnik, univ. dipl. inž. el.
E-1164 Martin Lesjak, univ. dipl. inž. el.
E-1165 mag. Viktor Lovrenčič, univ. dipl.

inž. el.
E-1166 dr. Primož Mlakar, univ. dipl. inž.

el.
T-0488 Ivana Banič Kranjčevič, univ.

dipl. inž. kem. tehnol.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inže-

nirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime

in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije
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Ob-27505
Na podlagi 99. in 103. člena statuta IZS

(Ur. l. RS, št. 7-426/97) objavlja Inženirska
zbornica Slovenije

seznam inženirjev,
ki so podali lastno zahtevo za izbris iz

članstva zbornice in imenika
pooblaščenih inženirjev

Njihove zahteve je obravnaval upravni od-
bor na 38. redni seji z dne 30. 3. 2000 in
sprejel sklep številka 539, da se iz članstva
zbornice in imenika pooblaščenih inženirjev
izbriše naslednje inženirje:

ES PI
A-0298 Marjeta Gabrijel, univ. dipl. inž.

arh.
G-1169 Dr. Marjana Šijanec-Zavrl, univ.

dipl. inž. grad.
S-0581 Silvo Štih, inž. str.
E-0375 Andrej Vrbnjak, univ. dipl. inž. el.
T-0122 Vesna Cic, univ. dipl. inž. ek.
T-0553 Irena Stare, univ. dipl. ek.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih in-

ženirjev,
E –številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
T – številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
PI – seznam pooblaščenih inženirjev,

ime in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Su 21/2000 Ob-27672
V skladu z določilom drugega odstavka

46. člena zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št.
19/94, 38/99 in 28/2000) to sodišče ob-
javlja

poziv

predstavniškim organom občin in dru-
gim pristojnim predlagateljem na območju
Okrožnega sodišča v Krškem, da predlaga-
jo kandidate za 140 sodnikov porotnikov
Okrožnega sodišča v Krškem.

Za sodnika porotnika je lahko imenovan
državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil
trideset let starosti, ki ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti in ki je zdravstveno ter
osebnostno primeren za udeležbo pri izva-
janju sodne oblasti ter aktivno obvlada slo-
venski jezik.

Predlagatelji morajo predlogom priložiti
dokazila, da kandidat izpolnjuje pogoje za
imenovanje.

Predloge je treba poslati na naslov:
Okrožno sodišče v Krškem, Urad predsed-
nice, Cesta krških žrtev 12, 8270 Krško, v
roku 30 dni od objave tega poziva.

Okrožno sodišče v Krškem

Izgubljene listine
preklicujejo

Priglasitveni list

Avtokleparstvo Luštrek Tomaž s.p., Lad-
ja 30, Medvode, odločbo o obrtnem dovo-
ljenju, št. 032806/0538/00-37/1995, iz-
dana dne 6. 3. 1995. gnj-25562

Cvitkovič Stanislava, Tribuče 15, Črno-
melj, priglasitveni list, opravilna št. 05-
0013/94. gnj-25537

Dolinar Milena, Šmartno 5, Ljubljana
Šmartno, priglasitveni list, opravilna št. 27-
1513/94, izdan dne 29. 12. 1994.
gnr-25779

Gavrilović Mileva s.p., Ivana Turšiča 3,
Sežana, priglasitveni list, opravilna št. 48-
1223/99, izdan dne 18. 8. 1999.
gnh-25414

Golob Anton, Podgorje 81, Kamnik, pri-
glasitveni list, opravilna št. 15-1151/97, iz-
dan dne 8. 1. 1997. gnk-25611

Hočevar Vojteh, Ljubljanska c. 30, Ivan-
čna Gorica, priglasitveni list, opravilna št.
09-0041/94, izdan dne 1. 3. 1994.
gnc-25669

Janković Stevan s. p., Trg 1. maja 11,
Piran - Pirano, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. in reprezentativno obrtno dovolenje,
št. 0138/00-50/95, izdana dne 3. 6.
1995. gnt-25602

Kožar Antonija, Velike Malence 49/a, Kr-
ška vas, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
050235/1563/011295, izdana dne 6. 7.
1995. gnw-25324

Kranjc Nevenka, Šujica 77/a, Dobrova,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
033405/1709/00-37/1995 in reprezen-
tativno obrtno dovoljenje, izdana dne 6. 3.
1995. gnb-25820

Prinčič Miroslav, Koprska 25, Portorož -
Portorose, priglasitveni list, opravilna št. ni ,
matična št. 55233. gnh-25514

Prošev Ivan, Stari trg 179, Slovenj Gra-
dec, priglasitveni list, opravilna št. 49-
0312/94, izdan dne 22. 7. 1994 pri DURS,
izpostava Slovenj Gradec. gnk-25636

Rakipi Dževat, Štihova ulica 8, Ljubljana,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
055712/1914/01-35/1997, izdana dne
25. 2. 1997. gne-25667

Špringer Peter, Belokranjska 16, Novo
mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038/2388-99. gnm-25484

Verbič Marija, Ižanska cesta 209, Ljub-
ljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in
obrtno dovolenje, št. 028707/0352/00-
35/1995, izdana dne 6. 3. 1995.
gnq-25680

Vukadinović Nenad, Ukmarjeva 16, Por-
torož - Portorose, obrtno dovoljenje, št.
046907/1057/00-74/1995. gnj-25637

Potne listine

Abramovič Igor, Arkova 34, Idrija, potni
list, št. BA 651258, izdala UE Idrija.
gnh-25739

Abramovič Ivica, Arkova 34, Idrija, potni
list, št. BA 964014, izdala UE Idrija.
gni-25738

Arko Bojan, Gorenje blato 40, Škofljica,
potni list, št. BA 248129, izdala UE Ljublja-
na. gnw-25724

Asani Vesna, Hrastovec 1, Velenje, pot-
ni list, št. BA 941266, izdala UE Velenje.
gnz-25721

Ažman Uroš, Vitovlje 63/d, Šempas, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 44057, izda-
la UE Nova Gorica. gnz-25371

Bavec Franc, Ob gozdu 48, Radizel,
Orehova vas, potni list, št. AA 193422, iz-
dala UE Maribor. gno-25457

Benko Šbüll Marjeta, Sotina 2, Rogašo-
vci, potni list, št. AA 83466, izdala UE Mur-
ska Sobota. gnp-25485

Bitenc Branko, Na jami 1, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 497757, izdala UE Ljubljana.
gnj-25612

Božič Urban, Klanec 19, Solkan, maloo-
bmejno prepustnico, št. AI 75447, izdala
UE Nova Gorica. gnj-25412

Bricelj Ivan, Bellevue, ZDA, potni list, št.
BA 480257, izdala UE Ljubljana.
gnc-25519

Costantini Erik, Ul. Cirila Kosmača 14,
Tolmin, maloobmejno prepustnico, št. AI
54093, izdala UE Tolmin. gnh-25539

Černe Tjaša, Rutarjeva 4/b, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico, št. AI
101165, izdala UE Nova Gorica.
gnq-25755

Ćehajić Sanela, Prešernova 25, Jeseni-
ce, potni list, št. BA 618072, izdala UE
Jesenice. gnw-25624

Debeljak Janez, Golnik 88, Golnik, pot-
ni list, št. BA 858599, izdala UE Kranj.
gnc-25819

Debeljak Vitomir, Ulica 1. maja 6, Seža-
na, potni list, št. AA 026245, izdala UE
Sežana. gnv-25604

Didović Davor, Kidričeva ulica 4, Kočev-
je, potni list, št. BA 696769, izdala UE Ko-
čevje. gnx-25798

Dželilović Enver, Vena Pilona 5, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 574399, izda-
la UE Koper. gnk-25411

Frankovič Janez, 16 Elliott street, Bram-
pton, Ontario, Canada, potni list, št. BA
788588. gnx-25398

Frešer Anja, Mariborska cesta 24, Selni-
ca ob Dravi, potni list, št. BA 496879, izda-
la UE Ruše. gnb-25370

Gaal Bojan, Jakobovo naselje 11, Mur-
ska Sobota, potni list, št. AA 069285, izda-
la UE Murska Sobota. gnc-25769

Gačnik Matjaž, Ul. bratov Učakar 88,
Ljubljana, potni list, št. BA 658056, izdala
UE Ljubljana. gnp-25706

Gantar Andrej, Ob zelenici 9, Ljubljana,
potni list, št. AA 537956, izdala UE Ljublja-
na. gnv-25525

Gantar Barbara, Ob zelenici 9, Ljublja-
na, potni list, št. BA 500748, izdala UE
Ljubljana. gnx-25523

Gantar Žiga, Ob zelenici 9, Ljubljana,
potni list, št. BA 680239, izdala UE Ljublja-
na. gnw-25524

Glamočanin Milomir, Kvedrova 5, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 601363, izdala UE
Ljubljana. gnb-25495

Glušič Marko, Sp. Grušovlje 7, Šempe-
ter v Savinjski dolini, potni list, št. AA
578584, izdala UE Žalec. gny-25622

Golović Katja, Levstikova ulica 53, Ilir-
ska Bistrica, potni list, št. BA 910443, izda-
la UE Ilirska Bistrica. gnp-25406
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Gornik Gojko, Smrečnikova ulica 28,
Novo mesto, potni list, št. AA 757880, izda-
la UE Novo mesto. gnp-25756

Gornik Jožefa Viktorija, Slovaška ulica
9, Maribor, potni list, št. BA 090488.
gnu-25605

Hanžič Ines, Ojstriška vas 32, Tabor,
potni list, št. AA 802930, izdala UE Žalec.
gnx-25373

Humar Tanja, Ulica Gradnikove brigade
15, Nova Gorica, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 120985, izdala UE Nova Gorica.
gny-25372

Humo Salko, Mestni trg 8, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 318239, izdala UE Ljubljana.
gnt-25352

Janković Jovo, Jamova 60, Ljubljana,
potni list, št. AA 531608, izdala UE Ljublja-
na. gny-25497

Jerman Rozalija, Repnje 30/b, Vodice,
potni list, št. BA 153489, izdala UE Ljublja-
na. gno-25382

Kabasihi Arijeta, Ul. Milan Majcna 47,
Ljubljana, potni list, št. BA 312324, izdala
UE Ljubljana. gnp-25781

Kobal Matjaž, Kidričeva ulica 9, Ajdovš-
čina, potni list, št. BA 755549, izdala UE
Ajdovščina. gnb-25570

Končar Zoran, Kidričeva 7, Litija, potni
list, št. BA 847657, izdala UE Litija.
gnw-25349

Koren Nadja, Herbesteinova 14, Ljublja-
na, potni list, št. AA 941531, izdala UE
Ljubljana. gnm-25609

Kosec Jožef, Ulica Milke Volk 56, Radi-
zel, Maribor, potni list, št. AA 993595, izda-
la UE Maribor. gnf-25766

Kovač Mihael, Hrušica 189, Hrušica, po-
tni list, št. AA 196390, izdala UE Jesenice.
gnx-25823

Kovačič Andrej, Drama 14, Šentjernej,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 31/2000. gnn-25533

Lamovšek Liljana, Gubčeva 8, Litija, pot-
ni list, št. BA 864184, izdala UE Litija.
gne-25792

Lampič Andrej, Ulica borcev za severno
mejo 68, Ljubljana, potni list, št. AA
215824, izdala UE Ljubljana. gni-25813

Lavrič Ana, Travnik 74, Loški Potok, pot-
ni list, št. BA 778923, izdala UE Ribnica.
gnv-25475

Lavrič Lea, Travnik 74, Loški Potok, pot-
ni list, št. BA 778927, izdala UE Ribnica.
gnx-25473

Lavrič Matjaž, Travnik 74, Loški Potok,
potni list, št. AA 69182, izdala UE Ribnica.
gnz-25471

Lavrič Romana, Travnik 74, Loški Potok,
potni list, št. AA 69181, izdala UE Ribnica.
gny-25472

Lavrič Tom, Travnik 74, Loški Potok, po-
tni list, št. BA 778925, izdala UE Ribnica.
gnc-25469

Lojak Vlado, Spodnji Rudnik I/47, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 972104, izdala UE
Ljubljana. gno-25782

Magdalenič Zlatko, Dolenja stara vas 56,
Šentjernej, potni list, št. BA 699262, izdala
UE Novo mesto. gnk-25711

Medved Andrej, Šmarje 13/b, Šmarje,
potni list, št. BA 670102, izdala UE Koper.
gnn-25508

Mikac Vili, Kvedrova 3, Koper - Capodi-
stria, potni list, št. BA 227587, izdala UE
Koper. gne-25617

Mikac Vili, Kvedrova 3, Koper - Capodi-
stria, maloobmejno prepustnico, št. AI
46310, izdala UE Koper. gnf-25616

Miknič Gianni, Kozlovičeva 31, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 574658, izda-
la UE Koper. gnp-25806

Mislej Primož, Ljubljanska ulica 45, Izola
- Isola, potni list, št. BA 575583, izdala UE
Izola. gni-25563

Mlekuž Jan, Brdo 20, Bovec, potni list, št.
BA 840668, izdala UE Tolmin. gnm-25759

Mlekuž Jan, Brdo 20, Bovec, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 142110, izdala
UE Tolmin. gnn-25758

Morec Marija, Aškerčeva ulica 3/a, Mu-
rska Sobota, potni list, št. AA 415595, izda-
la UE Murska Sobota. gnp-25581

Ordagić Rasim, Kolodvorska cesta
22/a, Pivka, potni list, št. AA 623179, izda-
la UE Postojna. gnu-25451

Peroša Dorjana, Babiči 63, Koper - Ca-
podistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
45999, izdala UE Koper. gni-25413

Peserl Kristina, Sp. Porčič 21/a, Lenart
v Slov.goricah, potni list, št. AA 269002,
izdala UE Lenart. gnp-25506

Pevec Franc, Pristava 14/b, Ljutomer,
potni list, št. BA 133190, izdala UE Ljuto-
mer. gnu-25676

Pigac Branko, Dupleška c. 83, Maribor,
potni list, št. AA 229192, izdala UE Mari-
bor. gne-25367

Poderčnik Stanislav, Meža 155/a, Dra-
vograd, potni list, št. AA 116004, izdala UE
Dravograd. gnd-25618

Podobnik Barbara, Rovtarske Žibrše 31,
Logatec, potni list, št. BA 954903, izdala
UE Logatec. gnt-25731

Popit Marija, Perkova ul. 16, Kamnik,
potni list, št. BA 2465, izdala UE Kamnik.
gnw-25628

Popit Vasja, Perkova ul. 16, Kamnik, po-
tni list, št. AA 760104, izdala UE Kamnik.
gnr-25629

Posega Katja, Zavrstnik 66, Šmartno pri
Litiji, potni list, št. BA 198740, izdala UE
Litija. gnl-25789

Potočnik Metka, Hafnerjevo naselje 12,
Škofja Loka, potni list, št. AA 580651, izda-
la UE Škofja Loka. gnk-25490

Praprotnik Ljudmila, Šorlijeva ulica 7,
Kranj, potni list, št. BA 381311, izdala UE
Kranj. gnf-25741

Redžić Jožef, Andreaševa 6, Ljubljana,
potni list, št. AA 93047, izdala UE Ljubljana.
gnr-25454

Remic Rok, Na Pristavi 17, Laško, potni
list, št. BA 767759, izdala UE Laško.
gnh-25689

Saksida Silva, Gradišče nad Prvačino
95, Miren, potni list, št. BA 42759, izdala
UE Nova Gorica. gnk-25511

Simčič Grega, Ul. Gradnikove brigade
59, Nova Gorica, potni list, št. BA 301345,
izdala UE Nova Gorica. gnm-25509

Simonič Anton, Gornji trg 24, Ljubljana,
potni list, št. BA 171972, izdala UE Ljublja-
na. gnc-25569

Sirotić Mario, Ul. Osvobodilne fronte 13,
Izola - Isola, potni list, št. BA 226430, izda-
la UE Izola. gnu-25576

Sirotić Mario, Ul. Osvobodilne fronte 13,
Izola - Isola, maloobmejno prepustnico, št.
AI 1121, izdala UE Izola. gnv-25575

Skubic Lea, Gubčeva 8, Litija, potni list,
št. BA 782148, izdala UE Litija. gnf-25791

Slivnik Danko, Malči Belčeve 36, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 235, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-25526

Slokar Yness March, Male Braslovče 59,
Braslovče, potni list, št. AA 747995.
gnq-25459

Smole Marija, Bratovševa ploščad 14,
Ljubljana, potni list, št. BA 376961, izdala
UE Ljubljana. gny-25747

Smukavec Boštjan, Ruparjeva 8, Jese-
nice, potni list, št. BA 818043, izdala UE
Jesenice. gno-25482

Strah Franc Drago, Opekarska 7/b, Lju-
bljana, potni list, št. AA 587098, izdala UE
Ljubljana. gnd-25593

Strah Vladimira Marija, Opekarska 7/b,
Ljubljana, potni list, št. AA 676311, izdala
UE Ljubljana. gnc-25594

Šajinović Gorica, Cesta dveh cesarjev
387, Ljubljana, potni list, št. AA 528655,
izdala UE Ljubljana. gnc-25744

Šaldić Nisveta por. Djulkić, Cesta talcev
15, Šoštanj, potni list, št. BA 80134, izdala
UE Velenje. gnq-25684

Šavli Damjan, Vrsno 15, Kobarid, pre-
klic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
35/2000. gnf-25691

Škraba Zdenka, Frankovo naselje 53,
Škofja Loka, potni list, št. BA 833256, izda-
la UE Škofja Loka. gns-25778

Šloser Marjanca, Ulica bratov Mernik 5,
Zreče, potni list, št. AA 970293, izdala UE
Slovenske Konjice. gnk-25461

Trdin Monika, Hladnikova 27, Ljubljana,
potni list, št. BA 288778, izdala UE Ljublja-
na. gne-25817

Trdin Renato, Hladnikova 27, Ljubljana,
potni list, št. AA 474497, izdala UE Ljublja-
na. gnf-25816

Trobec Albin, Dolgi most 18, Ljubljana,
potni list, št. AA 49590, izdala UE Ljubljana.
gnx-25673

Valentinčič Marija, Vipavska cesta 140,
Nova Gorica, potni list, št. BA 165448, iz-
dala UE Nova Gorica. gns-25757

Vengust Robert, Nebčeva ulica 40, Ško-
fljica, potni list, št. BA 238487, izdala UE
Ljubljana. gnr-25754

Verbnjak Stanko, Ljubljanska 100, Mari-
bor, potni list, št. BA 571809, izdala UE
Maribor. gnn-25583

Vidic Lea, Mašera Spasičeva 13, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 973546, izdala UE
Ljubljana. gnt-25752

Vižin Vasja, Prvačina 124/b, Pragersko,
Dornberk, potni list, št. AA 890089, izdala
UE Nova Gorica. gnm-25634

Vodopivec Aleš, Cesta na Brdo 29, Lju-
bljana, potni list, št. AA 674208, izdala UE
Ljubljana. gnj-25662

Vuković Boštjan, Brilejeva ulica 1, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 155655, izdala UE
Ljubljana. gng-25765

Završnik David, Trenta 40, Soča, potni
list, št. BA 939349, izdala UE Tolmin.
gnq-25505

Zrimšek Aleksandra, Tržaška 113, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 844602, izdala UE
Ljubljana. gnb-25695

Živoder Stanislav, 93 Boulevard Gam-
betta, Nica, Francija, potni list, št. AA
619582, izdala UE Brežice. gnw-25674

Žižek Teofil, Hrpelje, Borova ulica 8, Ko-
zina, potni list, št. BA 739354, izdala UE
Sežana. gnx-25773

Žnidarčič Darinka, Nazorjev trg 1/a, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. BA 403409,
izdala UE Koper. gnz-25571

Žnidarčič Tjaša, Vrtojba, Ul. 9. septem-
ber 255, Šempeter pri Gorici, maloobmej-
no prepustnico, št. AI 51745, izdala UE
Nova gorica. gnl-25510

Žnidaršič Miha, Nad mlini 12/a, Novo
mesto, preklic potnega lista, objavljen v Ur.
l. RS, št. 92/99. gnl-25635
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Osebne izkaznice

Babič Branko, Kunšperk 38, Bistrica ob
Sotli, osebno izkaznico, št. 161607.
gnp-25631

Barič Natalija, Novi log 19/b, Hrastnik,
osebno izkaznico, št. 231743. gnl-25410

Bizilj Ana, Ciril Metodov trg 14, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 60310.
gne-25692

Gaberšek Bogdan, Orehovlje 26, Kranj,
osebno izkaznico, št. 167274. gnx-25573

Gašperlin Cecilija, Rožna dolina, Cesta
XIII/5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
214766. gnv-25325

Golović Katja, Levstikova ulica 53, Ilir-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št. 290113.
gno-25407

Goričan Alja, Sorčanova ulica 8, Celje,
osebno izkaznico, št. 249633. gnd-25818

Gostič Tina, Ihanska 13, Domžale, ose-
bno izkaznico, št. 201349. gnr-25804

Guna Darija, Trg revolucije 15, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 289856. gnn-25408

Hansel Danijela, Gregorčičeva 5, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 268450.
gnj-25762

Hegler Gašper, Glinškova ploščad 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 63620.
gnz-25321

Horvat Albina, Osojnikova cesta 22, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 289137. gnx-25677

Iglič Fanika, Društvena 31, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 69873. gnz-25746

Jakšič Andrija, Knafelčeva 34, Maribor,
osebno izkaznico, št. 132895. gnh-25364

Jančar Stanko, Prežganje 8/e, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 330031.
gnm-25784

Jeruc Irma, Zg. Duplje 81, Duplje, oseb-
no izkaznico, št. 104982. gnz-25621

Kocjan Breda, Podljubelj 239, Tržič,
osebno izkaznico, št. 196360. gnl-25735

Könye Jasmina, Hodoš 58/a, Hodoš -
Hodos, osebno izkaznico, št. 260956.
gnw-25378

Kotnik Andreja, Lohača 17, Postojna,
osebno izkaznico, št. 282508. gnj-25516

Kragelj Zdravko, Idrija pri Bači 60/a,
Most na Soči, osebno izkaznico, št.
127391. gnm-25409

Kremžar Damijan, Šmartno 190, Šmart-
no pri Slov.Gradcu, osebno izkaznico, št.
204634. gno-25507

Kropec Simona, Gosposka 4, Celje,
osebno izkaznico, št. 319680. gnt-25727

Lorenchich Yuliia, Kolomban 6/d, Anka-
ran - Ankarano, osebno izkaznico, št. 286.
gnw-25574

Mastnak Iris, Štihova 6, Maribor, oseb-
no izkaznico, št. 302435. gng-25515

Matjašič Angela, Kristanova 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 205859. gnk-25586

Miljančić Stjepan, Sernčeva 1, Maribor,
osebno izkaznico, št. AH 7634 - za tujca.
gnv-25600

Mladenović Ana, Stanežiče 47/a, Ljub-
ljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
313570. gno-25557

Pevec Franc, Pristava 14/b, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 275205. gnn-25733

Pokovec Leopoldina, Tržaška 17, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 296558.
gnn-25708

Praprotnik Tina, Šmartinska cesta 105,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 284480.
gni-25788

Rakovec Uroš, Koroška 14, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 119895. gno-25761

Rupar Klotilda, Hubadova 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 74655. gnd-25493

Štefane Katarina, Bezovje nad Zrečami
1, Zreče, osebno izkaznico, št. 64842.
gng-25740

Trobec Albin, Dolgi most 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 208670. gny-25672

Urbanc Katja, Brilejeva ulica 15, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 282510.
gnh-25589

Vojnov Marija, Na griču 33, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 285748. gnu-25726

Vozel Sylvester, Rožičeva 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 263427. gnv-25375

Vrhovec Anamarija, Dobriša vas 61, Pet-
rovče, osebno izkaznico, št. 318800.
gnp-25456

Vrhovnik Damijan, Tunjice 16, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 246027. gnw-25774

Zajc Nada, Liminjanska 81, Portorož -
Portorose, osebno izkaznico, št. 21265.
gnz-25675

Zazvonil Lara, Kopališka ulica 10, Kranj,
osebno izkaznico, št. 39536. gno-25582

Žagar Jernej, Primožičeva 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 144783. gnc-25394

Vozniška dovoljenja

Adamlje Denis, Jeze 1, Šmartno pri Litiji,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1287532, izdala UE Litija. gng-25665

Ahačič Tanja, Stagne 1, Kovor, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8282. gnr-25329

Arniš Marinka, Gregorčičeva 25, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
24059, izdala UE Maribor. m-729

Arnuš Boštjan, Arbajterjeva 9, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 38817,
izdala UE Ptuj. gnz-25446

Bajc Primož, Brilejeva ulica 22, Ljublja-
na, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 39/2000. gnk-25786

Bedrač Gorazd, Ljubljanska 19/b, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
56091. m-717

Belšak Stanislav, Mariborska c. 38, Ra-
dlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 5488, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnx-25723

Bižalj Jure, Jakčeva ulica 25, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
515733, reg. št. 179833, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-25402

Bobinski Tatjana, Dominkuševa 4, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
90166, izdala UE Maribor. m-722

Bogataj Jernej, Dole 20, Šentjur, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 9001,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnr-25529

Boštjančič Dejan, Mestinje 10/a, Pod-
plat, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 9962, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gni-25688

Brecel Dejan, Razdelj 2, Nova Cerkev,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
38774. gnb-25620

Brešar Božidara, Huje 13, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 420931,
reg. št. 16986, izdala UE Kranj. gnh-25714

Buh Jurij, Hlavče njive 6, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 23994,
izdala UE Škofja Loka. gnp-25681

Bukovec Bruno, Miren 90/b, Miren, vo-
zniško dovoljenje. gnt-25652

Cikotić Mujesira, Pipanova 86, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1259078, reg. št. 50062, izdala UE Kranj.
gny-25572

Cugelj Vanda, Grajzerjeva ulica 20, Me-
dvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
414899, reg. št. 125989, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-25443

Čoprež Milko, Lucija, Lučan 27, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 5973, izdala UE Piran. gnx-25448

Debevec Ladislav, Jablanica 3/c, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 416054, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnd-25522

Dečman Franc, Vir, Stritarjeva 12, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 397410, reg. št. 4387, izdala UE Dom-
žale. gnk-25736

Dežman Miroslav, Gabrje 2, Blagovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
944475, reg. št. 29774, izdala UE Domža-
le. gnl-25810

Djukič Momčilo, Maistrova 2, Brežice,
vozniško dovoljenje, št. 14381. gnf-25491

Dobrič Davor, Vinarska 3, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
167757. m-719

Domanović Boris, Slovenska ulica 31,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
29218. gni-25638

Drobnič Bogdan, Ploščad dr. Tineta Zaj-
ca 2, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 627252, reg. št. 17335, izdala UE
Domžale. gnu-25376

Feketija Igor, Spominska 23, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 43651. gnw-25449

Ferian Marko, Olševek 41, Preddvor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1247953, reg. št. 45549. gny-25547

Forster Rok, Strniševa ulica 26, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1191757, reg. št. 216648, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-25560

Franc Drago, Tolsti vrh 56/a, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10032, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnz-25646

Gajić Pero, Levstikova ulica 10, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
859131, izdala UE Litija. gng-25590

Gašparič Boštjan, Krčevina pri Vurbergu
133/b, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 39076, izdala UE Ptuj. gnl-25335

Glavaš Kalif, Beblerjeva 12, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. AB, št.
43375. gnf-25341

Gliha Boštjan, Čagošče 4, Šentvid pri
Stični, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 14066, izdala UE Grosuplje. gnq-25405

Gorjanc Aleksander, Bonini 27/b, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
5379. gng-25715

Gostič Tina, Ihanska 13, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1408070,
reg. št. 35522, izdala UE Domžale.
gns-25803

Grabnar Milijana, Cesta na Rižano 7, Po-
begi, vozniško dovoljenje, št. 25448.
gnv-25550

Grčar Anja, Josipa Priola 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
116057, izdala UE Maribor. m-730

Grgurič Boris, Čarmanova ulica 25, Me-
dvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
513869, reg. št. 130419, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-25771
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Handanagić Edin, Pavšičeva ulica 36, Lo-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6976, izdala UE Logatec. gnq-25805

Hasanić Adila, Brodarjev trg 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1211611, reg. št. 220796, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-25425

Herga Bojan, Drstelja 29, Destrnik, voz-
niško dovoljenje, kat. HG, reg. št. 38020.
gnw-25478

Horvat Goran, Nizke 43, Rečica ob Sa-
vinji, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2177, izdala UE Mozirje. gnj-25687

Hribar Romana, Stegne 29, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1424528, reg. št. 18186. gnc-25344

Hribernik Mojca, Koroška 2, Lesce, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 868753,
reg. št. 15610, izdala UE Radovljica.
gnv-25654

Humar Aljoša, Slape 20, Kozina, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 9670, izdala
UE Sežana. gny-25347

Igor Aleš, Breg ob Savi 38, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
737553, reg. št. 18522, izdala UE Kranj.
gnw-25328

Jakopič Radoslav, Čerinova ulica 7, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
263004, reg. št. 10452, izdala UE Ljublja-
na. gnx-25748

Janc Petra, Ulica Metoda Mikuža 8, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1353216, reg. št. 231229, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-25670

Jančar Stanko, Prežganje 8/e, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
850580, reg. št. 957, izdala UE Ljubljana.
gnn-25783

Jankovič Edvard, Seča 203, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 5527, izdala UE Piran. gnn-25658

Jashari Sami, Jakčeva ulica 40, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013020, reg. št. 186848, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-25780

Jelen Boštjan, Tabor 60, Tabor, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1211141, izdala UE Žalec. gnu-25626

Jeruc Irma, Zg. Duplje 81, Duplje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1066374,
reg. št. 46147, izdala UE Kranj. gni-25713

Jesih Aleksander, Mačkovec 2, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
18919, izdala UE Novo mesto. gnv-25450

Jezernik Marko, Celovška ulica 9, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
3284, izdala UE Šentjur pri Celju.
gni-25613

Jokić Slobodan, Mašera Spasičeva uli-
ca 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 1105646, reg. št. 139745,
izdala UE Ljubljana. gnl-25585

Juračić Lilijana, Štrekljeva 62, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20489, izdala UE Maribor. m-727

Kasniqi Misin, Kuzmičeva 4, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 81263,
izdala UE Maribor. m-732

Kastelic Boštjan, Grm 2, Velike Lašče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
514763, reg. št. 192199, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-25587

Kastelic Klavdija, Rakovnik 14, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33477, izdala UE Novo mesto. gng-25640

Kavaš Nataša, Panonska 113, Beltinci,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 31455, iz-
dala UE Murska Sobota. gnu-25401

Kavčič Saša Edvard, Hohrautova ulica
1, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
46680, izdala UE Celje. gne-25517

Kenda Alojz, Dobrova 23/a, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
24774. gng-25365

Klančnik Jurij, Šaleška cesta 2/d, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21617, izdala UE Velenje. gng-25465

Kocjan Breda, Podljubelj 239, Tržič, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5970.
gnj-25737

Kodeh Vincenc, Glavni trg 23, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
257502, reg. št. 3052. gnw-25749

Koritnik Vladimir, Ulica S. Mašera 30,
Kobarid, vozniško dovoljenje, št. S 761378,
izdala UE Tolmin. gnm-25334

Korošec Stane, Tbilisijska ulica 42, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138504, reg. št. 215350, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-25584

Kovačević Milomir, Ulica Jana Husa 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 441622, reg. št. 59387, izdala UE
Maribor. gns-25807

Kragelj Zdravko, Idrija pri Bači 60/a,
Most na Soči, vozniško dovoljenje, št. S
301523, izdala UE Tolmin. gnn-25333

Kralj Uroš, Sestranska vas 16, Gorenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
25362, izdala UE Škofja Loka. gnd-25743

Kramberger Jože, Mladinska 19/a, Mu-
rska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 9639.
gnj-25337

Kranjc Silva, Polje, Cesta VI/2, Ljublja-
na-Polje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 410896, reg. št. 190728, izdala UE Lju-
bljana. gnu-25776

Krasnić Hajdin, Gubčeva ulica 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
272647, reg. št. 36877, izdala UE Kranj.
gnv-25500

Kregar Ksenija, Stanetova cesta 43, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19031, izdala UE Velenje. gnk-25686

Križnik Miha, Ljubljanska 85, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1131824, reg. št. 31641, izdala UE Dom-
žale. gnd-25822

Kropec Niko, Jelovec 6, Makole, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
17598. gny-25447

Kropec Simona, Gosposka 4, Celje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 45072,
izdala UE Celje. gnr-25729

Kuferšin Mitja, Staneta Rozmana 12, Mu-
rska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
17950. gnc-25544

Kušar Nataša, Prečna pot 3, Dragomer,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10034, izdala UE Vrhnika. gno-25532

Kuzma Vojko, Jenkova 42/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
74529, izdala UE Maribor. m-723

Lazić Miroslav, Gorenji Globodol 15, Mir-
na Peč, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
35243, izdala UE Novo mesto. gnq-25705

Lindič Jure, Foersterjeva ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1107563, reg. št. 211884, izdala UE Ljub-
ljana. gni-25513

List Denis, Prihova 18/a, Oplotnica, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 18774.
gnx-25648

Ložar Marjan, Cesta v Šmartno 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 143754, reg. št. 9713, izdala UE Kočev-
je. gni-25488

Lukić Niko, Dobja vas 123, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16331, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnk-25336

Maček Marko, Gradnikove brigade 23,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje. gnc-25644

Madruša Renato, Pahorjeva 28, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. AB,
št. 4400. gng-25340

Makivić Dušica, Lojzeta Hrovata 5, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1347871, reg. št. 51368, izdala UE Kranj.
gnp-25606

Markuš Urška, Kalanova ulica 19, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1271642, reg. št. 16360, izdala UE Ravne
na Koroškem. gnr-25704

Matić Ivan, Dolenje Otave 5, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8257,
izdala UE Cerknica. gnc-25623

Merzel Henrik, Cesta Cirila Tavčarja 1/a,
Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S
866935. gnj-25716

Mešić Rabija, Kardeljev trg 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1054328, reg. št. 25561, izdala UE Vele-
nje. gne-25767

Mežnar Dora, Kraška cesta 69, Divača,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4617,
izdala UE Sežana. gnt-25577

Mikložič Jožefa, Jurkovska cesta 41, Le-
nart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
FBGH, št. 3173. m-716

Moser Katja, Ulica Tončke Čečeve 15,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17759, izdala UE Šentjur pri Celju.
gne-25467

Mozetič Stanislava, Prešernova 10, Dor-
nberk, vozniško dovoljenje. gnd-25343

Mubi Marjan, Grintovška ulica 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
600628, reg. št. 11280, izdala UE Kranj.
gni-25763

Muzelj Boštjan, Šmartno v Rožni dolini
13/b, Šmartno v Rožni dolini, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, reg. št. 34383. gnl-25610

Njenič Sašo, Stantetova 19, Velenje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1218382, reg. št. 27536, izdala UE Vele-
nje. gno-25732

Okorn Andreja, Želimlje 2, Ljubljana, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1266144, reg. št. 194987, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-25809

Onič Marko, Železnikova 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 114987.
m-718

Pečelin Igor, Slovenska pot 8, Žiri, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 20606,
izdala UE Škofja Loka. gni-25363

Perpar Elizabeta, Na delih 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
515872, reg. št. 104708, izdala UE Ljub-
ljana. gno-25682

Peserl Kristina, Sp. Porčič 21/a, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 4450, izdala UE Lenart. m-728

Pestotnik Roman, Kompolje 8, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1160058, reg. št. 31919, izdala UE Dom-
žale. gns-25503

Peterka Miha, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285443, reg. št. 226823, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-25361

Podobnik Miran, Klanska ulica 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1265732, reg. št. 54476, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-25501
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Pogelšek Primož, Kozakova 9, Celje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38004.
gnt-25527

Polanc Matjaž, Predmeja 56/a, Ajdovš-
čina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
00030020, izdala UE Ajdovščina. gns-25578

Potočnik Metka, Hafnerjevo naselje 12,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 21040, izdala UE Škofja Loka.
gnh-25489

Praprotnik Tina, Šmartinska cesta 105,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1369195, reg. št. 232928, izdala UE
Ljubljana. gnj-25787

Prunk Jana, Lokev 166/c, Lokev, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 35/2000. gnk-25536

Radoš Valerija, Ul. Frana Kovačiča 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 68147, izdala UE Maribor. m-731

Radovanov Marko, Bevkova 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 83760,
izdala UE Maribor. m-714

Rahčevski Jasmina, Šolska 9, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1259, izdala UE Piran. gnx-25552

Rakovec Uroš, Koroška cesta 14, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1307127, reg. št. 51161. gnu-25326

Raspopović Svetozar, Godnje 2/a, Du-
tovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8653, izdala UE Sežana. gnd-25543

Rednak Luka, Podvin št. 220, Žalec, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1294131,
izdala UE Žalec. gnt-25452

Repas Renata, Polje, Cesta XXVI/18,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1049760, reg. št. 208124,
izdala UE Ljubljana. gnl-25360

Rijavec Vilko, Tovarniška 3/b, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
579685, izdala UE Ajdovščina. gnx-25327

Rodošek Brigita, Kočevarjeva ulica 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 31641. m-725

Rogelj Boštjan, Kranjska cesta 23, Šen-
čur, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1194817, reg. št. 40919, izdala UE Kranj.
gnf-25416

Rozman Alojzij, Adamičeva 24, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
6754, izdala UE Grosuplje. gnf-25541

Schulz Jurij Marko, Kosovelova ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 596911, reg. št. 84782, izdala UE
Ljubljana. gnc-25694

Skok Marjan, Veselovo nabrežje 16, Me-
ngeš, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 309295, reg. št. 14327, izdala UE
Domžale. gnz-25596

Slokar Yness March, Male Braslovče 59,
Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
1026873, izdala UE Žalec. gnn-25458

Smole Marija, Bratovševa ploščad 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 102337, reg. št. 50171, izdala UE
Ljubljana. gnj-25712

Steiner Aleksander Sašo, Ažmanova uli-
ca 14, Ljubljana, preklic vozniškega dovo-
ljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 17/2000.
gnb-25770

Šesek Janez, Na Kresu 11, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
15693, izdala UE Škofja Loka. gny-25797

Štekovič Mirko, Polene 21, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, reg. št.
11405. gnd-25772

Štokelj Aleksander, Pod Slemeno 26,
Križe, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7958, izdala UE Tržič. gns-25553

Štular Miha, Valjavčeva 12, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 475584,
reg. št. 42008, izdala UE Kranj. gnx-25548

Tinta Aleksandra, Cesta ob Soči 14, An-
hovo, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnc-25794

Tomažič Polonca, Kaniža 14/c, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 5708, izdala UE Pesnica.
m-733

Tunjič Mato, Bernetičeva 4, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. AB, reg.
št. 14367, izdala UE Koper. gny-25697

Urbanc Katja, Brilejeva ulica 15, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193799, reg. št. 220406, izdala UE Ljub-
ljana. gni-25588

Valenčak Petra, Dečkova 56, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 833640,
reg. št. 39641, izdala UE Celje. gnc-25444

Vecej Sašo, Orla vas 20, Braslovče, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1211476, izdala UE Žalec. gnv-25725

Vesel Andrej, Mestni log I/8, Kočevje,
vozniško dovoljenje, št. 12085, izdala UE
Kočevje. gnc-25698

Vesel Ervin, Mahovnik 14, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
10434, izdala UE Kočevje. gne-25442

Vidakovič Snežana, Usnjarska cesta 15,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1323172, izdala UE Litija.
gnl-25785

Vidmar Boštjan, K Roku 10, Novo mes-
to, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
26088, izdala UE Novo mesto. gnp-25331

Vidovič Srečko, Stanošina, Podlehnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
29680, izdala UE Ptuj. gnz-25546

Vogrin Frančiška, Glinškova ploščad 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 145236, reg. št. 15211, izdala UE
Ljubljana. gnj-25512

Vogrinčič Otto, Poljanska cesta 19, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1434459, reg. št. 237716, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-25395

Volavšek Jernej, Marija Dobje 20/c, Dra-
mlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10494, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnq-25455

Volk Rajko, Ul. Gradnikove brigade 59,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
gnq-25330

Volk Tatjana, Trnovo 57, Trnovo pri Gori-
ci, vozniško dovoljenje. gnb-25645

Vratar Ludvik, Cuber 41, Moravske Top-
lice, vozniško dovoljenje, št. 30399.
gnh-25339

Vrhovec Anamarija, Dobriša vas 61, Pet-
rovče, vozniško dovoljenje, kat. AB, št. S
1211323, izdala UE Žalec. gnf-25466

Vrhovnik Damijan, Tunjice 16, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
12141, izdala UE Kamnik. gnv-25775

Vugrek Mario, Bizeljska c. 25, Brežice,
vozniško dovoljenje, reg. št. 12405.
gnt-25377

Vujasin Svjetlan, Rusjanov trg 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
925339, reg. št. 74336, izdala UE Ljublja-
na. gnz-25671

Zajc Nada, Liminjanska 81, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7188, izdala UE Piran. gne-25642

Zajc Sašo, Čufarjeva 12, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. S 1263664,
reg. št. 33437, izdala UE Domžale.
gnj-25812

Zakrajšek Aleš, Stara Vrhnika 135, Vrh-
nika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10573, izdala UE Vrhnika. gnu-25826

Zakšek Rajko, Kvedrova cesta 35, Sev-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1293806, reg. št. 9014. gnl-25460

Zavratnik Mojca, Vogljanska 43, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BFG, št. S
1130349, reg. št. 47771, izdala UE Kranj.
gns-25453

Završnik David, Trenta 40, Soča, vozni-
ško dovoljenje, št. S 526454, izdala UE
Tolmin. gnb-25445

Zdovc Matej, Šmartno 114, Šmartno pri
Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 13805. gnu-25551

Zgonc Irena, Prušnikova ulica 54, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002416, reg. št. 200918, izdala UE Ljub-
ljana. gng-25790

Zlodej Marjeta, Efenkova 2, Velenje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12551,
izdala UE Velenje. gnd-25368

Zorenč Pavla, Kosova ulica 22, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
813663, reg. št. 85576, izdala UE Ljublja-
na. gnn-25633

Žerjal Adela, Ulica bratov Učakar 134,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 645148, reg. št. 54300, izdala UE
Ljubljana. gnt-25777

Žitnik Andrej, Stari grad 8, Krško, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 16099,
izdala UE Krško. gnh-25768

Žmavc Sabina, Kadrenci 4, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9536, izdala UE Lenart. m-721

Žokalj Stane, Ulica Anke Salmičeve
58/a, Leskovec pri Krškem, vozniško do-
voljenje, kat. ABFGH, reg. št. 12078, izda-
la UE Laško. gnd-25597

Žunec Albin, Linhartova cesta 45, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
886893, reg. št. 85172, izdala UE Ljublja-
na. gnv-25800

Župan Jože, Resljeva 3, Kostanjevica na
Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15043, izdala UE Krško. gnv-25700

Zavarovalne police

Černota Miran, Tržaška c. 45, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 15/15 6381444 in
15/15 2399700, izdala zavarovalnica Trig-
lav. gnw-25399

Dobrilovič Miran, Rusjanov trg 9, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 620333, izdala
zavarovalnica Tilia. gnq-25355

Gajšak Irena, Tatre 7, Obrov, zavarova-
lno polico, št. AO 0690550, izdala zavaro-
valnica Adriatic. gnp-25531

Grm Leopold, Dolenjska cesta 45/č,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 707615,
izdala zavarovalnica Tilia. gns-25607

Korez Anton, Križni vrh 32, Laporje, za-
varovalno polico, št. AO 274428, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnw-25649

Kralj Silvester, Jakčeva ulica 40, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 640015, izdala
zavarovalnica Tilia. gny-25397

Leskovar Albin, Kočno 14/a, Laporje,
zavarovalno polico, št. AO 249471.
gnu-25651

Panič Rade, Kolodvorska 5, Kozina, za-
varovalno polico, št. AO 0653133.
gnm-25659
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Petje Robert, Glinškova ploščad 10, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 675292, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnx-25323

Pretnar Andrej, Ul. Pohorskega bataljo-
na 32, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
639095, izdala zavarovalnica Tilia.
gno-25632

Rakovec Mojca, Bleiweisova 72, Kranj,
zavarovalno polico, št. 651372, izdala za-
varovalnica Tilia d.d.. gni-25538

Rojc Tamara, Groharjeva ulica 18, Kam-
nik, zavarovalno polico, št. 631154, izdala
zavarovalnica Tilia. gnn-25608

Šabec Magda, Pod zavrtnice 9, Pivka,
zavarovalno polico, št. 0691400.
gns-25728

Štravs Boris, Matjaževa 13, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 680287, izdala za-
varovalnica Tilia na ime Euroline d.o.o., To-
mačevo 39/d, Ljubljana. gnn-25808

Trstenjak Viktor, Prenkova 3, Pobegi, za-
varovalno polico, št. 0777265. gnq-25480

Vavken Vido Vladimir, Peričeva ulica 7,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101252910, izdala zavarovalnica Slove-
nica. gnb-25320

Zavarovalnica Triglav, d.d., Območna enota
Kranj, Kranj, preklicuje neizpolnjene zavaroval-
ne police Zavarovalnice Triglav, d.d., Mikloši-
čeva cesta 19, Ljubljana, davčna številka
80040306, z naslednjimi številkami polic:
4207107 in 4207110, od 4254253 do
4254350, od 3417818 do 3417884, od
3417885 do 3417900, od 85393 do 85398,
od 85400 do 85450, od 19490 do 19500,
od 28611 do 28630, 145520, od 145751
do 145770, od 33173 do 33175, od 41651
do 41665, od 2824901 do 2824950, od
2824964 do 2825000, neizpolnjene medna-
rodne karte za zavarovanje motornega vozila
izdajatelja Zavarovalnice Triglav, d.d., Mikloši-
čeva 19, Ljubljana, od št. 6764014 do št.
6764200, neizpolnjene pobotnice za premo-
ženjska zavarovanja PB-ZP-97/5 Zavarovalni-
ce Triglav, d.d., od št. 1410964 do 1410975,
neizpolnjene pobotnice za življenjska zavarova-
nja PB-OZ-1 Zavarovalnice Triglav, d.d., z na-
slednjimi številkami: od 847251 do 847275,
od 890011 do 890025, štampiljko pravokot-
ne oblike z vsebino: ZAVAROVALNICA
TRIGLAV, d.d. OBMOČNA ENOTA KRANJ Za-
stopnik DOLINAR SIMON, Suška c. 18, 4220
Šk. Loka, tel.: 631-004, zavarovalniško izkaz-
nico pravokotne oblike s fotografijo in vsebino:
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. OBMOČNA
ENOTA KRANJ DOLINAR SIMON ZAVARO-
VALNI ZASTOPNIK št. 076. Ob-27686

Spričevala

Akmačić Ivan, Ul. Brače Radić 92, Staro
Petrovo selo, zaključno spričevalo Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča, izdano leta
1983. gnt-25702

Bac Peter, Polana 9, Puconci, potrdilo o
končanem usposabljanu za zidarja - zidanje
in ometavanje, št. USO ZID 15/96 z dne
11. 7. 1996, izdala Ljudska univerza v Mur-
ski Soboti. gng-25540

Banfi Ludvik, Černelavci, Gorička ul. 53,
Murska Sobota, indeks, št. 82043500, iz-
dala EPF Maribor. gne-25342

Bitežnik Mladen, Kosovela 20, Divača,
spričevalo OŠ Milojke Štrukelj Nova Gori-
ca, izdano leta 1977. gnb-25720

Bogovčič Anton, Laze 12, Jesenice na
Dolenjskem, spričevalo Poklicne vrtnarske
šole v Celju, izdano leta 1975. gnl-25660

Brecelj Irena, Sp. Senica 22, Medvode,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za
učitelja in vzgojitelja v organizacijah za us-
posabljanje, izdal Republiški komite za vz-
gojo in izobraževanje ter telesno kulturo 15.
2. 1989 v Ljubljani, na ime Čarman Irena.
gnv-25750

Brišar Boža, Gunceljska cesta 13, Ljub-
ljana-Šentvid, spričevalo 2. letnika Centra
strokovnih šole, frizerske šole, izdano leta
1976, izdano na ime Radmilić Boža.
gnb-25595

Cvjetoković Ranko, Zvornik, Zvornik, di-
plomo Srednje gradbene šole v Ljubljani,
izdana leta 1990. gnd-25468

Dobočnik Davorin, Planina na Pohorju
46, Zreče, spričevalo 4. letnika ŠCC Celje,
izdano leta 1998/99. gnh-25464

Drev Miran, Koroška 1/b, Šoštanj, za-
ključno spričevalo EGŠ Center v Mariboru,
elektro smer, izdano leta 1976. gnt-25477

Duraković Bečir, Pot na Rakovo jelšo
299/e, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča
v Ljubljani, št. 701-1981/82, izdano leta
1982. gnw-25599

Džananovič Zilhad, Kejžarjeva 1, Jeseni-
ce, indeks Srednje elektro in računalniške
šole. gnn-25358

Felc Brina, Erjavčeva 17, Celje, spriče-
valo 3. letnika Splošne in strokovne gimna-
zije Lava v Celju, izdano leta 1998/99.
gnv-25625

Fink Denis, Bernetičeva 8, Koper - Ca-
podistria, spričevalo 1.,2. in 3. letnika SKPŠ
Koper. gnx-25348

Gasser Lota, Smledniška cesta 93, Kra-
nj, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
za učitelje razrednega pouka v osnovnih šo-
lah, št. 1567, izdal Republiški komite za
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo
dne 7. 10. 1987. gnt-25802

Ivančič Marko, Pahorjeva 1, Koper - Ca-
podistria, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ko-
per. gnf-25641

Jereb Pivk Emilija, Mladinska 10, Spod-
nja Idrija, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Jurij Vega, izdano leta 1976/77.
gnb-25470

Jerkić Mila, Preglov trg 5, Ljubljana, sp-
ričevalo 1. in 2. letnika Srednje PET, smer
ekonomsko komercialni tehnik. gnr-25379

Jerom Sebastijan, Zagon 8/a, Postojna,
diplomo Centra strokovnih šol v Novem me-
stu. gnu-25701

Judež Ružica, Kočevarjeva 10/a, Novo
mesto, zaključno spričevalo - smer bolniča,
izdano 12. 3. 1996. gnt-25556

Kramer Anica, Polje 20, Bistrica ob Sot-
li, spričevalo za varno delo s traktorjem,
izdala Kmetijska šola Šentjur, leta 1998.
gnw-25549

Ljucović Simon, Detelova 1, Kranj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske
šole Kranj, smer prodajalec, izdano leta
1995. gnq-25630

Lorgar Vida, Žibernik 27/a, Rogaška Sla-
tina, zaključno spričevalo Poklicne frizerske
šole ŠCBK Celje, št. 8933, izdano 27. 1.
1982. gnk-25486

Maček Janez, Liminjanska 89, Portorož
- Portorose, spričevalo 2. letnika Gostin-
skega šolskega centra, hotelske šole v Lju-
bljani, izdano leta 1975. gnz-25521

Marn Drago, Cerklje ob Krki 51, Cerklje
ob Krki, spričevalo 3. letnika. gnm-25534

Mešeter Marko, Jenkova c. 17, Velenje,
spričevalo 3. letnika Gostinske šole v Slo-
venj Gradcu - smer kuhar. gnf-25366

Mujičić Alan, Rimska 18, Šmarje-SAP,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole v Lju-
bljani, izdano leta 1999. gnm-25559

Najger Jernej, Arnovo 8/a, Artiče, spriče-
valo 1. letnika Srednje šole za elektrotehniko
in gostinstvo, izdano leta 1993. gnf-25441

Oven Kmetič Jožica, Cesta 20 julija 2,
Zagorje ob Savi, spričevalo SZŠ Celje, iz-
dano leta 1977/78. gnn-25558

Pahić Uroš, Črešnjevec 123, Slovenska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu in 4.
letnika Srednje kmetijske šole v Mariboru.
m-736

Perhoč Slavo, M. Kovača 8, Mihaljevec,
zaključno spričevalo Srednje gradbene šole
v Ljubljani, izdano leta 1977. gnx-25498

Peršl Špela, Slovenska c. 31, Spodnja
Idrija, spričevalo 1. letnika Gimnazije Jurija
Vege Idrija, izdano leta 1990. gns-25332

Peršl Špela, Slovenska cesta 31, Spod-
nja Idrija, spričevalo 3. letnika Srednje frize-
rske šole. gnm-25338

Peterlin Luka, Sestranska vas 16, Gore-
nja vas, spričevalo o končani OŠ Ivana Tav-
čarja Gorenja vas, izdano leta 1996.
gne-25742

Pevec Majda, Godemarci 12, Mala Ne-
delja, spričevalo o končani OŠ Ivan Cankar
Vrhnika, izdano leta 1989, izdano na ime
Zemljič Majda. gng-25615

Pisnjak Jože, Satahovci 25, Murska So-
bota, spričevalo 1. in 2. letnika, št. I-KS/436
SCTRU Murska Sobota. gnb-25345

Plavljanić Alan, Pod goro 4/d, Krško,
zaključno spričevalo, št. 579/97- smer ele-
ktrotehnik. gnj-25487

Pogačar Trdin Tončka, Vosce 4, Blago-
vica, spričevalo osnovne šole, izdano na
ima Pogačar. gnr-25554

Rekanović Suad, Sanski most, BIH, za-
ključno spričevalo Srednje gradbene šole v
Ljubljani, izdano leta 1976. gnh-25518

Rojs Milena, Žice 39, Sv.Ana v Slov.go-
ricah, diplomo Srednje gostinske šole v Ma-
riboru, izdana leta 1977. m-734

Rustja Boris, Dolenjska c. 264, Ljublja-
na, indeks, št. 63990131, izdala Fakulteta
za računalništvo in informatiko v Ljubljani.
gnh-25564

Salešević Mustafa, Vrhpolje, Sanski
most, BIH, diplomo Srednje gradbene šole
Ivana Kavčiča. gng-25390

Sever Romeo, Vojkova 2, Velenje, matu-
ritetno spričevalo Elektro šole v Velenju.
gnu-25751

Spahić Ibrahim, Šmartinska 135, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Grad-
bene poklicne šole Ivan Kavčič, izdano leta
1981. gns-25753

Šinkovec Aleš, Orehovica 16, Izlake, sp-
ričevalo 3. letnika Srednje tehniške in pokli-
cne šole Trbovlje, izdano leta 1998/99.
gnx-25598

Štrukelj Katja, Soška 21, Tolmin, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje ekonom-
ske šole v Novi Gorici, izdano leta 1996.
gns-25653

Švara Manca, Na griču 4, Izola - Isola,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper.
gnd-25718

Topolšek Aleš, Križevec 11/a, Stranice,
indeks, št. 80013822, izdala Ekonomska
poslovna fakulteta v Mariboru. m-720

Trček Jure, Pod vrbami 57, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 1997 in 1999. gnc-25494

Tršan Peter, Trstenik 36/a, Golnik, in-
deks, št. 41041983, izdala Fakulteta za
organizacijske vede v Kranju. gnb-25474
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Turk Marko, Borštnikova 51, Maribor,
indeks, št. 20980276, izdala Pravna fakul-
teta v Ljubljani. gni-25463

Umek Milivoj, Vinarje 111, Maribor, spri-
čevalo Delavske univerze, izdano leta 1975.
m-735

Vencelj Stanko, Gorenja Nemška vas 3,
Trebnje, diplomo št. 49 Ekonomske in trgo-
vske šole Brežice, izdana 15. 6. 1984.
gnd-25793

Verbovšek Timotej, Tbilisijska ulica 158,
Ljubljana, indeks, št. 29002754, izdala Na-
ravoslovno tehnična fakulteta v Ljubljani.
gnh-25664

Vesel Branka, Veliko Mraševo 16, Pod-
bočje, indeks, št. 21015784, izdala FDV v
Ljubljani. gnh-25639

Vežnaver Likar Vlasta, Sp. Škofije 124/e,
Škofije, spričevalo o končanem letniku Gimna-
zije Koper, št. 1696, izdano leta 1978/79.
gnc-25719

Vidgaj Janko, Sevno 12, Primskovo, spri-
čevalo 8. razreda OŠ Šmartno, izdano leta
1982. gni-25663

Vidovič Mirjam, Rakičan, Jezera 27, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu SCTPU
Murska Sobota, št. I TK-1550. gnb-25545

Voga Katarina, Slivno 6/a, Laško, spričeva-
lo 3. letnika SŠGT Celje, izdano leta 1999.
m-724

Zlobec Vanja, Gradišče 4, Sežana, spričeva-
lo 5. letnika Srednje ekonomske in trgovske
šole v Novi Gorici, izdano leta 1998. gnh-25614

Žula Zvonko, Skorno 37, Šoštanj, zaključ-
no spričevalo Železničarsko industrijske šole v
Mariboru, elektro smer, izdano leta 1968.
gnr-25479

Ostali preklici

Ahlin Jože, Rudnik, cesta I/11, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 7514, izdal
LPP. gns-25703

Antolič Dejan, Maistrova 4, Slovenj Gradec,
delovno knjižico. gnz-25346

AVTO TRIGLAV d.o.o., Dunajska 122, Lju-
bljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1152074 in A 1038932.
gng-25690

Batagelj Teja, Grosova 8, Kranj, študentsko
izkaznico, št. 19342097, izdala Ekonomska
fakulteta v Ljubljani. gnj-25362

Bejtulai Delji, Osenjakova 14, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gnz-25496

Bilanović Erzin, Zvezda 14, Ljubljana, delo-
vno knjižico. gne-25592

Bizjak Danijel, Grčna 7, Nova Gorica, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 1085880. gnm-25359

Boscherini Anja, Šifrerjeva 7, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 2402, izdal LPP.
gno-25707

CESTNO PODJETJE KRANJ, Jezerska ce-
sta 20, Kranj, licenco za prevoz oseb in stvari
za lastne potrebe v notranjem cestnem prome-
tu, št. 0002085/31 z dne 23. 2. 1998, za
vozilo Peugeot Boxer 2,5 D, reg. št. KR-
4239K. gnq-25380

CESTNO PODJETJE KRANJ, Jezerska ce-
sta 20, Kranj, licenco za prevoz oseb in stvari
za lastne potrebe v notranjem cestnem prome-
tu, št. 0002085/31 z dne 23. 2. 1998, za
vozilo Volkswagen Transporter 253 D, reg. št.
KR 40-33H. gnt-25381

CESTNO PODJETJE KRANJ, Jezerska ce-
sta 20, Kranj, licenco za prevoz oseb in stvari
za lastne potrebe v notranjem cestnem prome-
tu, št. 0002085/31 z dne 23. 2. 1998, za
vozilo Renault Trafic T2B3, reg. št. KR-46-95C.
gnn-25383

CESTNO PODJETJE KRANJ, Jezerska ce-
sta 20, Kranj, licenco za prevoz oseb in stvari
za lastne potrebe v notranjem cestnem prome-
tu, št. 0002085/31, z dne 23. 2. 1998, za
vozilo Volkswagen Transporter D, reg. št. KR-
9223F. gnm-25384

CESTNO PODJETJE KRANJ, Jezerska ce-
sta 20, Kranj, licenco za prevoz oseb in stvari
za lastne potrebe v notranjem cestnem pro-
metu, št. 0002085/31 z dne 23. 2. 1998, za
vozilo Peugeot Boxer 2,5D, reg. št. KR
5993P. gnl-25385

CESTNO PODJETJE KRANJ, Jezerska ces-
ta 20, Kranj, licenco za prevoz oseb in stvari za
lastne potrebe v notranjem cestnem prometu,
št. 0002085/31 z dne 23. 2. 1998, za vozilo
Tam 80 A, reg. št. LJ-D3481. gnk-25386

CESTNO PODJETJE KRANJ, Jezerska ce-
sta 20, Kranj, licenco za prevoz oseb in stvari
za lastne potrebe v notranjem cestnem pro-
metu, št. 0002085/31 z dne 23. 2. 1998, za
vozilo Tam 80 A 50, reg. št. KR-L1-291.
gnj-25387

CESTNO PODJETJE KRANJ, Jezerska ces-
ta 20, Kranj, licenco za prevoz oseb in stvari za
lastne potrebe v notranjem cestnem prometu,
št. 0002085/31 z dne 23. 2. 1998, za vozilo
Tam 80 A, reg. št. KR-L3293. gnm-25388

CESTNO PODJETJE KRANJ, Jezerska ce-
sta 20, Kranj, licenco za prevoz oseb in stvari
za lastne potrebe v notranjem cestnem pro-
metu, št. 0002085/31 z dne 23. 2. 1998, za
vozilo Tam 80 A 50, reg. št. KR-B2-807.
gnh-25389

CESTNO PODJETJE KRANJ, Jezerska ce-
sta 20, Kranj, licenco za prevoz oseb in stvari
za lastne potrebe v cestnem notranjem pro-
metu, št. 0002085/31 z dne 23. 2. 1998, za
vozilo Peugeot Boxer 2,5 D, reg. št. KR-
5994P. gnf-25391

CESTNO PODJETJE KRANJ, Jezerska ce-
sta 20, Kranj, licenco za prevoz oseb in stvari
v notranjem cestnem prometu, št.
0002085/31 z dne 23. 2. 1998, za vozilo
Fiat Ducato Super kombi D, reg. št- KR-11-
20D. gne-25392

CESTNO PODJETJE KRANJ, Jezerska ce-
sta 20, Kranj, licenco za prevoz oseb in stvari
za lastne potrebe v cestnem notranjem pro-
metu, št. 0002085/31 z dne 23. 2. 1998, za
vozilo Fiat Ducato Turbo D, reg. št. KR-51-
76. gnd-25393

Čebir Imeri, Svobode 12, Piran - Pirano,
delovno knjižico. gnk-25661

Čoh Jernej, Chengdujska 32, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 17637.
gnf-25666

Fidler Katarina, Volčji potok 30, Kamnik,
dijaško mesečno vozovnico, št. 15719.
gnw-25699

Filipič Anja, Kalanova 7, Medvode, dijaško
mesečno vozovnico, št. 15713. gnk-25811

Gorjup Anton, Pot Josipa Brinarja 14, Hra-
stnik, vpisni list za čoln, št. 01/03-394/82 z
dne 8. 6. 1982. gnq-25555

Goršin Franc, Reška cesta 11, Prestra-
nek, delovno knjižico. gnq-25580

Griljc Ivan, Levstikova ulica 11, Kamnik,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-790/94. gnt-25502

Gyorek Samo, Vrtna 8, Murska Sobota,
polico osebnega rentnega zavarovanja, št,
45401000003, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. gnw-25374

Hanželič Boštjan, Prečna pot 17, Ptuj, iz-
kaznico reševalca iz vode, št. 369.
gno-25657

Ilič Radica, Puhova 8, Ljubljana, študent-
sko izkaznico, št. 23544, izdala Visoka uprav-
na šola. gnw-25799

ISTRABENZ AVTO d.o.o., Šmarska cesta
5/a, Koper - Capodistria, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1123687.
gns-25603

Jakupović Muhamed, Zaloška cesta 16, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnc-25369

Jeraj Nataša, Glavarjeva 49, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 18586.
gnw-25499

Jusufi Berat, Šišenska 29, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 210. gnb-25520

Kapular Dragica, Beblerjev trg 13, Ljublja-
na, delovno knjižico. gng-25815

Karlo Alenka, Blaguš 1, Sveti Jurij ob Ščav-
nici, študentsko izkaznico, št. 61112672, iz-
dala Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-726

Kaudik Ciril, Kavče 22, Velenje, 9 delnic
KRS Velenje, št. 001995, 001996, 001997,
001998, 001999, 002000, 002001,
002002, 002003. gnu-25476

Klajn Katarina, Vrhovo 51, Radeče, dijaško
mesečno vozovnico, št. 27572, izdal LPP.
gne-25567

Kovačič Andreja, Bratovševa ploščad 9, Lju-
bljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
1822420. izdal LPP. gnf-25591

Kovaljev Gordana, Lepodvorska 10, Ljub-
ljana, potrdilo o opravljenem strokovnem izpo-
poljevanju za trgovskega poslododjo, izdano
leta 1996. gnk-25561

Kramberger Jože, Mladinska 19/a, Murska
Sobota, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-06559-00/94. gnn-25483

Kropec Simona, Gosposka 4, Celje, štude-
ntsko izkaznico, št. 5089, izdala Naravoslovna
tehnična fakulteta v Ljubljani. gnq-25730

Kropf Jožef, Zimica 69, Zgornja Korena,
delovno knjižico. m-715

Krušič Miran, Kostanjevec 37, Zgornja Lož-
nica, potrdilo o preizkusu znanja za licenco v
cestnem prometu, št. 610836, izdano 29. 12.
1997. gnp-25356

Kuhar Herman, Kidričeva 23, Velenje, 8
delnic KRS Velenje, št. 006505, 006506,
006507, 006508, 006509, 006510,
006511 in 006512. gnv-25350

Lapajne Petra, Vojkova 5, Idrija, študentsko
izkaznico, št. 19346882, izdala Ekonomska
fakulteta. gne-25492

Lebar Karmen, Plešičeva 41, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 923, 100% inv.
s spremljevalcem. gnw-25824

Lelič Denis, Brodarjev trg 5, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 36062. gnv-25400

Martinis Robert, Livarska 14, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 2217, izdal LPP.
gns-25403

Mestek Živa, Brilejeva 6, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 12160. gnb-25745

Mihajlović Darjan, Ilirska 7, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 956. gnu-25801

Mlinarič Franc, Bratovševa ploščad 20, Lju-
bljana, vpisni list za čoln, št.01-03-773/1-
1998. gnr-25504

Mubi Igor, Grintovška ulica 7, Kranj, štude-
ntsko izkaznico, št. 23980139, izdala Fakulte-
ta za strojništvo. gnh-25764

Mujkić Jasmin, Brodarjev trg 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 15082, izdal
LPP. gnd-25668

Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10, Ptuj, pre-
klicuje licenco za opravljanje prevozov stvari
za vozilo z reg. oznako: MB N8-139, TAM
190, izdala Gospodarska zbornica Slovenije.
Ob-27883

PETOVIA AVTO PTUJ d.d., Ormoška cesta
23, Ptuj, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1170806 za vozilo Rena-
ult megane break 1,6 16 V. gnv-25825

Petrovič Matilev Peter, Šišenska cesta 2,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-25814

Pišot Janko s.p., Gojače 39, Črniče, lice-
nco št. 7597/9392, izdana 1. 10. 1998 za
vozilo z reg. oznako MB-709D. gnp-25710

Praprotnik Metod, Ljubno 129, Podnart,
izkaznico vojnega invalida, št. 3572 - popust
pri vožnji. gnd-25643
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Pribošič Miha, Cesta Krimskega odreda
70, Vrhnika, delovno knjižico. gnm-25709

Rogelj Polonca, Jezero 121, Preserje, štu-
dentsko izkaznico, št. 11960545, izdala Vi-
soka šola za zdravstvo v Ljubljani. gnz-25696

Rotner Rajko, Pot k ribniku 22, Ljubljana,
vpisni list za čoln, št. 02/03-2598/95 za čoln
z oznako KP - 938. gnd-25693

Rusjan Matija, Rožičeva 11, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 2133.
gnj-25462

Rustemi Šenaze, Križna ulica 12/a, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnd-25568

Rustja Boris, Dolenjska cesta 164, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 63990131,
izla fakulteta za računalništvo in informatiko.
gng-25565

Skok Ana, Ul. 28. maja 37, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 32592, izdal LPP.
gng-25440

Srečnik Mateja, Stagne 23, Tržič, mesečno
vozovnico, na relaciji Kovor - Kranj. gnq-25655

Strajnar Tatjana, Ljubljanska cesta 5/a, Tr-
zin, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdal Rep. komite za zdravstveno in socialno
varstvo Ljubljana, izdano na ime Brdar Tatja-
na, leta 1990. gnr-25679

Stropnik Majda, Ravne 21, Šoštanj, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 8717. gnt-25627

Svet Tanja, Kašeljska cesta 91/a, Ljublja-
na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čo-
lna, št. 02/13-2120/97. gnj-25566

Šajn Vladimir, Mašera Spasičeva 13, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-3978/96. gnr-25354

Škraban Anton, Plečnikova 3/a, Krog, Mu-
rska Sobota, original overjeno kopijo licen-
ce.št. 003719 z dne 2. 12. 1997.
gnd-25647

Šmitran Kristina, Tbilisijska 46, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 25693, izdal
LPP. gnz-25396

Šoštarec Katja, Molniške čete 15, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 7272, iz-
dal LPP. gny-25322

Špenger Helena, Na fari 40, Prevalje, de-
lovno knjižico. gno-25357

Taškar Branka, Zvezda 6, Ljubljana, potr-
dilo o opravljenem strokovnem izpitu ( dopo-
lnilni ), izdal Rep. komite za zdravstveno in
socialno varstvo v Ljubljani, leta 1987, na ime
Radivojević Branka. gns-25678

Toplice Dobrna, d.d., Dobrna 50, Dobr-
na, preklicuje obveznice s kuponi: 2 obvez-
nici v nominalni vrednosti 10.000 DEM ter
kuponi po 475 DEM, in sicer: RS 011090
A 010294, RS 011090 A 010295, 7 ob-
veznic v nominalni vrednosti 1.000 DEM ter
kuponi po 47,50 DEM, in sicer: RS 011090
E 022099, RS 011090 E 022100, RS
011090 E 022101, RS 011090 E
022102, RS 011090 E 022103, RS
011090 E 022104, RS 011090 E
022105. Ob-27684

Topolovac Miladin, Zupančičeva 34, Ko-
per - Capodistria, delovno knjižico. gnl-25535

Urleb Gvido, Zavodnje 46/b, Šoštanj, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1127681. gnu-25351

Urleb Gvido, Zavodnje 46/b, Šoštanj, pot-
rdilo za registracijo uvoženega vozila Aprilia-
RS 250, št. šasije ZD4LD0100TN051557.
gns-25353

Velić Fahrudin, Brodarjev trg 13, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 17544.
gnq-25530

Verščaj Suzana, Stranska vas 4/a, Novo
mesto, dijaško mesečno vozovnico, št. 12342.
gnu-25601

Vezočnik Tatjana, Ziherlova ulica 10, Ljub-
ljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1192620, za vozilo Peugeot
206 14 I. gnr-25404

Vračun Matej, Kunšperk 15, Šmarje pri
Jelšah, študentsko izkaznico, št. 26201292,
izdala Fakulteta za gradbenštvo in geodezijo v
Ljubljani. gnn-25683

Vrbavac Nikola, Mariborska 23, Ljubljana,
delovno knjižico. gnr-25579

Vugrek Mario, Bizeljska cesta 25, Brežice,
službeno izkaznico, št. 2584, izdal MORS.
gny-25722

Zalokar Andrej, Miličinskega 3, Celje, de-
lovno knjižico. gnc-25619

Žižek Robert, Nikole Tesle 7, Murska So-
bota, delovno knjižico reg. št. 44674, ser. št.
309832, izdana 21. 10. 1982 pri UE Murska
Sobota. gne-25717
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