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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Su 1/2000 Ob-30777
V skladu z določilom drugega odstavka

46. člena zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št.
19/94, 45/95, 26/99, 38/99 in 28/00)
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu objavlja

poziv
predstavniškim organom občin in

drugim pristojnim predlagateljem na
okrožju Okrožnega sodišča v Slovenj
Gradcu, da predlagajo kandidate za
140 sodnikov porotnikov Okrožnega

sodišča v Slovenj Gradcu
Za sodnika porotnika je lahko imenovan

državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil
trideset let starosti, ki ni bil pravnomočno ob-
sojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ki je zdravstveno ter oseb-
nostno primeren za udeležbo pri izvajanju sod-
ne oblasti in aktivno obvlada slovenski jezik.

Predloge pošljite na naslov: Okrožno so-
dišče v Slovenj Gradcu, urad predsednika,
Kidričeva 1, Slovenj Gradec, in sicer v roku
30 dni od objave tega poziva.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 6. 2000

Su 21/2000-2 Ob-30778
V skladu z določilom drugega odstavka

46. člena zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št.
19/94, 38/99 in 28/00) predsednica
Okrožnega sodišča v Murski Soboti objavlja

poziv
predstavniškim organom občin in

interesnim organizacijam, ki so kot
društva ali združenja registrirana in

delujejo na območju Okrožnega
sodišča v Murski Soboti, da predlagajo
kandidate za 200 sodnikov porotnikov

Okrožnega sodišča v Murski Soboti
Za sodnika porotnika je lahko imenovan

državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil
trideset let starosti, ki ni bil pravnomočno ob-
sojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ki je zdravstveno ter oseb-
nostno primeren za udeležbo pri izvajanju sod-
ne oblasti in aktivno obvlada slovenski jezik.

Predlagatelji morajo predlogom predlo-
žiti dokazila, da kandidati izpolnjujejo pogo-
je za imenovanje.

Ker živi na področju Okrožnega sodišča
v Murski Soboti tudi avtohtona madžarska
narodnostna skupnost, je treba predlagati
potrebno število kandidatov, ki aktivno ob-
vladajo madžarski jezik.

Predloge je treba poslati na naslov:
Okrožno sodišče v Murski Soboti, urad
predsednice, Slomškova 21, Murska So-
bota, v roku 30 dni od objave tega poziva.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 6. 6. 2000

Su 21/2000 Ob-30779
V skladu z določilom drugega odstavka

46. člena zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št.
19/94, 45/95, 26/99, 38/99 in 28/00)
to sodišče objavlja

poziv
predstavniškim organom občin in

drugim pristojnim predlagateljem na
območju Okrožnega sodišča v Kopru,

da predlagajo kandidate za 380
sodnikov porotnikov Okrožnega

sodišča v Kopru
Za sodnika porotnika je lahko imenovan

državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil
trideset let starosti, ki ni bil pravnomočno ob-
sojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ki je zdravstveno ter oseb-
nostno primeren za udeležbo pri izvajanju sod-
ne oblasti in aktivno obvlada slovenski jezik.

Na območju, kjer živi avtohtona italijan-
ska skupnost, je treba predlagati potrebno
število kandidatov, ki aktivno obvladajo itali-
janski jezik.

Predloge, skupaj z dokazili, da kandidati
izpolnjujejo pogoje za imenovanje, ki jih do-
loča zakon, je treba poslati na naslov:
Okrožno sodišče v Kopru, urad predsedni-
ka, Koper, Ferrarska 9, v roku 30 dni od
objave tega poziva.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 7. 6. 2000

Su 21/2000 Ob-30780
Skladno z določilom drugega odstavka

46. člena zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št.
19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) objavljam

poziv
predstavniškim organom občin in

drugim pristojnim predlagateljem na
območju Okrožnega sodišča v

Mariboru, da predlagajo kandidate za
500 sodnikov porotnikov Okrožnega

sodišča v Mariboru
Za sodnika porotnika je lahko imenovan

državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil

trideset let starosti, ki ni bil pravnomočno ob-
sojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ki je zdravstveno ter oseb-
nostno primeren za udeležbo pri izvajanju sod-
ne oblasti in aktivno obvlada slovenski jezik.

Predloge je treba poslati na naslov:
Okrožno sodišče v Mariboru, urad pred-
sednika, 2503 Maribor, Sodna ulica 14, v
roku šestdeset dni od te objave.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 6. 2000

Pozivi za imenovanje sodnikov
porotnikov

Razglasi in objave

Postavitev začasnega zastopnika
po 51. členu ZUP

Št. 1/2000 Ob-30787
Zavod za gozdove Slovenije, Območna

enota Sežana, KE Sežana, izdaja v upravni
zadevi sanacije poškodovanega gozda na
parceli št. 4212/28 k.o. Sežana, v lasti Mo-
že Marije in Može Antonije, obe imata nezna-
no bivališče, na podlagi 51. člena zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99) po uradni dolžnosti naslednji sklep:

Emil Kač, rojen 25. 3. 1962, univ. dipl.
inž. gozd., Partizanska 49, Sežana, se postavi
za začasnega zastopnika Može Marije in Mo-
že Antonije. Zastopal jih bo v postopku sana-
cije poškodovanega gozda, vključno z nujnimi
gozdnogojitvenimi in varstvenimi deli v novoo-
snovanem mladju, na parceli št. 4212/28, vl.
št. 252, k.o. Sežana, ki teče pri Zavodu za
gozdove Slovenije, OE Sežana, KE Sežana,
dokler ne nastopi zakoniti zastopnik oziroma
sama stranka ali njen pooblaščenec.

Pouk o pravnem sredstvu: zoper ta sklep
ni dovoljena posebna pritožba (228. člen
zakona o splošnem upravnem postopku, Ur.
l. RS, št. 80/99).

Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Sežana

LJUBLJANA

Popravek
V Uradnem listu RS, številka 53 z dne

15. 6. 2000, stran 5163, Rg-2644, se sub-
jekt vpisa pravilno glasi: PREREZ, Projek-
tantski in izvajalski inženiring, d.o.o., Li-
tija, Tenetiše 29.

Sodni register
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 3258/99 Rg-64
Okrožno sodišče v Celju je v registrski

zadevi predlagatelja družbe z omejeno od-
govornostjo OBERSKI, d.o.o., trgovina in
storitve, Rogaška Slatina, ki ga zastopa no-
tar Boris Lepša iz Ljubljane, za vpis prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku skle-
nilo objaviti sklep.

Družba OBERSKI, d.o.o., trgovina in
storitve, Rogaška Slatina, preneha po
skrajšanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer
Zorman-Rojs Olgo, Ulica Gubčeve brigade
88, Ljubljana, ki prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje družbe ostane družbenici.
Sklep je sprejela družbenica dne 24. 11.

1999.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 5. 2000

LJUBLJANA

Srg 3711/2000 Rg-6382
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog družbe SPLOŠNO GRAD-
BENO PODJETJE SLOVENIJA CESTE
TEHNIKA OBNOVA, d.d., Ljubljana, Sloven-
ska 56, za prenehanje družbe po skrajša-
nem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe objavlja sklep:

Družba SPLOŠNE GRADNJE, izvajanje
gradbenih del, d.o.o., Ljubljana, Vošnja-
kova 8, reg. št. vl. 1/12678/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 13. 3. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj  je  SPLOŠNO  GRADBENO
PODJETJE  SLOVENIJA  CESTE  TEHNIKA
OBNOVA, d.d., Ljubljana, Slovenska 56, z
ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT,
ki  prevzema  obveznost  plačila  morebitnih
preostalih  obveznosti  družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital in vse
premoženje prenese v celoti na ustano-
vitelja.

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 sprejelo
sklep  o  izbrisu  družbe  iz  sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2000

SLOVENJ GRADEC

Srg 148/99 Rg-65
Okrožno  sodišče  v  Slovenj  Gradcu  je

v  registrski  zadevi  št.  Srg  148/99
zaradi  vpisa  prenehanja  družbe  po  skraj-
šanem  postopku  dne  17. 5. 2000  skle-
nilo:

V  sodnem  registru  tega  sodišča  se
pod  št.  vl.  1/3220-00  vpiše  izbris
družbe  ERIK,  digitalne  komunikacije,
d.o.o.,  s  sedežem  na  Prevaljah,  Polja-
na 6, zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 5. 2000

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 012-5/00 Ob-30514
V evidenci statutov sindikatov, vodenih

pri Upravni enoti Hrastnik, pod zap. št. 6,
kamor je vpisan Sindikat Toplarne Hrast-
nik, d.o.o., se z dnem 12. 6. 2000 vpiše
sprememba sedeža sindikata, tako da se
po novem glasi: Ulica prvoborcev 5a,
1430 Hrastnik.

Št. 141-12/00-112 Ob-30652
Pravila Sindikata zavoda Osnovne

šole  Ela  Kristl  Korena,  Zgornja  Ko-
rena 32, vpisana v evidenco statutov
sindikatov   pri  Upravni  enoti  Maribor,
z dne 26. 5. 1993, pod zap. št. 145, ki
odslej  nosijo  naziv:  Pravila  SVIZ  Slove-
nije  zavoda  Osnovne  šole  Korena,  so
bila spremenjena  in sprejeta na sestanku
sindikata, dne 15. 3. 2000, s sprejetjem
pravil pa je bilo spremenjeno tudi ime sin-
dikata, ki odslej glasi: Sindikat vzgoje,
izobraževanja in znanosti Slovenije,
Sindikat zavoda Osnovna šola Korena,
s sedežem Zgornja Korena 32, Zgornja
Korena.

Sprememba je vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zap. št. 12, z dne 14. 6. 2000. Spreme-
njena pravila se hranijo v Upravni enoti
Maribor.

Razglasi sodišč

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

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

N 368/99 PO-6300
Matija Bertalanič, roj. 22. 2. 1930,

nazadnje stanujoč Cesta komandanta
Staneta 37, Medvode, je pogrešan (na
predlog Helene Zajc, Kalanova 1, Med-
vode).

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2000

N 72/99 PO-6379
Padežnik Ernest, roj. 30. 4. 1959, na-

zadnje stan. Udmat 6a, Laško, je pogrešan
od 8. 4. 1990 (na predlog mld. Kavc Tanje,
ki jo zastopa mati in zakonita zastopnica
Marguč Kavc Andreja, obe stan. Draža vas
65, Loče pri Poljčanah).

Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 5. 2000

N 14/2000 PO-6424
Mihael Kuzman, roj. 3. 9. 1925, nazad-

nje stanujoč v Vojniku je pogrešan (na pred-
log Preložnik Slavka, Cesta v Tomaž 5,
Vojnik).

Okrajno sodišče v Celju
dne 23. 5. 2000

D 183/99 PO-6301
Cepach Francesco od Giovannia, iz

Cepkov, je razglašen za mrtvega s sklepom
tega sodišča št. N 45/98 z dne 7. 5. 1999
in določen datum smrti 1. 1. 1965 in ni
zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.

Če  se  po  preteku  enega  leta  od
objave  oklica  ne  zglasi  noben  dedič,  bo
sodišče  opravilo  zapuščinsko  obravnavo
na  podlagi  podatkov,  s  katerimi  razpo-
laga.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 5. 2000

Oklici dedičem
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D 181/99 PO-6302
Cepach Antonio od Giovannia, iz Cep-

kov, je razglašen za mrtvega s sklepom te-
ga sodišča št. N 44/98 z dne 7. 5. 1999 in
določen datum smrti 1. 1. 1965 in ni zapu-
stil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 5. 2000

D 277/99 OD-6426
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pokojnem Jožefu Žaklju, kmetoval-
cu, roj. 17. 8. 1908, nazadnje stanujočem
Goropeke 12, Žiri, umrlem 4. 8. 1998 v
Goropekah.

Zakoniti dedič je tudi zapustnikov sin Jo-
žef Žakelj, roj. 13. 9. 1935, ki prebiva v
Avstraliji na neznanem naslovu.

Sodišče poziva imenovanega dediča, da
v roku enega leta od objave oklica pri tem
sodišču priglasi svoje pravice do zapušči-
ne. Po preteku tega roka bo sodišče odlo-
čilo o zapuščini na podlagi podatkov, s ka-
terimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Škoflji Loki
dne 25. 5. 2000

D 117/98 OD-6241
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po dne 3. 5. 1998 umrli Ivani Vrtovec,
roj. Kretič, rojeni 12. 1. 1908, gospodinji iz
Vrtovč št. 9, državljanki Republike Sloveni-
je. Kot eden od zakonitih dedičev po za-
pustnici pride v poštev tudi njen sin Franc
Vrtovec, ki po izjavah ostalih zakonitih dedi-
čev prebiva nekje v Avstraliji.

Sodišče poziva Franca Vrtovca, da se
prijavi naslovnemu sodišču v roku enega
leta od objave tega oklica in oklica na ogla-
sni deski tega sodišča.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo in odločilo na pod-
lagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 9. 5. 2000

D 515/86 OD-6148
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pok. Julijani Moškon, roj. 1. 1.
1932, nazadnje stan. Maribor, Plečnikova
ul. 8, ki je umrla dne 11. 3. 1986.

V krogih zakonitih dedičev spadajo tudi
Marija Dauviallairce, Štefanija Hrga in Julija-
na Kovačič, katerih naslov je neznan.

Dedinje pozivamo, da se v enem letu po
objavi tega oklica prijavijo tukajšnjemu so-
dišču. Enak poziv velja za morebitne dediče
navedenih oseb.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 4. 2000

D 54/98 OD-6421
Pri tem sodišču teče zapuščinski po-

stopek po pok. Katarini Pakiž, hčerki Leo-
polda in Ivane, roj. 21. 4. 1899, umrli

25. 9. 1995 na Vrhniki, nazadnje stanujoči
Nova vas 15.

Kot zakoniti dedinji po zapustnici bi na
podlagi vstopne pravice prišli v poštev tudi
hčerki zapustničinega brata Dominika Paki-
ža (nazadnje stanujoč v ZRJ, Beograd, Po-
savskega odreda 67), Jožica Stojanovič, ka-
tere naslov sodišču ni znan in njena sestra
Ivanka, katere priimek in naslov sodišču ni-
sta znana. Zato sodišče poziva navedeni
dedinji in vse druge osebe, ki menijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
naslovnemu sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica.

Po poteku oklicnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo in odločilo
na podlagi podatkov, s katerimi bo razpola-
galo.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 24. 5. 2000

Oklici o skrbnikih in razpravah

In 50/97 SR-6422
Okrajno sodišče v Cerknici je po sodni-

ku Tonetu Urbasu v izvršilni zadevi upnika
Janeza Slobka, Škocjan 10, Koper, zoper
dolžnika Zdravka Strleta, Kajuhova 11, Po-
stojna, oziroma Gornji Kompac 10, Aleksi-
nac, ZRJ, zaradi izterjave 18.400 ameriških
dolarjev v tolarski protivrednosti s pp, dne
9. 12. 1998 sklenilo:

dolžniku Zdravku Strletu, neznanega pre-
bivališča, se postavlja začasna zastopnica
Slava Štampar, odvetnica v Postojni.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka v izvršilni zadevi opr. št. In 50/97, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo na-
stopil pred sodiščem oziroma dokler mu
skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 9. 12. 1998

Pl 21/99 SR-6374
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče

stranke Zavarovalnice Triglav, d.d., Mikloši-
čeva 19, Ljubljana, proti toženi stranki Be-
lak Mihaelu, neznanega prebivališča, zaradi
plačila 2,042.489 SIT, dne 15. 5. 2000
sklenilo:

na podlagi določila 4. točke 82. člena
zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št.
26/99, v nadaljevanju: ZPP) se toženi stran-
ki Bekal Mihaelu postavlja začasna zastop-
nica odvetnica Golob Tajka iz Ljubljane.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. Pl 21/99,
dokler tožena stranka ne nastopi pred so-
diščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2000

P 517/99 SR-6307
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče

stranke Andreja Grzetiča, Stara Loka 70,
Škofja Loka, proti toženi stranki Karmen Biz-
jak, nazadnje stanujoči Naselje na Šahtu
25, Kisovec, sedaj neznanega prebivališča,
zaradi plačila 373.000 SIT s pripadki, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. čle-
na zakona o pravdnem postopku, s sklepom

opr. št. P 517/99 z dne 10. 5. 2000, tože-
ni stranki Karmen Bizjak postavilo začasne-
ga zastopnika Marinko Mihovilovič, odvetni-
co iz Škofje Loke.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdnem postopku vse dotlej,
dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma do-
kler skrbstveni organ ne sporoči, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 10. 5. 2000

P 61/2000 SR-6306
To sodišče je po sodniku Bojanu Tram-

pušu v pravdni zadevi tožečih strank Mojce
in Tomaža Koretiča, oba stan. Gorica št.
29, Leskovec pri Krškem, ki ju zastopa odv.
Zdravko Groboljšek iz Sevnice, zoper tože-
no stranko Ano Mejaš, roj. Koretič, stan.
Donja Stubica, Zagorje, Republika Hrvaška,
zaradi ugotovitve lastninske pravice, vsp.
150.000 SIT, izven naroka dne 16. 5. 2000
sklenilo:

toženi stranki Ani Mejaš, roj. Koretič,
stan. Donja Stubica, Zagorje, Republika
Hrvaška, se postavi začasni zastopnik Du-
šan Medved, zaposlen kot strokovni sode-
lavec pri Okrajnem sodišču v Krškem, ki
bo zastopal toženo stranko v pravdni zade-
vi z opr. št. P 61/2000, vse dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 16. 5. 2000

II P 296/2000 IZ-6238
To sodišče je po strokovni sodelavki Na-

taši Koščak, v pravdni zadevi tožeče stran-
ke Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, Ob-
močna enota Celje, ki jo zastopa Vojko Zi-
danšek, odvetnik v Slovenskih Konjicah,
proti toženi stranki Erjavec Majdi, Kogojeva
ulica 1, Ljubljana, sedaj neznanega prebiva-
lišča, zaradi plačila 301.211 SIT, dne 4. 5.
2000 sklenilo:

toženi stranki Erjavec Majdi, neznanega
prebivališča, se v zadevi opr. št. II P 296/
2000, postavi začasni zastopnik, odvetnik
Sočan Aleš, Miklošičeva 38, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal toženo stranko, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo nasto-
pil pred sodiščem oziroma dokler skrbstve-
ni organ, pristojen za socialne zadeve, ne
bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2000

P 305/98 SR-6237
To sodišče je po okrajni sodnici Fridi

Burkelc, v pravdni zadevi tožeče stranke
Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, OE
Celje, ki jo zastopa odv. Barica Zidar iz Ce-
lja, zoper toženo stranko Varezič Suzana,
Nušičeva 2/a, Celje, zaradi plačila 95.440
SIT s pp., v skladu z določilom 82. člena
zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št.
26/99) ZPP, sklenilo:

toženi  stranki  Varezič  (roj. Švab)  Su-
zani, roj. 22. 9. 1970, se postavi začasne-
ga zastopnika Iztok Dolinšek, odvetnik iz
Celja.
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Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko vse do takrat, dokler toženka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 4. 2000

P 399/97 SR-6497
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče

stranke Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljublja-
na, OE Celje, ki jo zastopa odvetnik Vojko
Zidanšek iz Slovenskih Konjic, Stari trg 36,
proti toženi stranki Branislav Gojkovič, nez-
nanega bivališča, zaradi plačila 172.912
SIT, na podlagi določila 82. člena zakona o
pravdnem postopku (ZPP) sklenilo: tožencu
Branislavu Gojkoviču, neznanega bivališča,
se postavi začasni zastopnik Ferdo Cvikl,
univ. dipl. pravnik, zaposlen pri Okrajnem
sodišču v Velenju.

Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolž-
nosti zakonitega zastopnika, vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 15. 5. 2000

P 550/93 SR-6494
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče

stranke Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljublja-
na, OE Celje, ki jo zastopa odvetnik Vojko
Zidanšek iz Slovenskih Konjic, proti toženi
stranki Halida Kovačevič, neznanega biva-
lišča, zaradi plačila 9.593 SIT, na podlagi
določila 82. člena zakona o pravdnem po-
stopku (ZPP) sklenilo: toženki Halidi Kova-
čevič, neznanega bivališča, se postavi za-
časna zastopnica Karolina Pečnik, univ. dipl.
pravnica, zaposlena pri Okrajnem sodišču v
Velenju.

Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolž-
nosti zakonitega zastopnika, vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen poob-
laščenec ne nastopi pred sodiščem oziro-
ma dokler organ, pristojen za socialne za-
deve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 30. 5. 2000

I 1998/00674 SR-6423
Okrajno sodišče v Škoflji Loki je na pod-

lagi določb prvega odstavka in 4. točke dru-
gega odstavka 82. člena zakona o pravd-
nem postopku (Ur. l. RS, št. 96/99), v zvezi
s 15. členom zakona o izvršbi in zavarova-
nju (Ur. l. RS, št. 51/98), dolžniku Ambro-
žič Dušanu, Na kresu 20, Železniki, v izvr-
šilni zadevi I 1998/00674, zaradi izterjave
zneska 554.801 SIT s pp, postavilo zača-
snega zastopnika Petra Osolnika, odvetnika
iz Škofje Loke. Postavljeni zastopnik bo za-
stopal dolžnika v postopku, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči, da je posta-
vil skrbnika.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 27. 5. 2000

Amortizacije

N 129/2000-4 AM-6538
Na predlog Savinc Antonije, Jana Husa

80, Ljubljana, se uvaja amortizacija hranilne
knjižice pri Mestni hranilnici v Ljubljani št.
140-361616/12 na geslo.

Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 16. 5. 2000

Stečajni postopki
in likvidacije

St 2/2000 S-30549
V postopku prisilne poravnave med dolž-

nikom GAŠPER proizvodnja stavbnega
pohištva in žagarstvo, d.o.o., Dobrava
42, Radlje ob Dravi in njegovimi upniki, bo
narok za prisilno poravnavo dne 19. 7.
2000 ob 10. uri v sobi št. 38, tukajšnjega
sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo na tukajšnjem so-
dišču v Slovenj Gradcu, vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, v sobi št. 9.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 6. 2000

St 112/2000 S-30550
To sodišče je s sklepom St 112/2000

dne 14. 6. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom MR MARKET trgovina na
drobno, d.o.o., Trbovlje, Kolonija 1. ma-
ja 10a, matična številka: 5647495, šifra
dejavnosti: 52.110 in ga bo izvedlo v obliki
skrajšanega stečajnega postopka.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Gorše, univerzitetni diplomiran pravnik iz
Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 6. 9. 2000 ob 8.30, soba 307/III tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodiča dne 14. 6.
2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2000

St 30/2000-8 S-30551
To sodišče je s sklepom St 30/2000

dne 15. 6. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom STAL Proizvodnja izdel-
kov iz steklocementa, aluminija in trgo-
vina, d.o.o., Levstikova 8, Zagorje ob Sa-
vi, matična številka 5986524.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Gorše, odvetnik iz Ljubljane.

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

Dolžnike se poziva, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike se pozi-
va, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva, objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Pri-
jave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terja-
tve in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 20. 9. 2000 ob 9. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 6. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2000

St 42/2000 S-30552
To sodišče je s sklepom opr. št. St

42/2000 z dne 14. 6. 2000 odločilo:
Stečajni postopek nad družbo IMP EN-

ERGA Podjetje za napeljavo in popravilo
gradbenih instalacij, d.o.o., Koper, Ul.
15. maja 21, matična št. 5546362, se
začne in se takoj zaključi, ker dolžnik nima
premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 14. 6. 2000

St 37/2000 S-30553
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St

37/2000 dne 15. 6. 2000 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom PEAK
Družba za gostinsko, storitveno in trgov-
sko dejavnost, d.o.o., Pesniški dvor 11,
Pesnica.

Šifra dejavnosti: 55.401, matična števil-
ka 5815495.

Odslej firma glasi PEAK Družba za go-
stinsko, storitveno in trgovsko dejavnost,
d.o.o., Pesniški dvor 11, Pesnica – v ste-
čaju.

II. Za stečajno upraviteljico se določi
Aleksandra Kaučič-Klajnšek, Confidentije-
va 2, Kamnica.

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

IV: Dolžnike se poziva, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.

V. Narok za preizkus terjatev bo dne
16. 10. 2000 ob 9. uri, soba 253 tukajš-
njega sodišča.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 15. 6. 2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 6. 2000

St 27/2000 S-30554
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St

27/2000 z dne 15. 6. 2000 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Me-
rinka Merikop, d.o.o., Žitna ul. 12, Mari-
bor ter odredilo imenovanje upniškega od-
bora v sestavi:
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1. Zavarovalnica Maribor, d.d., Canka-
rejva 3, Maribor,

2. Merinka Tkanina, d.o.o., Žitna ul. 12,
Maribor,

3. Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2,
Maribor,

4. ICT, d.o.o., Partizanska c. 22, Mari-
bor,

5. Janez Zakelšek, Goriška ul. 15, Mari-
bor, predstavnik delavcev.

II. Za upraviteljico prisilne poravnave se do-
loči mag. Irena Lesjak, zaposlena v podjetju
Tekstilni inštitut Maribor, Kraljeviča Marka 5.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno de-
sko sodišča poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica o
pozivu za sklenitev prisilne poravnave v
Uradnem listu Republike Slovenije.

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

V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 15. 6. 2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 6. 2000

St 22/2000 S-30555
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Tovarna kos in srpov, d.o.o., Lovrenc
na Pohorju, dne 12. 7. 2000 ob 11. uri v
sobi 330 tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tukajšnjem sodišču, Sod-
na ul. 15, soba 217 v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 6. 2000

St 90/2000 S-30557
To sodišče je s sklepom St 90/2000

dne 14. 6. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom EMPA Podjetje za trgovi-
no in proizvodnjo kemičnih izdelkov,
d.o.o., Letališka 33, Ljubljana, matična
številka 5449693, šifra dejavnosti 051190.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Dar-
ja Erceg, odvetnica iz Ljubljane.

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

Dolžnike se poziva, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike se pozi-
va, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
okolica o začetku stečajnega postopka. Pri-
jave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumen-
tirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve
in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 20. 9. 2000 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 6. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2000

St 33/2000-5 S-30561
To sodišče je na seji senata dne 12. 6.

2000 pod opr. št. St 33/2000 sprejelo
naslednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Galing,
galvanizacijski inženiring Birčna vas,
d.o.o., Birčna vas 27, Novo mesto, matič-
na št. 5706173, šifra dejavnosti 11.030, se
začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Galing, galvanizacijski inženiring Birčna vas,
d.o.o., Birčna vas 27, 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 12. 6. 2000

St 37/2000-5 S-30563
To sodišče je na seji senata dne 12. 6.

2000 pod opr. št. St 37/2000 sprejelo
naslednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom C.E.L.,
promet z lesom, d.o.o., Drenje 10, Stra-
ža, matična št. 5321514, šifra dejavnosti
07.129, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
C.E.L., promet z lesom d.o.o., Drenje 10,
Straža, 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 12. 6. 2000

St 29/2000-16 S-30565
To sodišče je na seji senata dne 12. 6.

2000 pod opr. št. St 29/2000 sprejelo
naslednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom NIX -
KLIMA, Klima naprave, hladilni sistemi
in čistilci zraka Semič, d.o.o., Stranska
vas 5, Semič, matična št. 5928311, šifra
dejavnosti 29.230, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik NIX
- KLIMA, Klima naprave, hladilni sistemi in
čistilci zraka Semič, d.o.o., Stranksa vas 5,
Semič, 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 12. 6. 2000

St 118/2000 S-30567
To sodišče je s sklepom opr. št. St

118/2000 z dne 5. 6. 2000 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Protein, pod-
jetje za uvoz in izvoz blaga, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska 21, matična št. 5701031,
šifra dejavnosti 11.002, ter hkrati odločilo,
da se ta postopek takoj zaključi in da se
dolžnik po pravnomočnosti sklepa o zaključ-
ku postopka izbriše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2000

St 100/2000 S-30568
To sodišče je s sklepom opr. št. St

100/2000 z dne 6. 6. 2000 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom A.H.R., Inter-
national, d.o.o., Ljubljana, Keržičeva 18,
matična št. 5748321 ter nato z istim
sklepom ta postopek zaključilo.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2000

St 78/99-15 S-30572
To sodišče je dne 22. 3. 2000 s

sklepom opr. št. St 78/99 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom SEME Podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., Maribor, Framska ul. 4, in za ste-
čajno upraviteljico določilo mag. Ireno Les-
jak, dipl. ekonomistko, stan. Ul. heroja Voj-
ka 39, Maribor.

To sodišče je dne 9. 6. 2000 s sklepom
opr. št. St 78/99 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom SEME Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., – v
stečaju, Maribor, Framska ul. 4, ker pre-
moženje, ki je prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka in je
tudi neznatne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi.

Pritožbo je treba vložiti pisno v dveh iz-
vodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 6. 2000

St 66/99-34 S-30573
To sodišče je dne 9. 6. 2000 s sklepom

opr. št. St 66/99 ustavilo nadaljnje vnovče-
nje razdelitvene mase in zaključilo stečajni
postopek proti dolžniku Business Center
Hoedl Trgovina, d.o.o., – v stečaju, Zgor-
nja Kungota, Zgornja Kungota 38, ker bi
nadaljnja izvedba postopka povzročila ne-
sorazmerne stroške.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 6. 2000

St 40/2000 S-30575
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 40/2000 sklep z dne 14. 6.
2000:

I. Začne se stečajni postopek nad dolž-
nikom: NIXI TRADE, Mednarodna trgovi-
na in transport, d.o.o., Podlog 8/b, Šem-
peter.

Odslej se firma dolžnika glasi: NIXI
TRADE, Mednarodna trgovina in transport,
d.o.o., Podlog 8/b, Šempeter – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Hramec Rudi, univ. dipl. prav., Praprotniko-
va 1, Mozirje.

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

IV. Dolžnike se poziva, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike se poziva, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavlje-
ne terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v kate-
rih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče posto-
pek in označba spisa. Ločitveni upniki mo-
rajo navesti v prijavi del dolžnikovega pre-
moženja, na katerega se nanaša njihova
terjatev in znesek, do katerega njihova ter-
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jatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izloči-
tveni upniki pa morajo navesti v prijavi del
premoženja (predmet), na katerega se na-
naša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 5% vred-
nosti prijavljene terjatve ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na žiro ra-
čun 50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.

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

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 14. 6.
2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 6. 2000

St 24/2000-12 S-30577
To sodišče je dne 9. 6. 2000 s sklepom

opr. št. St 24/2000 začelo in končalo ste-
čajni postopek nad podjetjem Avto Zanič
Trgovsko, storitveno in proizvodno pod-
jetje, d.o.o., Makole, Makole 91, ker pre-
moženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 6. 2000

St 17/2000 S-30578
To sodišče je dne 9. 6. 2000 s sklepom

opr. št. St 17/2000 začelo in končalo ste-
čajni postopek nad podjetjem FIN MAL Fi-
nančne storitve, d.o.o., Maribor, Glavni
trg 17b, ker premoženje, ki bi prišlo v ste-
čajno maso, ne zadošča niti za stroške tega
postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 6. 2000

St 39/2000 S-30579
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 39/2000 sklep z dne 14. 6.
2000:

I. Začne se stečajni postopek nad dolž-
nikom: Konus Konves, Vzdrževanje, ener-
getika, strojegradnja, d.o.o., Mestni trg
18, Slovenske Konjice.

Odslej se firma dolžnika glasi: KONUS
KONVES, Vzdrževanje, energetika, stroje-
gradnja, d.o.o., Mestni trg 18, Slovenske
Konjice – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Hramec Rudi, univ. dipl. prav., Praprotniko-
va 1, Mozirje.

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

IV. Dolžnike se poziva naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike se poziva naj prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavlje-

ne terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v kate-
rih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče posto-
pek in označba spisa. Ločitveni upniki mo-
rajo navesti v prijavi del dolžnikovega pre-
moženja, na katerega se nanaša njihova
terjatev in znesek, do katerega njihova ter-
jatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izloči-
tveni upniki pa morajo navesti v prijavi del
premoženja (predmet), na katerega se na-
naša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 5% vred-
nosti prijavljene terjatve ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na žiro ra-
čun 50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.

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

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 14. 6.
2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 6. 2000

St 80/99-65 S-30624
S sklepom tega sodišča opr. št. St

80/99 z dne 30. 5. 2000 je bila potrjena
prisilna poravnava nad dolžnikom SVILA
Tekstilna tovarna, trgovina in storitve,
d.d., Maribor, Ob Dravi 6.

Terjatve upnikov so razvrščene v 3 raz-
rede, in sicer:

1. razred A – terjatve iz naslova obvez-
nosti do dobaviteljev, državnih in lokalnih
inštitucij, drugih kreditov in delavcev iz pre-
malo izplačanih plač, ki se poplačajo v višini
20% ugotovljenih terjatev z obrestmi v višini
temeljne obrestne mere + 0,5% letno, ki
tečejo od 1. 2. 2000, v roku 1 leta od prav-
nomočnosti potrjene prisilne poravnave;

2. razred B – terjatve iz naslova obvez-
nosti iz bančnih likvidnostnih kreditov in ga-
rancij, ki se poplačajo v višini 60% ugotov-
ljenih terjatev z obrestmi v višini temeljne
obrestne mere +0,5% letno, ki tečejo od
1. 2. 2000 v roku 3 let od pravnomočnosti
potrjene prisilne poravnave;

3. razred C – terjatve, za katere se polo-
žaj upnikov tudi po potrditvi načrta finančne
reorganizacije ne spremeni, in sicer:

a) upnikov, ki imajo terjatve zavarovane z
ločitveno pravico,

b) upnikov, ki imajo terjatve zavarovane
z bančnim meničnim avalom, banka pa ima
kot garant – avalist položaj ločitvenega up-
nika,

c) terjatve delavcev iz naslova premalo
izplačanih plač in nadomestil plač za ob-
dobje zadnjih treh mesecev pred začetkom
postopka prisilne poravnave, ter odškodni-
ne za poškodbe pri delu.

Seznami upnikov z ugotovljenimi terja-
tvami in zmanjšanimi zneski so sestavni del
sklepa o prisilni poravnavi.

Sklep o prisilni poravnavi je postal prav-
nomočen dne 14. 6. 2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 6. 2000

St 13/99 S-30625
To sodišče je s sklepom opr. št. St

13/99 z dne 14. 6. 2000 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom

DEGO proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
Stari trg 149, Slovenj Gradec, ker pre-
moženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni od dneva objave tega sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika DEGO proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Stari trg 149, Slovenj Gradec, iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 6. 2000

St 86/2000 S-30636
To sodišče je s sklepom St 86/2000

dne 15. 6. 2000 začelo skrajšani stečajni
postopek nad dolžnikom FCOM Gradbe-
ništvo in trgovina, d.o.o., Vide Pregar-
čeve 30, Ljubljana, matična številka
5315654, šifra dejavnosti 45.210.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Bra-
ne Gorše, odvetnik iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 9. 2000 ob 11. uri soba 311/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 6. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2000

St 124/2000 S-30627
To sodišče je s sklepom St 124/2000

dne 15. 6. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Metalka storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Dalmatinova 2, matična števil-
ka 5003253, šifra dejavnosti 74.853.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Bra-
ne Gorše, odvetnik iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 9. 2000 ob 10. uri soba 307 tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 6. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2000

St 1/99 S-30628
To sodišče je v stečajni zadevi nad dolž-

nikom Markand Trgovina na debelo in
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drobno, d.o.o., Sežana, Partizanska c.
33, Sežana, s sklepom stečajnega senata,
opr. št. St 1/99 z dne 9. 6. 2000 začelo
stečajni postopek in ga takoj zaključilo ter
po pravnomočnosti sklepa odredilo izbris
družbe iz sodnega registra. Premično pre-
moženje dolžnika po priloženem seznamu
je izročilo Občini Sežana, brez prevzema
obveznosti.

Morebitni upniki se lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 14. 6. 2000

St 18/2000 S-30629
To sodišče je s sklepom opr. št. St

18/2000 z dne 15. 6. 2000 odločilo:
Stečajni postopek nad družbo Mikras –

Podjetjem za zastopanje, trgovanje in
proizvodnjo, d.o.o., Portorož, Lepa ce-
sta 35, matična št. 5713544, šifra dejav-
nosti 110303, se začne in se takoj zaključi,
ker dolžnik nima premoženja, ki bi prišlo v
stečajno maso.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 6. 2000

St 142/2000 S-30630
To sodišče je s sklepom St 142/2000

dne 15. 6. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Metalka Inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Dalmatinova 2, matična števil-
ka 5936446, šifra dejavnosti 74.203.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Bra-
ne Gorše, odvetnik iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 9. 2000 ob 10.30, soba 307 tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 6. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2000

St 114/2000 S-30632
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

114/2000 z dne 15. 6. 2000 stečajni po-
stopek nad dolžnikom Ribarnica Barba,
d.o.o., Moravče, Šlandrova 17, Moravče
zaključilo.

Narok za preizkus terjatev, razpisan za
dne 13. 9. 2000 ob 10. uri v sobi 307 se
prekliče.

Po pravnomočnosti skepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2000

St 27/2000 S-30845
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Instalacija Grosuplje, d.d.,
Adamičeva 51, Grosuplje, za dne 11. 7.
2000 ob 13. uri v sobi 368/III tega so-
dišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2000

Razpisi
 delovnih mest

Popravek

Št. 165-02-82/00 Ob-30731
V razpisu delovnih mest, objavljenem v

Uradnem listu RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000,
Ob-29237, št. 165-02-82/00, se v razpisu
za prosto mesto izvršitelja besedilo pravilno
glasi:

– 1 prosto mesto za izvršitelja s se-
dežem na območju Okrožnega sodišča
v Kopru.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-8/00-0515 Ob-30668
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 okrožnega držav-
nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Kranju.

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

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

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

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-2/00-0515 Ob-30423
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na

podlagi 15. člena zakona o sodniški službi
(Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96 in 24/98):

1 prosto mesto višjega sodnika na
Upravnem sodišču Republike Slovenije
na sedežu v Ljubljani.

Razpisni pogoji:
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona
o sodniški službi in posebne pogoje za
izvolitev na mesto višjega sodnika, določe-
ne v 3. členu zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sodniški službi oziro-
ma pogoje za izvolitev za sodnika upravne-

ga sodišča, določene v 8. členu zakona o
upravnem sporu.

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-30424
Posebni socialni zavod DVZ Prizma Po-

nikve, Ponikve 76, 1312 Videm-Dobrepo-
lje, objavlja prosto delovno mesto:

strokovnega vodje s 4-letnim manda-
tom.

Kandidati morajo poleg splošnih, z zako-
nom določenih pogojev, izpolnjevati še na-
slednje:

– končana VI. ali VII. stopnja strokovne
izobrazbe, skladno s 57. in 69. členom za-
kona o socialnem varstvu,

– opravljen strokovni izpit na področju
socialnega varstva,

– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– predložen okvirni program dela.
Kandidati naj prijave z dokazili o izpol-

njevanju pogojev pošljejo v 8 dneh po obja-
vi razpisa, na zgoraj navedeni naslov, z oz-
nako “Za razpis”.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v za-
konsko določenem roku.

DVZ Prizma Ponikve

Št. 220/2000 Ob-30425
Osnovna šola Nazarje, Zadrečka cesta

37, Nazarje, razpisuje prosta delovna
mesta:

– učitelja slovenskega jezika, za ne-
določen čas, s polnim delovnim časom,

– učitelja knjižničarja, za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom,

– učitelja tehnične vzgoje, matemati-
ke, za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom,

– učitelja biologije-kemije, za nedolo-
čen čas, s polnim delovnim časom,

– učitelja razrednega pouka, za ne-
določen čas, s polnim delovnim časom,

– dva učitelja razrednega pouka, za
določen čas (do 31. 8. 2001), s polnim
delovnim časom.

Začetek dela je 1. 9. 2000.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, do-

ločene z zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 8 dneh po objavi na naslov šole.
Kandidate bomo obvestili o izboru v zakoni-
tem roku.

Osnovna šola Nazarje

Št. 886 Ob-30426
Svet Osnovne šole Lesično, Lesično 5b,

3261 Lesično, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora izpolnjevati pogoje, do-

ločene v 53. in 145. členu zakona o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja ter imeti pedagoške, organizacij-
ske in druge sposobnosti za uspešno vo-
denje šole.

Ravnatelj bo imenovan za dobo 4 let.
Začetek mandata je 1. 11. 2000.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev in opisom do-
sedanjega dela v 8 dnevih po objavi raz-
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pisa na naslov šole z oznako Razpis za
ravnatelja.

O izboru bomo kandidata obvestili v za-
konitem roku.

Osnovna šola Lesično

Ob-30427
Svet Centra za socialno delo Brežice po-

novno razpisuje, na podlagi 12. člena statuta
Centra za socialno delo Brežice, tretjega od-
stavka 32. člena zakona o zavodih, 56. čle-
na zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
54/92) in 5. člena zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Ur.
l. RS, št. 41/99) dela in naloge, prosto de-
lovno mesto

direktorja.
Kandidat mora poleg splošnih, z zako-

nom določenih pogojev, izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

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

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

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

izpolnjevanju pogojev in opisom delovnih
izkušenj pošljejo v roku 8 dni po objavi
razpisa na naslov: Center za socialno delo
Brežice, Cesta prvih borcev 5, 8250 Bre-
žice, v zaprtih kuvertah z oznako “za
razpis”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni od objave razpisa.

Svet Centra za socialno delo Brežice

Št. 00981 Ob-30428
Gradis-Tosin Ljubljana, d.o.o., Letališka

33, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto
direktorja.
Pogoji:
– visokošolska izobrazba strojne, eko-

nomske ali organizacijske smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na

področju vodenja.
Delovno razmerje bomo sklenili za man-

datno dobo 4 let.
Ponudbe sprejemamo 8 dni po objavi

razpisa. Kandidati morajo prijavi predložiti
dokazila o strokovni izobrazbi ter opis dose-
danjega dela.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici
na naslov: Gradis-Tosin Ljubljana, d.o.o.,
Letališka 33, 1000 Ljubljana, z oznako “za
razpis”.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v os-
mih dneh po sprejemu sklepa o izbiri.
Gradis-Tosin Ljubljana, d.o.o., Ljubljana

Št. 2/00 Ob-30460
Svet Ekonomske šole Novo mesto, Uli-

ca talcev 3a, 8000 Novo mesto razpisuje
delovno mesto:

ravnatelja višje strokovne šole.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

jih določa zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja.

Ravnatelj bo imenovan za obdobje štirih
let, z delom bo pričel 1. 9. 2000.

Prijave  z  dokazili  o  izpolnjevanju
pogojev,  kratkim  življenjepisom  in  načr-

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

Ob-30429
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rižanski vodovod Koper, d.o.o.,
6000 Koper, Ulica 15. maja št. 13, tel.
066/4860, faks 066/486-120.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: obnova ko-
munalnih naprav in tržnega tlaka na Ko-
sovelovem trgu v Kopru.

Ocenjena vrednost del: 205,000.000
SIT.

3. Kraj izvedbe del: Kosovelov trg, Mest-
na občina Koper.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila gradbenih del, če je znan: 13. 10.
2000.

5.
Rižanski vodovod Koper, d.o.o.

Št. 351-05-8/00 Ob-30430
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, faks
01/478-55-79.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: adaptacija
objekta Gregorčičeva 25 v Ljubljani,
750,000.000 SIT.

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

ročila gradbenih del, če je znan: 27. 9.
2000.

5. Morebitne druge informacije: Duša
Škulj, udia., tel. 478-52-39.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

tom razvoja šole pošljite v 3 dneh po objavi
razpisa na gornji naslov z oznako “Za
razpis“.

Kandidati bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v zakonskem roku.

Ekonomska šola Novo mesto

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

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

vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Št. 422/00 Ob-30494
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2,
Ljubljana, faks 143 1254.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje prostorov,
ocenjena vrednost 140,000.000 SIT letno.

3. Kraj izvedbe: Klinični center Ljub-
ljana.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila storitev, če je znan: 1. 12. 2000.

5. Morebitne druge informacije: pogod-
ba bo sklenejna za dobo 5 let.

Klinični center Ljubljana

Št. 423/00 Ob-30495
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2,
Ljubljana, faks 143 1254.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: pranje perila, ocenjena
vrednost 350,000.000 SIT letno.

3.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila storitev, če je znan: leto 2000.
5. Morebitne druge informacije: pogod-

ba bo sklenjena za dobo 5 let.
Klinični center Ljubljana

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

Ob-30449
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška
2, Ljubljana, telefaks: 061/132-10-76.

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

3. (a) Kraj dobave: Onkološki inštitut
Ljubljana, Oddelek nabavna služba, Zaloška
2, Ljubljana.

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

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna

vrednost naročila je 30,000.000 SIT.
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(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: On-
kološki inštitut Ljubljana, nabavna služba,
Zaloška 5, Ljubljana, tel. 061/131-72-76,
telefaks 061/132-10-76.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT pred dvigom raz-
pisne dokumentacije na blagajni Onkološke-
ga inštituta, Zaloška 5 ali na žiro račun št.
50103-603-45793.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Onkološki inštitut Ljub-
ljana, Nabavna služba, Zaloška 5, 1000
Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek, 17. 7. 2000, ob 10. uri, Onko-
loški inštitut Ljubljana, Stavba C, sejna so-
ba, Zaloška 2, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% razpisane vrednosti, traja-
nje garancije 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 pogodbe,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

11. Zahtevana oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik odgovarja za
izvedbo prejetega naročila naročniku ne gle-
de na število podizvajalcev.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

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

Merilo Vrednost

1. Cena 40%
2. Plačilni pogoji 60%
Skupaj: 100%

Način uporabe meril: v razpisni doku-
mentaciji.

15., 16., 17.
Onkološki inštitut Ljubljana

Št. 847-7/00 Ob-30452
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Koper, Urad za okolje
in prostor, Služba za informacijski sistem, Ver-
dijeva 10, 6000 Koper, faks 05/664-64-38.

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

3. (a) Kraj dobave: Koper, Verdijeva 10.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: geoinformacijska strojna
in programska oprema za distribucijo
diferencialne GPS korekcije.

(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 naročilo kot celoto.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,800.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 60

dni od podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Koper, Urad za okolje in
prostor, Služba za informacijski sistem, Ver-
dijeva 10, Koper, mag. Rado Lipovec, tel.
05/664-62-05, elektronski naslov: rado.li-
povec@mo-koper.si.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 7. 2000, na se-
dežu Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
sprejemna pisarna ali na internet naslovu
http://www.mo-koper.si/slo/i03html v za-
ščiteni obliki (zip datoteka Javno naročilo
KO847-7/00). Ključ za odpiranje datoteke
ponudnik zahteva in dobi po elektronski po-
šti na naslovu rado.lipovec@mo-koper.si.

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

predložiti ponudbe: 10. 7. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Mestna občina Koper, Urad
za okolje in prostor, Služba za informacijski
sistem, Verdijeva 10, Koper.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 7. 2000 ob 10.30, Mestna občina Ko-
per, Verdijeva 6, Koper, sejna soba.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 7. 2000.

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

– zadoščanje vsem zahtevam naročnika
iz razpisne dokumentacije (izločilni kriteriji),

– cena.
Pogoji in zahteve naročnika so razvidne

iz razpisne dokumentacije.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Mestna občina Koper, Urad za okolje
in prostor, Služba za informacijski sistem,
Verdijeva 10, Koper, mag. Rado Lipovec,
tel. 05/664-62-05, elektronski naslov: ra-
do.lipovec@mo-koper.si.

16., 17.
Mestna občina Koper

Urad za okolje in prostor

Št. 1830/00 Ob-30599
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno

podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
telefaks 061/132-40-74.

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

3. a) Kraj dobave: DV 2 × 110 kV Beri-
čevo - Polje.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: dobava in zamenjava stre-
lovodne vrvi z OPGW optičnim kablom
na daljnovodu DV 2 × 110 kV Beričevo -
Polje.

c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
ba mora biti celovita, delne ponudbe ne
bodo upoštevane.

č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 26,500.000 SIT.

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

četek dobave je september 2000.
5. Predvideni datum zaključne dobave:

zaključek dobave in dokončanje del je ko-
nec leta 2000.

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

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

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 50.000 SIT (vključ-
no z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana
d.d., štev. 50102-601-90004, sklic na šte-
vilko: 007991-276 z obvezno navedbo
davčne številke!

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 14. 7. 2000 do 10.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Služba za javna naročila in nabavo, Sloven-
ska cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava mora biti predložena v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega naslo-
va naročnika. Prijava naj ima obvezno pri-
pisano “Javni razpis - Ponudba za dobavo
in zamenjavo strelovodne vrvi z OPGW op-
tičnim kablom na daljnovodu DV 2 × 110
kV Beričevo – Polje - Ne odpiraj!”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 2000, ob
11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 56/VII, v
Ljubljani.

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

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo, mi-
nimalni plačilni rok 30 dni.
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11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost:

Ponudnik je lahko gospodarska družba,
ki mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni od te
objave, če ponudnik vključuje sodelovanje
podizvajalcev, mora predložiti še podatke o
predvidenih podizvajalcih in izpise njihovih
registracij,

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

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od te ob-
jave,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od te objave,

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

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,

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

– izjavo banke, da bo predložil garancijo
za odpravo napak v garancijski dobi, v višini
10% pogodbene vrednosti,

– obrazca o boniteti BON 1, BON 2,
oziroma BON 3, pri čemer datum overovi-
tve kopije BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3
pa ne starejša od 30 dni od te objave,

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji, datum overovitve kopije le tega ne
sme biti starejši od 90 dni od te objave,

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

– izjavo ponudnika o obveznostih po za-
konu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti daja-
nja tehničnih informacij, zagotovitvi garancij
in servisiranju,

– izjavo ponudnika, da razpolaga s po-
trebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami v zvezi s ponudbo,

– pogodbo o skupnem nastopanju, če
ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajal-
cem ali v obliki poslovnega sodelovanja,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov in tehnični opremljenosti ponudnika,
oziroma njegovega podizvajalca, ki bodo so-
delovali pri izvedbi naročila,

– izjavo podizvajalca, da je ponudnik pra-
vočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
obveznosti do njega (pisne izjave vseh podi-
zvajalcev),

– potrjen predlog pogodbe.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morajo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be je 90 dni od dneva te objave.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika, oziroma njego-

vega izvajalca montaže za izvedbo naročila,
– reference proizvajalca razpisane

opreme,
– izvedbeni rok za dokončanje del.
15. Morebitne  druge  informacije  o

naročilu:  navedene  so  v  razpisni  do-
kumentaciji. Naročnik bo posredoval le pi-
sna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo
naročniku priporočeno posredovane do
7. 7. 2000.

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

17.
Elektro Ljubljana d.d.

Št. 002-08/2000 Ob-30647
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče,
faks 03/839-06-70.

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

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

no dobaviti: kombinirano gasilsko vozilo
MAN tip 14.284 LAC, 4×4, 1+2, motor:
DO 836LFL01-280PS/206 KW-EURO
2,6 EKO točk.

Tehnične karakteristike vozila so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

c) Ocenjena vrednost naročila: skupna
ocenjena vrednost naročila je 10,000.000
SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
30. 9. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 9. 2000.

6. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Luče, Luče 106, 3334 Luče.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 7. 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT na ŽR št. 52810-630-10131 Občina
Luče - Proračun.

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

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Luče, Luče 106,
3334 Luče.

8. Datum, čas in kraj odpiranje ponudb:
18. 7. 2000 ob 13. uri v prostorih Občine
Luče.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: se ne zahteva.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo se izvede po izvedbi pogodbenih ob-
veznosti v roku najmanj 30 dni od dneva
prejema računa.

11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno 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:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti svoji ponudbi dokumentacijo in do-
kazila, ki so zahtevana v razpisni dokumen-
taciji.

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

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

– ponudbena cena 80 %,
– ugodnejši plačilni pogoji 10 %,
– reference ponudnika 5 %,
– ostale ugodnosti 5 %,
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik so pridržuje pravico od-
stopiti od pogodbe zaradi pravnih in drugih
razlogov.

Občina Luče

Ob-30648
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija Republike Slovenije za pla-
čilni promet, Tržaška 16, Ljubljana, št. fak-
sa 01/425-66-92.

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

3. (a) Kraj dobave: 15 organizacijskih
enot naročnika.

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

a) iglični tiskalniki (format A3) – 9
kosov (oznaka TI-3),

b) iglični tiskalniki (format A4) –
50 kosov (oznaka TI-4).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj lahko da ponudbo samo za posamezno
vrsto tiskalnikov (a., b.)

(č) Ocenjena vrednost naročila:
a) 1,500.000 SIT,
b) 8,000.000 SIT.

(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

zaključek v oktobru 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija Republike Slovenije za plačilni pro-
met, centrala Ljubljana, Sektor za kadrovske
in splošne naloge, Tržaška 16, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 6. 2000 med
9. in 14. uro (z dokazilom o plačilu zneska
za razpisno dokumentacijo).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT z virmanom na žiro račun št.
50100-603-18540.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Agencija Republike Sloveni-
je za plačilni promet, Tržaška 16, Ljubljana,
(vložišče).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 7. 2000 ob 11. uri, Agencija Republike
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Slovenije za plačilni promet, Tržaška 16,
Ljubljana, sejna soba/V.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: menica v višini 10 % od ocenjene
vrednosti opreme, ki je predmet ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v celoti po dobavi opre-
me, rok najmanj 15 dni.

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:
določene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izteka veljav-
nosti ponudbe (najmanj 60 dni od javnega
odpiranja ponudb).

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): popol-
nost ponudbe, finančno stanje ponudnika,
druga merila (cena, reference, servis in viš-
je tehnične lastnosti) – kot v razpisni doku-
mentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije o naročilu lah-
ko ponudniki pridobijo na naslovu naročni-
ka ali po telefonu št. 01/47-74-234.

16., 17.
Agencija Republike Slovenije

za plačilni promet

Ob-30700
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Koroška lekarna Ravne na Koroškem,
Ob Suhi 9, Ravne na Koroškem, tel.
0602/287-550, faks 0602/287-551.

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

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

trebno dobaviti: dobava in montaža medi-
cinske, medicinsko tehnične in splošne
serijske in neserijske opreme za Lekar-
no Slovenj Gradec, izdelano po načrtih.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
18,500.000 SIT.

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

1. 9. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

1. 10. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
roška lekarna Ravne na Koroškem, uprava,
Ob Suhi 9, Ravne na Koroškem.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.190 SIT na račun št.
51830-603-33993.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 7. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Koroška lekarna Ravne na
Koroškem, uprava, Ob Suhi 9, 2390 Ravne
na Koroškem, v zapečateni kuverti s pripi-
som “Ponudba za lekarno v Slovenj Gradcu
– ne odpiraj”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 7. 2000 ob 12. uri, Koroška lekarna
Ravne na Koroškem, uprava.

9.
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: 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:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpini 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): cena,
garancija, dobavni rok.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: uprava Koroške lekarne Ravne na Ko-
roškem.

16., 17.
Koroška lekarna Ravne na Koroškem

Št. 42/2000 Ob-30702
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Center za socialno delo Maribor, Dvo-
rakova ulica 5, Maribor, 062/223-054.

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

3. (a) Kraj dobave: Maribor, Dvorakova
ulica 5.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nabava in namestitev
strojne opreme in licenčne programske
opreme, okvirna količina in ostale po-
drobnosti so razvidne iz razpisne dokumen-
tacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje le za celotno na-
ročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila: do
18,500.000 SIT.

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

četek takoj po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave in

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Cen-
ter za socialno delo Maribor, Dvorakova ul.
5, Maribor, soba 27/I kontaktna oseba je
Dajana Voh.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do petka 7. 7.
2000 med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti pooblastilo
prevzemnika razpisne dokumentacije in do-
kazilo o vplačilu 10.000 SIT nepovratnih
sredstev na ŽR APP Maribor, št.
51800-603-33972 s pripisom “Razpisna

dokumentacija CSD 1/2000”. Interesent
mora CSD predhodno poslati pisna doka-
zila po faksu 062/223-054 in na tej podla-
gi prejme razpisno dokumentacijo priporo-
čeno po pošti. Na pooblastilu morajo biti
napisani podatki: naziv in naslov prevzem-
nika, faks in odgovorna oseba.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 7. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Center za socialno de-
lo Maribor, Dvorakova ulica 5, 2000 Mari-
bor - vložišče. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene s pripisom “Ponudba –
Ne odpiraj” s številko objave javnega razpi-
sa v Uradnem listu RS z navedbo predmeta
naročila. Na kuverti mora biti popolni na-
slov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 7. 2000 ob 10. uri v prostorih Centra za
socialno delo Maribor, Dvorakova ulica 5,
Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik je dolžan ponudbi pred-
ložiti bančno garancijo v višini 10% ocenje-
ne vrednosti naročila, ki mora biti veljavna
do 30. 9. 2000, ter izjavo banke, da bo
ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 10% pogodbene vrednosti in
bančno garancijo za garancijsko dobo v vi-
šini 10% pogodbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z vzorcem 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:
zahteve so določene v razpisni dokumen-
taciji.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 7. 2000 od
10. ure.

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

– ponudbena cena – 45%,
– celovitost, funkcionalnost in prilagodlji-

vost ponujene rešitve – 20%,
– zagotovljena servisna služba – 15%,
– rok izvedbe – 10%,
– reference ponudnika – 10%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: po tel. 062/213-751, int. 224.
16., 17.

Center za socialno delo Maribor

Ob-30704
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinj-
ska ul. 2, Maribor, faks 062/222-241.

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

3. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, Ve-
selova 6.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: merilne naprave in instru-
menti.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo za dele zahtevane-
ga blaga, za katere dele oziroma skupine:
dobavitelj se lahko poteguje za celotno
naročilo ali po skupinah, ki so razvidne iz
razpisne dokumentacije:

a) kleščni tokovniki;
b) kleščni merilniki;
c) multimetri, frekvenčni števci;
d) multitesterji, merilci zaporedija faz;
e) datalogerji;
f) analizator prehodnih pojavov;
g) merilniki izolacijske upornosti;
h) merilniki razdalj, temperature in PH;
i) števci električne energije in stikalne

ure,
j) merilne garniture;
k) registrirnik števčnih stanj;
l) tehtnice;
m) dogradnja merilnih stojal;
n) omara obračunskih meritev

110/20 kV z merilno opremo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

72,186.000 SIT (brez DDV).
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
a) kleščni tokovniki: 195.000 SIT;
b) kleščni merilniki: 2,562.000 SIT;
c) multimetri, frekvenčni števci: 894.000

SIT;
d) multitesterji, merilci zaporedja faz:

400.000 SIT;
e) datalogerji:6,800.000 SIT;
f) analizator prehodnih pojavov:

4,000.000 SIT;
g) merilniki izolacijske upornosti:

350.000 SIT;
h) merilniki razdalj, temperature in PH:

1,545.000 SIT;
i) števci električne energije in stikalne

ure: 4,750.000 SIT;
j) merilne garniture: 6,310.000 SIT;
k) registrirnik števčnih stanj: 1,470.000

SIT;
l) tehtnice: 110.000 SIT;
m) dogradnja merilnih stojal: 2,800.000

SIT;
n) omara obračunskih meritev 110/20

kV z merilno opremo: 40,000.000 SIT (vse
brez DDV).

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave blaga v letu 2000.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na sedežu podjetja: Elektro Maribor,
Vetrinjska ul. 2, vložišču soba 114 prvo nad-
stropje, naslednji delovni dan po tej objavi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago 25 dni po objavi v Ur.
l. RS, vsak delovni dan med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo dokumentacije v vi-
šini 10.000 SIT, v ceno je zajet tudi DDV.
Način plačila: virmansko, na račun št.
51800-601-22802 ali na blagajni podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 25. 7. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Elektro Maribor, javno pod-

jetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Maribor, Vetrinjska ul. 2, soba 114 prvo
nadstropje. Zaprte in zapečatene kuverte
(ovojnice) s ponudbo morajo biti v levem
spodnjem kotu označene z: “Ne odpiraj –
Ponudba – Javni razpis – Merilne naprave
in instrumenti”. Navedena mora biti tudi šte-
vilka objave v Uradnem listu RS in predmet
javnega razpisa.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 7. 2000 ob
11. uri v prostorih Elektro Maribor, Vetrinj-
ska ul. 2, Maribor, II. nadstropje v sejni
sobi. Odpiranje vodi: Milan Nežmah, univ.
dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
ocenjene vrednosti celotnega naročila ali
dela naročila, za katerega daje ponudbo z
veljavnostjo do izročitve bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
(160 dni).

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 60 dni, od datuma izstavitve raču-
na.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o na-
kupu blaga v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

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, ki
jo dvigne pri naročniku.

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

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
40 točk, kvaliteta 20 točk, reference 15
točk, plačilni pogoj 15 točk, rok dobave 10
točk. Merila so podrobno opisana in prika-
zana v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: poda jih kontaktna oseba naročnika:
Ivan Dovnik in Bogoslav Gojčič – tel.
062/22-00-185, do 20. 7. 2000 od 8. do
10. ure vsak delovnik.

16., 17.
Elektro Maribor, javno podjetje za

distribucijo električne energije, d.o.o.,
Maribor

Ob-30706
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož,
02/74 15 327.

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

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

trebno dobaviti: dobava in montaža opre-
me za kuhinjo v OŠ Tomaž.

(c)

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

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

kasneje do 20. 8. 2000.
5.
6. (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: 30. 6. 2000.

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

predložiti ponudbe: 14. 7. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Občina Ormož, Ptujska c. 6,
Ormož.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 7. 2000 ob 12. uri.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 30 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:
določeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 14. 7. 2000.

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

15., 16., 17.
Občina Ormož

Št. 270/2-00 Ob-30708
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica za ženske bolezni in po-
rodništvo Postojna, Prečna ulica 4, Postoj-
na, telefaks 067/726-13-33.

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

3. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Postojna,
Prečna ulica 4, Postojna.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava go-
riva.

(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 zahteva-
no blago.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 7,800.000 SIT.

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

cesivne dobave blaga v letu 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 7. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bol-
nišnica za ženske bolezni in porodništvo Po-
stojna, Prečna ulica 4, Postojna - tajništvo
zavoda.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 7. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 7.000 SIT na žiro
račun št. 52200-603-30442 pri APP Po-
stojna.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 7. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Bolnišnica za ženske bolez-
ni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4,
Postojna – tajništvo zavoda.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 7. 2000 ob 8.30 na upravi zavoda Bol-
nišnice za ženske bolezni in porodništvo
Postojna, Prečna ulica 4, Postojna.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ni potrebno priložiti bančne ga-
rancije.

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 zavodih.

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, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti vložene ponudbe po 17. 7.
2000.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Bolnišnica za ženske bolezni in porod-
ništvo Postojna, Prečna ulica 4, Postojna –
kontaktna oseba je Bogdan Bergoč, tel.
067/726-13-33 od 9. do 12. ure, faks
067/726-13-33.

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

čilo je bil objavljen dne 12. 5. 2000 pod št.
Ob-27075, objava o izidu pa dne 6. 6.
2000.

Bolnišnica za ženske bolezni in
porodništvo Postojna

Št. 86/00-04 Ob-30710
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Postojna, Rožna
ulica 10, Postojna, telefaks 05/700-11-00.

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

3. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Postojna, Rožna ulica 10, Postojna.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava go-
riva.

(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 zahteva-
no blago.

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

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

cesivne dobave blaga v letu 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 7. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
upokojencev Postojna, Rožna ulica 10, Po-
stojna – tajništvo zavoda.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 7. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 7.000 SIT na žiro
račun št. 52200-603-30533 pri APP Po-
stojna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 7. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom upokojencev Postoj-
na, Rožna ulica 10, 6230 Postojna – tajniš-
tvo zavoda.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 7. 2000 ob 10. uri v upravi zavoda
Doma upokojencev Postojna, Rožna ulica
10, Postojna.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ni potrebno predložiti bančne ga-
rancije.

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 zavodih.

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, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti vložene ponudbe po 17. 7.
2000.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Dom upokojencev Postojna, Rožna uli-
ca 10, Postojna – kontaktna oseba je Bog-
dan Bergoč, tel. 05/726-1333 od 9. do
11. ure.

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

čilo je bil objavljen dne 12. 5. 2000 pod št.
Ob-27072, objava o izidu pa dne 5. 6.
2000.

Dom upokojencev Postojna

Št. 4.4.1.3065/2000 Ob-30711
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Ljubljana,
Kolodvorska 11, 061/29-12921.

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

3. (a) Kraj dobave: razne lokacije v Re-
publiki Sloveniji po dispoziciji kupca.

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

(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 delna naročila.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

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

cesivno po pogodbi.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

pogodba velja do realiazcije, vendar največ
12 mesecev.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Služba za material-
no poslovanje, Trg OF 6/I, Ljubljana, soba
št. 13, kontaktna oseba je Bojan Geršak.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 26. 6. do 6. 7.
2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT, virman na žiro
račun št. 50100-601-14744 pri NLB Ljub-
ljana (domači ponudniki, 50 EUR
50100-620-133-27620-59383/4 pri NLB
Ljubljana (tuji ponudniki). Ponudnike prosimo,
da poleg dokazila o plačilu obvezno priložijo
vse potrebne podatke za izstavitev računa.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 8. 2000 do 15. ure
v tajništvo.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: tajništvo službe za material-
no poslovanje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 8. 2000 ob 10. uri v sejni sobi službe za
materialno poslovanje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% po-
nujene vrednosti z veljavnostjo do 3. 10.
2000.

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

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

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

1. cena,
2. kakovost izdelave,
3. plačilni pogoji,
4. reference.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: tehnični podatki pri Alenki Lukek, tel.
061/29 12 527, komercialna vprašanja Bo-
jan Geršak, tel. 061/29 12 329.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d.
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Št. 35100-0056/97 Ob-30701
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Moravče, Trg svobode 4, Mo-
ravče, faks 061/731 035.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Jurija
Vege v Moravčah.

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

a) opremo in inventar ter
b) učila in ostale učne pripomočke

za novogradnjo prizidka in adaptacijo Os-
novne šole Jurija Vege v Moravčah.

Zaključni sklopi pod A):
– pritličje novogradnje prizidka: hodnik,

garderoba, dve matični učilnici (1. razred),
kabinet gospodinjstvo, učilnica gospo-
dinjstvo,

– I. nadstropje novogradnje prizidka: ve-
trolov, podest, hodnik, kemija - biologija,
kabinet kemija - biologija, angleščina, kabi-
net tuji jeziki, matematika,

– II. nadstropje novogradnje prizidka:
knjižnica, kabinet knjižničar, hodnik, multi-
medijska učilnica, kabinet multimedijske
učilnice,

– galerija novogradnje prizidka: priprava
učiteljev, strokovna knjižnica, kabinet. Se-
stavni del razpisa je tudi oprema za ozvoče-
nje prizidka;

– oprema prostorov v adaptiranem delu:
kabinet fizika, učilnica fizika, tehnika 1 (stroj-
ni del), tehnika 2, tehnika 3, zbornica, go-
vorilnica.

Ocenjena vrednost naročila: 26 mio SIT.
Zaključni sklopi pod (B): avdiovizualna

sredstva, fizika, tehnični pouk, kemija, bi-
ologija, matematika, učila in učni pripomočki
za nižjo stopnjo, angleški jezik, nemški je-
zik, gospodinjstvo, računalniška oprema.

Ocenjena vrednost naročila: 14 mio SIT.
Ponudnik lahko odda ponudbo za oba

zaključna sklopa ali za posamezen zaključni
sklop A oziroma B, razpisna dokumentacija
pa bo skupna.

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

2. 10. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Moravče, Trg svobode 4, Moravče,
Oddelek za komunalne dejavnosti.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisnno doku-
mentacijo je možno zahtevati do 14. 7.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago vsak delovni dan od ponedelj-
ka do petka med 8. in 12. uro proti plačilu
20.000 SIT na žiro račun 50120-630-810
267 ali pri blagajni naročnika, DDV je vklju-
čen v ceno.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 7. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Moravče, Trg svo-
bode 4, 1251 Moravče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 7. 2000 ob

13. uri na naslovu naročnika Občina Morav-
če, Trg svobode 4, Moravče, v sejni sobi.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji financira-
nja so natančno opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o do-
bavi opreme in učil z enim ali dvema ponud-
nikoma.

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: zah-
teve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be do 30. 9. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe so opredeljena v raz-
pisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: dodatne informacije se dobijo v skladu z
navodili, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

16., 17.
Občina Moravče

Št. 20/2000 Ob-30703
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Gasilsko reševalna služba Kranj, Blei-
weisova c. 34, Kranj, tel. 064/375-251
tajništvo, faks 064/375-252.

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

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

trebno dobaviti: specialno tovorno vozilo
GTV 4000 1+2 (oznaka po slovenski ti-
pizaciji 3.9.8. točka).

Steyr ali Mercedes Benz, maks. 10 t,
135 – 165 kW, 4×2, medosje 3.800 mm,
kabina 1+2 širine maks. 2.300 mm, z
vgrajenim prekucnikom (levo - desno),
4.300 mm × 2.300 mm, zapiralne stranice,
trdo in ravno dno, med kabino in zabojni-
kom vgrajeno hidravlično dvigalo z dvižno
močjo ca. 1 t na 7 m ter drugo opremo.
Podrobnejši opisi so podani v razpisni do-
kumentaciji.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila v celoti:

do 12,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: naj-

kasneje do 20. 12. 2000 oziroma 3 mese-
ce po sklenitvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 20. 12. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: in-
teresenti brezplačno dobijo razpisno doku-
mentacijo pri Gasilsko reševalni službi v Kra-
nju, Bleiweisova 34, v tajništvu zavoda.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 28. 7.
2000 do 12. ure. Vsebina je obvezna.

(c)

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudb
je 45 dni po objavi v Uradnem listu RS, t.j.
do 11. 8. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe:ponudbe z jasno oznako po-
nudnika pošljite v zapečatenih kuvertah na
naslov: Gasilsko reševalna služba Kranj,
Bleiweisova 34, Kranj, z oznako “Za javni
razpis” ali jih osebno dostavite v tajništvu
zavoda vsak delovnik od 7. do 14. ure.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 8. 2000 ob
10. uri v sejni sobi zavoda Gasilsko reševal-
ne službe Kranj, Bleiweisova 34.

Predstavniki ponudnikov izročijo komisiji
pooblastilo za sodelovanje pri odpiranju po-
nudb.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
kandidati obveščeni pisno do 5. 9. 2000.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 30 dni po prevzemu
vozila.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izdaje obve-
stila o izbranem ponudniku t.j. 1. 9. 2000.

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

a) kakovost, funkcionalnost in lastnosti
opreme – 50% delež,

b) cena in plačilni pogoji 40% delež,
c) reference 10% delež.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: informacije o naročilu interesenti dobi-
jo na naslovu naročnika.

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

17.
Gasilsko reševalna služba Kranj

Ob-30705
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

trebno dobaviti: 5 neopremljenih, vselji-
vih stanovanj v Ljubljani – širši center,
po seznamu:

I. dvosobno stanovanje v izmeri ca.
62 m2,

II. dvosobno stanovanje v izmeri ca.
48 m2,

III. enosobno stanovanje v izmeri ca.
43 m2,

IV. enosobno stanovanje v izmeri ca.
26 m2,

V. enosobno stanovanje v izmeri ca.
25 m2.
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Zahteve naročnika glede vseh stanovanj:
biti morajo najmanj v standardni izvedbi, s
centralnim ogrevanjem, ob vselitvi ni potreb-
na adaptacija in niso starejša od 25 let.
Izkazana mora biti možnost bremen proste-
ga prepisa lstništva v zemljiško knjigo, ki ga
bo moral opraviti prodajalec na svoje stroške
in plačati vse davščine in morebitne druge
obveznosti v zvezi s pogodbo.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska vrednost 350.000 SIT/m2.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: orien-
tacijska srednja vrednost 350.000 SIT/m2.

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

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
sebne razpisne dokumentacije ni, ponudnik
lahko dobi osnutek predvidene pogodbe na
naslovu. Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravstvo, Sektor za investicije, Dunajska
cesta 105, kontaktna oseba je Janez Tu-
ruk, tel. 061/160 19 52, telefaks 061/160
19 53.

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

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. dan po objavi razpi-
sa oziroma prvi naslednji delovni dan,če je
30. dan dela prost, do 10. ure, izročeno -
sprejeto v vložišču naročnika.

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

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija oziroma potrdi-
lo o pologu, vplačanem na žiro račun št.
50100-630-000-6010014 – izvrševanje
proračuna RS investicije – Ministrstvo za
zdravstvo, v višini 1% od orientacijske vred-
nosti za ponujena stanovanja, z veljavnostjo
do vključno datuma veljavnosti ponudbe.

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

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na razpis se lahko prijavijo vse fizične in
pravne osebe, ki so lastniki nepremičnin(e),
katere so predmet javnega naročila, in agen-
cije, katerih dejavnost je posredovanje pri
prometu z nepremičninami, z vsemi predpi-
sanimi dovoljenji za opravljanje dejavnosti, v
področje katere spada izvedba javnega na-
ročila, če soglašajo s pogoji razpisa in niso
v postopku prisilne poravnave ali stečaja.

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

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skupno
je možno doseči 100 točk: cena (do 45
točk), primernost lokacije in življenjske oko-
lice: preskrba, komunikacije, prosti čas (do
40 točk), starost stanovanj (do 10 točk),
boljša izvedba od standardne oziroma zah-
tevane (do 5 točk). Najcenejši ponudnik ni
nujno najugodnejši.

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

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

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

ni dokaz o lastništvu in možnosti prepisa v
zemljiški knjigi,

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

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

16., 17.
Ministrstvo za zdravstvo

Št. 402-04-22/00 Ob-30707
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Republika Slovenija, Servis skup-
nih služb Vlade Republike Slovenije, Gre-
gorčičeva 27a, Ljubljana, telefaks
01/478-55-79.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana in drugi kra-
ji v Sloveniji.

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

1. 132 osebnih vozil,
2. 5 vozil za prevoz potnikov in to-

vora (dostavno vozilo),
3. 3 kombi vozila za 8+1 sedežem.
Naročnik si pridržuje pravico prilago-

diti število kupljenih vozil glede na razpolož-
ljiva finančna sredstva tako v okviru posa-
mezne specifikacije kot celotnega razpisa.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
315,000.000 SIT.

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

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Servis skupnih služb Vla-
de Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana, glavna pisarna.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 27. junija 2000
do 15. julija 2000, vsak delovni dan od 9.
do 10. ure s predložitvijo pooblastila za dvig.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 25. 7. 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Servis
skupnih služb Vlade Republike Slovenije,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana, glavna pisarna.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 7. 2000 ob 10. uri v sejni sobi na na-
slovu: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini določeni v posebnih razpisnih
pogojih naročnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili po-
sebnih razpisnih pogojev.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 10. 2000.

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

1. usposobljenost in sposobnost po-
nudnika za realizacijo razpisanih del (od 0
do 35 točk),

2. dobavni rok (od 0 do 16 točk),
3. garancijski rok (od 0 do 4 točke),
4. druge ugodnosti (od 0 do 5 točk),
5. ponudbena cena.
Pri vrednotenju po točkah 1 do 4 se

upošteva vplivnostni faktor 0,4. V 5. točki
pa se pri vrednotenju ponudbene cene po
posamezni specifikaciji prevoznih sredstev
izračuna količnik med najnižjo obravnavano
in obravnavano ponudbeno ceno veljavne
ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim fak-
torjme 0,6 tako dobljeni zmnožek se pom-
noži s številom 100.

Najugodnejša je tista ponudba, ki po
obeh vrednotenjih (pri vrednotenju od 1. do
vključno 4. točke in pri vrednotenju 5. toč-
ke) doseže najvišje število točk.
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Najcenejši ponudnik ni nujno, da je
najugodnejši.

Datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa: najkas-
neje do 5. 9. 2000.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Franci Kodela, tel. 01/478-55-28 vsak
delovnik od 8. do 9.30.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Ur. l. RS, št.
24 z dne 17. 3. 2000, Ob-23380.

17.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 3977/00 Ob-30713
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
Republiki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava cestninskih list-
kov in obrazcev.

Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: naroč-
nik bo upošteval samo popolne ponudbe.

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

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

cesivno julij-december 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 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: 12. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 7.000
tolarjev s potrjenim nalogom za prenos na
ŽR 50102-601-21275 ali z gotovino v bla-
gajni naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 7. 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:
18. 7. 2000 ob 11. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1001
Ljubljana, soba 14a.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: ponudnik mora priložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 3% ponudbe-
ne cene. Veljavnost bančne garancije mora
biti najman 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 18. 7. 2000 do
18. 9. 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 12. 7.
2000.

Morebitne druge informacije, o javnem
naročilu, dobijo ponudniki na naslovu na-
ročnika ali po tel. 159-87-57, Brane Biz-
jan inž.

16., 17.
Javno podjetje

za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Št. 3917/00 Ob-30714
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
Republiki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava svetlobne sig-
nalizacije in opreme.

Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: naroč-
nik bo upošteval samo popolne ponudbe.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
18,000.000 tolarjev.

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

cesivno julij-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: 12. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 7.000
tolarjev s potrjenim nalogom za prenos na
ŽR 50102-601-21275 ali z gotovino v bla-
gajni naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 7. 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:
18. 7. 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 najman 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 18. 7. 2000 do
18. 9. 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 12. 7.
2000.

Morebitne druge informacije, o javnem
naročilu, dobijo ponudniki na naslovu na-
ročnika ali po tel. 159-87-57, Brane Biz-
jan inž.

16., 17.
Javno podjetje

za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Ob-30716
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje za vzdrževanje avto-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 57 / 23. 6. 2000 / Stran 5485

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
Republiki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava letev za zapor-
nice.

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: na-
ročnik bo upošteval samo popolne po-
nudbe.

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

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

cesivno julij-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: 12. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 7.000
tolarjev s potrjenim nalogom za prenos na
ŽR 50102-601-21275 ali z gotovino v bla-
gajni naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 7. 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:
18. 7. 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 najman 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 18. 7. 2000 do
18. 9. 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 12. 7.
2000.

Morebitne druge informacije, o javnem
naročilu, dobijo ponudniki na naslovu na-
ročnika ali po tel. 159-87-57, Brane Biz-
jan inž.

16., 17.
Javno podjetje

za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Št. 69/2000 Ob-30726
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovensko narodno gledališče Ljub-
ljana, SNG Opera in balet, Cankarjeva 11,
1000 Ljubljana, 061/126-22-49.

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: glasbeni instrumenti po
spisku (rogovi, tromboni, trobente).

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

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

letje 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

1. 9. 2000.
6. (a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: SNG
Opera in balet, Cankarjeva 11, Ljubljana,
pri Nevenki Lokovšek, tel. 061/241-17-10.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 26. 6. do 7. 7.
2000 vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR 50100-603-
44871.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: SNG Opera in balet, Can-
karjeva 11, 1000 Ljubljana. Ponudniki mo-
rajo predložiti svojo ponudbo na naslov na-
ročnika v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za nabavo glasbenih in-
strumentov”.

8. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
14. 7. 2000, SNG Opera in balet Ljubljana,
Cankarjeva 11, Ljubljana, sejna soba prvo
nadstropje, 15. ura.

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 glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: proračunska
sredstva.

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-
nudnikov 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 zahte-
vane veljavnosti ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila: natanč-
no so navedena v razpisni dokumentaciji in
so: tehnični parametri, cena, ustreznost zah-
tevam naročnika v razmerju 1:1:1.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zahteve za vsebino ponudbe so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

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

čilo je bil objavljen dne 26. 5. 2000, pod
št. Ob-28354, objava o izidu pa dne 23. 6.
2000.

SNG Ljubljana Opera in balet

Št. 01416/00 Ob-30736
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.

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

3. (a) Kraj dobave: Pošta Slovenije DE
TOS, Ul. heroja Šaranoviča 23.

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

a) 6 kosov srednja dostavna vozila,
b) 4 kose lahka dostavna vozila.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

27,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično: ni.
4. Datum dobave, če je predvideno:

začetek v šestih mesecih od podpisa po-
godbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
najkasneje do 31. 3. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 7. 2000.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 24. 7. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 7. 2000 ob 10. uri.
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9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% od
ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v 30 dneh od prejema
blaga.

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

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

– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumenta-
cije,

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

– da ima veljavno registracijo oziroma
za s.p. potrdilo, ki ga izda pristojni davčni
urad, da ponudnik ni prenehal opravljati
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 10 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki vo-
di 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).

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. 8. 2000.

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

– cena: 30 točk,
– ocena strokovne tehnične opremljeno-

sti za potrebe Pošte Slovenije in skladnost z
obstoječim voznim parkom: 30 točk.

15., 16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 0501/48-3-308/79-00 Ob-30782
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 061/132-51-25, telefaks
061/315-073.

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

3. (a) Kraj dobave (montaže):
– PU1 Celje, Ljubljanska cesta 12,
– PU Nova Gorica, Sedejeva ulica 11,
– PU Postojna, Gregorčičev drevored 3,
– PU Novo mesto, Ljubljanska cesta 30,

– PU Murska Sobota, Ulica arhitekta No-
vaka 5,

– PU Krško, Cesta krških žrtev 53,
– PU Slovenj  Gradec,  Francetova  ce-

sta 9,
GPU2, Ljubljana, Štefanova 2.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: predmet javnega razpisa je
dobava in montaža telekomunikacijske
opreme, na lokacije, navedene v točki 3.
(a), in sicer sistemov za identifikacijo klicev
na številko 113 operativno komunikacijskih
centrov navedenih policijskih uprav in GPU.
Predmet javnega razpisa zajema dobavo
opreme, instalacijo, konfiguriranje, preizku-
šanje, vključitev v promet in prevzem stroj-
ne in programske opreme, usposabljanje
uporabnikov – operaterjev in vzdrževalcev
opreme, projekt izvedenih del.

Predmet javnega razpisa je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik se lahko prijavi le za izvedbo javnega
naročila v celoti. Ponudnik ne more ponudi-
ti posameznih postavk iz popisa zahtevane
opreme oziroma posameznih delov pred-
meta javnega razpisa.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost javnega naročila je 58,000.000
SIT.

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

dobave in montaže ne sme biti daljši od 90
dni od podpisa pogodbe.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za
finance, plan in investicije, Oddelek za in-
vesticije in javna naročila, Cankarjeva ul.
4, 1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri
Marinki Hlade (tel. 061/172-43-83),
kontaktna oseba: Anton Tepina, tel.
061/172-49-70.

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

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni os-
novni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
navedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-79-00.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 25. 7. 2000, najkasneje do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo po-

nudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 7.
2000, ob 10. uri, na naslovu: Visoka poli-
cijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti banč-
no garancijo za resnost dane ponudbe s
strani ponudnika v višini 8% od skupne po-
nudbene vrednosti z vključenim DDV.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega preje-
ma računa, ki je izstavljen po dobavi, mon-
taži in vključitvi v promet telekomunikacijske
opreme ter izvedbi šolanja.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o do-
bavi, montaži in vključitvi v promet teleko-
munikacijske opreme, ter izvedbi šolanja, v
skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.

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

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kvalite-
ta in združljivost z delujočimi sistemi Polici-
je, cena, kadrovska zasedba in strokovna
usposobljenost ponudnika in podizvajalca,
dosedanje izkušnje pri poslovanju, finančna
sposobnost, reference doma in v tujini ter
ustrezni atesti in certifikati ponudnika, podi-
zvajalca in proizvajalca opreme.

Največje število točk, ki jih lahko ponudbe
prejmejo za merilo “kvaliteta in združljivost z
delujočimi sistemi Policije“ 5 točk, “cena“ 5
točk, “kadrovska zasedba in strokovna uspo-
sobljenost ponudnika in podizvajalca“ 1 toč-
ka, “dosedanje izkušnje pri poslovanju“ 1 toč-
ka, “finančna sposobnost“ 1 točka, “referen-
ce doma in v tujini“ 1 točka ter “ustrezni atesti
in certifikati ponudnika, podizvajalca in pro-
izvajalca opreme“ 0,5 točke;

15., 16.

1 PU – policijska uprava.
2 GPU – generalna policijska uprava.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0501/48-3-308/78-00 Ob-30783
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
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ljana, tel. 061/132-51-25, telefaks
061/315-073.

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

3. (a) Kraj dobave: dobava se bo vršila
na lokacije posameznih policijskih uprav in
Generalne policijske uprave Ministrstva za
notranje zadeve.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega razpisa je
dobava elektromateriala, svetlobnih vi-
rov, svetil in predstikalnih naprav ter ba-
terijskih vložkov, in sicer po naslednjih
sklopih:

1. sklop: elektromateral:
– 1.1 instalacijske cevi in kolena, doze

pokrovi in kanali;
– 1.2 sponke, instalacijski odklopniki,

varovalni elementi, kape, pokrovi, velikostni
vložki, varovalke , kabelski čevlji, votlice,
tulci;

– 1.3 vodniki, vtičnice, vtikači, stikala,
zidni vložki, podaljški, božirke;

– 1.4 prenapetostni odvodniki, kontak-
torji, releji;

– 1.5 kabli in žice;
– 1.6 objemke in vezice;
– 1.7 strelovodni material;
– 1.8 el. omarice
– 1.9 komplet za Thorsman kanal;
– 1.10 komplet za Elba kanal;
– 1.11 ostali elektromaterial;
2. sklop: svetlobni viri, svetila in predsti-

kalne naprave:
– 2.1 svetlobni viri
– 2.2 svetila in predstikalne naprave
3. sklop: baterijski vložki.
Vrsta, opis in orientacijske količine arti-

klov, ki so predmet javnega naročila, so
navedeni v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
niki se lahko prijavijo za dobavo vseh arti-
klov v celoti (sklopi od 1 do 3), ali za posa-
mezne sklope v celoti. Ponudniki se ne
morejo prijaviti za dobavo posameznih arti-
klov iz posameznih sklopov.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost javnega naročila je za vse sklo-
pe v celoti (od 1 do 3) 28,000.000 SIT.

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

– 1. sklop: 12,000.000 SIT,
– 2. sklop: 7,000.000 SIT,
– 3. sklop: 9,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

bava bo sukcesivna za čas veljavnosti po-
godbe.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, GPU, Skupne
službe, Sekcija za tekoče vzdrževanje, Can-
karjeva 4, 1501 Ljubljana, kontaktna ose-
ba: Miran Robljek, tel. 061/172-42-41.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati od dneva objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS do roka za
oddajo ponudb, in sicer od 10. do 12. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni os-
novni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
navedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-78-00.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo po-
nudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 14. 7. 2000,
ob 10. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

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

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega preje-
ma računa, ki je izstavljen po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o do-
bavi elektromateriala, svetlobnih virov, svetil
in predstikalnih naprav ter baterijskih vlož-
kov, v skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
odstopiti od ponudbe od zadnjega roka za
oddajo ponudb do roka veljavnosti ponudbe.
Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši
od 130 dni od dneva odpiranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
kvaliteta, finančno stanje ponudnika, rok do-
bave in reference.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za ceno je 30 točk, za kvaliteto
4 točke, za finančno stanje ponudnika 4
točke, za rok dobave 3 točke in za referen-
ce 3 točke.

15., 16.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 101-4/00 Ob-30643
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Javno podjetje Komunala, d.o.o.,

Izola, Verdijeva 1, 6310 Izola, tel.
066/600-180, faks 066/647-371.

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

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

trebno dobaviti:
A) delovno vozilo za čiščenje – po-

metanje ulic, trgov in čiščenje peskolov-
cev z rotirajočimi ščetkami in sesanjem,

B) delovno kombinirano vozilo za vi-
sokotlačno pranje kanalizacije, vakuum-
sko sesanje odplak in pranje ulic.

Tehnične karakteristike vozil:
A) Delovno vozilo za čiščenje – pometa-

nje ulic, trgov in čiščenje peskolovcev z
rotirajočimi ščetkami in sesanjem.

Dimenzije:
– dolžina: največ 3.500 mm,
– širina: največ 1.400 mm,
– višina: največ 2.200 mm.
Teža vozila:
– prazno vozilo: od 2.700 do 2.900 kg,
– nosilnost: od 1.000 do 1.300 kg,
– dovoljena skupna masa: od 3.900 do

4.300 kg.
Karakteristike zabojnika:
– zabojnik mora biti izdelan iz nerjaveče

pločevine,
– volumen: od 1,1 do 1,5 m3,
– višina iztresanja: od 800 do 1.600

mm,
– možnost iztresanja v 660 l, 700 l, 900 l

ali 1.100 l zabojnike za odpadke.
B) Delovno kombinirano vozilo za viso-

kotlačno pranje kanalizacije, vakuumsko se-
sanje odplak in pranje ulic.

1. Delovno kombinirano vozilo:
– dimenzije: maks. dolžina 4,70 do

5,50 m, maks. širina 1,80 m, medosna raz-
dalja ca. 2,75 m,

– skupna dovoljena masa: 6.000 do
6.500 kg.

2. Kombinirana nadgradnja:
– vakuumska cisterna volumna min.

2,5 m3,
– bočni rezervoarji za čisto vodo vo-

lumna min. 1,5 m3,
– letev za pranje ceste pod kabino

vozila.
(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 delovno vozilo
samo pod točko A) ali samo pod točko B) ali
pa za oboje hkrati.

(č) Ocenjena vrednost naročila: naročilo
je sestavljeno iz dveh delov, in sicer pod
točko A) 13,000.000 SIT in pod točko B)
18,000.000 SIT brez DDV.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: kot je
zgoraj navedeno.

4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

navede ponudnik v ponudbi.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Komunala, d.o.o., Izola, Verdi-
jeva 1, 6310 Izola, tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na razpolago do 6. 7. 2000
do 12. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 11.900 SIT naka-
zati na žiro račun št. 51430-601-11186,
pri APP Izola, ob dvigu dokumentacije pred-
ložiti dokazilo o plačilu, davčno številko ter
izjavo ali je davčni zavezanec.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: do 13. 7. 2000
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Komunala,
d.o.o., Izola, Verdijeva 1, 6310 Izola.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo na sedežu podjetja:
Javno podjetje Komunala, d.o.o., Izola, Ver-
dijeva 1, 6310 Izola, dne 14. 7. 2000 ob
9. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe (5%
od ponudbene cene).

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji plačila bo-
do dokončno oblikovani v pogodbi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pi-
sne 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:
registracija podjetja oziroma potrdilo o vpi-
su v register samostojnih podjetnikov; do-
kazilo, da ni v postopku prisilne poravnave,
stečajnem postopku ali v likvidacijskem po-
stopku; potrdilo, da ima poravnane obvez-
nosti iz naslova davkov, taks in drugih daja-
tev; razne izjave, ki so priložene razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 11. 9. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): osnov-
na merila za izbor so: ponujena cena (do 50
točk), plačilni pogoji (do 10 točk), dobavni
rok (do 10 točk), čas odziva (do 10 točk),
dobava rezervnih delov (do 20 točk), garan-
cijski rok (do 10 točk).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: sklep o izbiri ponudnika prejmejo po-
nudniki v roku 7 dni po izbiri.

16., 17.
Javno podjetje

Komunala Izola, d.o.o.

Št. 8174/1817/2000 Ob-30644
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, faks 061/174-24-32.

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

3. (a) Kraj dobave: RTP 400/110 kV Kr-
ško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava energetskega
transformatorja 300 MVA z rezervnimi
deli za objekt RTP 400/110 kV Krško z
razpletom daljnovodov.

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

ročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zaje-
majo celotni razpis, variantne ponudbe ne
bodo upoštevane.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 360 mio
SIT.

(d)
4.
5. Predvideni datum dobave: julij 2001,

skladno z dinamiko napredovanja gradbe-
nih del.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo sektorja za investicije,
soba 2C 1.3, Andreja Mihevc.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 154.700 SIT (130.000 SIT
+ 19% DDV 24.700 SIT), virmansko nakazi-
lo na žiro račun št. 50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 8. 2000 do 9.30.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 8. 2000 ob 10. uri, pri naročniku, dvo-
rana B (IV. nadstropje).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1% od skupne ponudbene
vrednosti, trajanje veljavnosti 45 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo.

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

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

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1% od skupne ponudbene cene,

– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– izjava ponudnika o sposobnosti in us-

posobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– registracija podjetja pri pristojnem

organu (datum izdaje listine in njene overo-
vitve ne sme biti starejši od 90 dni), ozi-
roma za samostojne podjetnike priglasitve-
ni list,

– pravnomočna odločba – dovoljenje pri-
stojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega odpiranja (datum ove-
rovitve ne sme biti starejši od 90 dni),

– obrazec BON1 in BON2 oziroma
BON3 (datum izdaje obrazca BON2 in
BON3 ne smeta biti starejša od 90 dni)
oziroma s strani pristojne davčne uprave
potrjena bilanca stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi, v primeru, da ponudnik
ne posluje preko računa pri APP,

– potrdilo Ministrstva za finance – Davč-
ne uprave, da ponudnik nima evidentiranih
neporavnanih davkov in drugih dajatev v ob-

dobju zadnjih 6 mesecev (datum potrdila ne
sme biti starejši od 90 dni),

– potrdilo Ministrstva za finance, pristoj-
nega davčnega urada, da je ponudnik zave-
zanec za DDV,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje – ka-
zenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa, niso bili obsojeni
zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne
sme biti starejši od 90 dni),

– potrdili Okrožnega sodišča, iz katerih
je razvidno, da (datum potrdil ne sme biti
starejši od 90 dni):

– ponudnik ni plačilno nezmožen, pod
prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji,

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

– dokazila o zagotavljanju kvalitete (ISO)
proizvajalca,

– z manjkajočimi podatki izpolnjena po-
godba, parafirana na vsaki strani in podpi-
sana ter potrjena z žigom ponudnika,

– izpolnjen obrazec ponudbenega pre-
dračuna,

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,

– v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalci ali v obliki poslovne-
ga sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju,

– pisne izjave vseh v svoji ponudbi nave-
denih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji javnega razpisa, da je ponudnik
pravočasno in pravilno poravnal svoje za-
padle obveznosti,

– parafiran vzorec menične izjave,
– pisna dokazila in informacije, iz katerih

je razvidno, da ponudnik razpolaga s po-
trebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami (pogodbe med ponudnikom in
principali ali zastopniki, ali druge listine, iz
katerih so razvidni nosilci garancije in po-
nudnikovi pogoji za vzdrževanje predmeta
pogodbe v Republiki Sloveniji),

– podatki o že sklenjenih pogodbah za
tovrstne dobave, iz katerih je razvidna stop-
nja gotovosti del in zasedenost oziroma raz-
položljivost kadrovskih kapacitet,

– mnenje  pooblaščenega  revizorja,  ki
bo  potrjevalo,  da  ima  ponudnik  za
razpisano  javno  naročilo  po  svojih  knji-
govodskih  podatkih  izkazano,  da  je
poravnal vse svoje obveznosti do dobavite-
ljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za-
padle do dneva oddaje ponudbe na podla-
gi razpisa javnega naročila (skladno z
odredbo o finančnem poslovanju proračun-
skih porabnikov, Ur. l. RS, št. 71/99 in
78/99).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 10. 2000.

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

1. ponudbena cena z ovrednotenimi
izgubami transformatorja v času 30-letne do-
be obratovanja (67%),

2. plačilni pogoji (3%),
3. pozitivne reference proizvajalca za

enote istega reda moči in napetosti v zad-
njih 15 letih (z obvezno navedbo kontaktne
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osebe končnega uporabnika – naslov in te-
lefonska številka) (22%),

4. priloženi atesti tipskih in posebnih
preizkusov enakega tipa transformatorja (8%).

15. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: podaja jih kontaktna oseba naročnika Bo-
rut Vertačnik, tel. 061/174-24-29. Ponudnik
lahko v času razpisa zahteva dodatna pojasni-
la v roku 15 dni od datuma objave naročila.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 90 z dne 5. 11. 1999.

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

ZJN-02-B se nadaljuje na strani 5513!

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

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

Preklic
Št. 961-21/00 Ob-30727

Preklicujemo javni razpis za prenovo po-
slovnih prostorov Zavoda RS za zaposlova-
nje, Urad za delo Trbovlje, objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000,
Ob-29562, zaradi tehničnih težav pri izde-
lavi projektne dokumentacije.

Zavod RS za zaposlovanje

Popravek
Ob-30492

V javnem razpisu za gradbena dela brez
omejitev, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 51/00 z dne 9. 6. 2000, Ob-29562 za
prenovo poslovnih prostorov Zavoda RS za
zaposlovanje, urad za delo Trbovlje se zara-
di tehničnih težav pri izdelavi projektne do-
kumentacije podaljša rok za oddajo ponudb.
Vsled temu se spremenijo sledeče točke
objavljenega razpisa, ki se pravilno glasijo:

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 15. 7. 2000
do 15. 9. 2000.

7. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 20. 6. 2000
do 28. 6. 2000, vsak delovni dan med 10.
in 12. uro.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 7. 2000 ob
10.15 v sejni sobi Zavoda RS za zapo-
slovanje.

14. Datum, do katerega ponudniki lah-
ko umaknejo ponudbe: do pričetka odpi-
ranja ponudb (4. 7. 2000 do 10. ure).

V 10. točki razpisa se pravilno besedilo
glasi:

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

ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora za finančno zavarovanje re-
snosti ponudbe predložiti bianko menico v
višini 10% orientacijske vrednosti naročila
in menično izjavo s klavuzulo brez protesta.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Popravek
Št. 35101-129/87 Ob-30728

V javnem razpisu za izgradnjo zdravstve-
nega doma v Krškem, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000,
Ob-28162, se popravijo točke 7.(b), 8.(a)
in 9., ter se pravilno glasijo:

7. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 11. 7. 2000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 11. 7. 2000 do 10. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 7. 2000
ob 11. uri, v prostorih naročnika, sejna
soba D.

Občina Krško

Razveljavitev
Št. 75/2000 Ob-30576

Javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev za rušenje obstoječega prizidka in po-
možnih objektov ter gradnja nadomestnega
prizidka in pomožnega objekta z zunanjo
ureditvijo pri podružnični šoli Želimlje, ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 16-17 z dne
25. 2. 2000, Ob-21941, se razveljavi.

Občina Škofljica

Št. 75/2000 Ob-30580
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3,
1291 Škofljica, faks 667-872.

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

3. Kraj izvedbe del: Podružnična šola Že-
limlje, Občina Škofljica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: ruše-
nje obstoječega prizidka in pomožnih
objektov ter gradnja nadomestnega pri-
zidka pri podružnični šoli Želimlje, orien-
tacijska vrednost del: 23,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek 15. 8.
2000, dokončanje 15. 10. 2000.

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ponudnikom v navedenem roku, in
sicer proti podpisu in plačilu 10.000 SIT

na žiro račun Občine Škofljica, št.
50106-630-810134.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 20. 7. 2000 do 11. ure. Po-
nudbe, poslane po pošti, morajo do nave-
denega roka prispeti na naslov.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Škofljica, Šmarska
cesta 3, Škofljica, s pripisom: “Ne odpiraj –
razpis; prizidek POŠ Želimlje”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 2000 ob
11.15, na naslovu: Občina Škofljica, Šmar-
ska cesta 3, Škofljica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahteva se bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT, z veljavnostjo
do 20. 8. 2000.

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

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 7. 2000 po
11. uri.

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: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3,
Škofljica, tel. 666-311, vsak dan od 8. do
11. ure, do 14. 7. 2000.

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

čilo je bil objavljen: v Uradnem listu RS, št.
17 z dne 25. 2. 2000 pod št. Ob-21941,
objava o izidu – razveljavitev razpisa pa dne
23. 6. 2000.

Občina Škofljica

Št. 404-08-167/2000 Ob-30433
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, kont. ose-
ba Ivan Bošković telefon 061/171-21-03
in faks 061/171-16-37.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3.čl. ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: objekt podkop P-10
Todraž, Žirovski vrh.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: izbira izvajal-
ca brez omejitev za izvedbo gradbeno
obrtniških in inštalacijskih del na objektu
Podkop P-10 Todraž Žirovski vrh, št. ob-
jekta 12644. (MORS/BO-24/2000).

Ocenjena vrednost vseh del je
34,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: javno naročilo predvideva
izvedbo vseh del v enem sklopu.
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(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: do-
končanje gradbenih del, strojnih in elektro
po izdelanih projektih.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantni predlogi
niso sprejemljivi.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: za izvedbo vseh
del je predvideno 120 koledarskih dni, ozi-
roma pričetek del je predviden dne 25. 8.
2000 in dokončanje del dne 24. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MORS, Urad za obrambne zadeve, Služba
za gradbene zadeve Kardeljeva ploščad 21,
1000 Ljubljana, kont. oseba Ivan Bošković,
tel. 061/171-21-03 v pisarni št. 321/III.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo dne 27. 6.
2000 v času od 9. do 12. ure s predhod-
nim virmanskim vplačilom 20.000 SIT na
ŽR MORS: 50100-637-55216.

Za vse ponudnike bo organiziran skupin-
ski ogled objekta podkop P-10 dne 29. 6.
2000 v času od 10. do 11. ure.

Zastopniki ponudnikov, pred dvigom
razpisne dokumentacije, morajo obvezno
predati naročniku pooblastilo o zastopanju
ponudnika in izvod virmana, kot dokaz o
vplačilu zahtevanih 20.000 SIT za kritje
stroškov izdelave razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek): za razpi-
sno dokumentacijo je potrebno virmansko
vplačati 20.000 SIT na ŽR MORS
50100-637-55216.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba pred-
ložiti najkasneje do 12. ure dne 26. 7.
2000.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti
na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana v spre-
jemno pisarno-vložišče, tel.
061/171-2389, faks 061/131-8164.

Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom:“ Ne odpiraj,
ponudba MORS/BO-24/2000 Podkop
P-10 Todraž, Žirovski vrh.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 27. 7. 2000
ob 10. uri na naslovu: MORS, SGZ, Karde-
ljeva ploščad 21 v sejni sobi št. 327/III ,
kont. oseba je Ivan Bošković, tel.
061/171-2103. Odpiranje ponudb vodi
Igor Golob, univ. dipl. ekon.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo, brezpogojno in plačljivo na prvi po-
ziv v višini 10% razpisne vrednosti del, kot
jamstvo, da bo v primeru, če bo izbran,
sklenil pogodbo z naročnikom. Bančna ga-
rancija mora biti veljavna najmanj 60 dni,
šteto od dneva odpiranja ponudb, to je do
27. 9. 2000.

Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, ki ni
opremljena z ustrezno garancijo za resnost
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glede financiranja ni pogojev. Plačilo izve-
denih del bo izvajano na podlagi izstavljenih
mesečnih situacij v roku 60 dni od dneva
potrditve s strani naročnika.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: če ponudnik nastopa v
ponudbi z podizvajalci, mora z le temi skle-
niti pogodbo o skupnem nastopanju pri tem
javnem naročilu. Omenjeni dokumenti so
sestavni del ponudbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnikom bo priznana sposobnost koli-
kor imajo izkušnje in tehnične sposobnosti
za izvedbo tovrstnih del z lastnimi ekipami.
Vsi našteti dokumenti so sestavni del po-
nudbe.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
predajo ponudb, to je po 12. uri dne 26. 7.
2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: merila, kriteriji in način
ocenjevanja ponudb so navedeni v razpisni
dokumentaciji. Ocenjevalni kriteriji so cena
(80 %), rok (10%) in finančno stanje ponud-
nika(10 %). Izločilni kriteriji so: izpoljneno
povabilo k oddaji ponudbe in obrazec po-
nudbe, izjave ponudnika da se strinja z vse-
bino razpisnih pogojev in overjeno dokazilo
pristojnega organa o registraciji ponudnika
za dejavnost v kateri sodi izvajanje javnega
naročila ki ni na dan odpiranja starejše od
30 dni.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije o JN na naslovu: MORS, SGZ, Kar-
deljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana pri kont.
osebi Ivan Bošković, tel. 061/171-2103,
do 5. 7. 2000, vsak delovni dan od 8. do 9.
ure, oziroma po predhodnem telefonskem
dogovoru.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu če je bila objavljena: predhodna
objava namere o naročilu ni objavljena.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo ni bil objavljen.

Ministrstvo za obrambo RS

Ob-30435
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, faks 13-12-327.

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

3. Kraj izvedbe del: Dijaški dom Poljane,
Potočnikova 3, Ljubljana.

4. (a) Predmet, vrsta in obseg zahteva-
nih gradbenih del: dela se izvajajo po pod-
pisih in tehnološkem načrtu kuhinje.

Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
razpisanih del je 14,000.000 SIT (vklj. 19 %
DDV).

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

nesprejemljivost variant: ni dopustna.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
od 24. 7. 2000 do 28. 8. 2000.

(b)
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
IMOS inženiring d.d., 1000 Ljubljana,
Linhartova 13/IV, kontaktna oseba Franc
Klun, tel. 061/326-461, faks
061/319-184, ob predložitvi potrdila o
vplačilu prispevka za razpisno dokumenta-
cijo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani ponudniki dvigne-
jo v 10 dneh po objavi, vsak delovnih od 8.
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): cena
razpisne dokumentacije: 10.000 SIT (v ce-
ni je zajet DDV).

Način plačila: nakazilo na ŽR, IMOS
inženiring d.d. št. žiro računa:
50102-601-21296.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele dne 13. 7. 2000
do 15. ure na naslov: IMOS inženiring d.d.,
Linhartova 13/IV, 1000 Ljubljana.

(b)
Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-

načene s pripisom “Ponudba - Ne odpiraj -
javni razpis brez omejitev za izbiro izvajalca
za izvedbo del za prenovo kuhinje Dijaški
dom Poljane. Na kuverti mora biti polno ime
in naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 14. 7. 2000 ob 9. uri, v veliki
sejni sobi Ministrstva za šolstvo in šport,
Trubarjeva 3/5, Ljubljana.

10. Finančna zavarovanja resnosti po-
nudbe: niso predvidena.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v 30 dneh po uspešnem prevzemu del in
potrditvi računa s strani nadzora.

12. Pravna oblika ponudnika: glavni iz-
vajalec s podizvajalci.

13.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: na dan odpiranja
14. 7. 2000 po 9. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji (ponudbe-
na cena, reference, rok).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na istem
naslovu kot razpisna dokumentacija, na os-
novi pisnih vprašanj IMOS inženiring d.d.,
Linhartova 13/IV, 1000 Ljubljana.

17., 18.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-30436
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Center šolskih in obšolskih dejavno-
sti, Komenskega 12, 1000 Ljubljana, faks
01/431-00-94.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. Kraj izvedbe del: Radenci (Občina Čr-
nomelj).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja Doma Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti v Radencih (gradbeno-obrt-
niška in instalacijska dela z zunanjo ure-
ditvijo). Ocenjena vrednost del znaša
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: naročilo se oddaja za
celoten obseg del, ponudniki se lahko po-
tegujejo za vsa razpisana dela skupaj.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ne.

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

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je takoj po podpisu pogodbe. Iz-
gradnja doma mora biti končana v 16 me-
secih.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Cen-
ter šolskih in obšolskih dejavnosti, Komen-
skega 12, 1000 Ljubljana. Kontaktna ose-
ba Slavko Prelog, tel. 01/43-43-402 int.
115.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 14. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): za
razpisno dokumentacijo je potrebno na-
kazati znesek 30.000 SIT na ŽR št.
50100-603-43666  pri  APP  Ljubljana,  in
sicer  pred  dvigom  razpisne  dokumen-
tacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevale se bodo po-
nudbe, ki bodo prispele na sedež CŠOD-ja,
Komenskega 12. Ljubljana, najkasneje do
24. 7. 2000, do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Center šolskih in obšolskih
dejavnosti, Komenskega 12, 1000 Ljublja-
na (v tajništvo).

Ponudniki predložijo ponudbe v zaprti
kuverti z označbo “Ponudba - Ne odpiraj!“,
z navedbo številke objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS in s predmetom naročila:
izgradnja Doma Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti v Radencih (gradbeno-obrtniška
in instalacijska dela z zunanjo ureditvijo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 7. 2000 ob
12 uri, na naslovu: Center šolskih in obšol-
skih dejavnosti, Komenskega 12, 1000
Ljubljana, v sejni sobi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančno zavarovanje za resnost ponudbe je
bančna garancija v višini 10 % od ponudbe-
ne vrednosti.

Ponudniki morajo predložiti tudi izjavo
banke, da bo izdala garancijo za kvalitetno
izvedbo del in izvedbo v pogodbenem roku

in izjavo banke, da bo izdala garancijo za
odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo se izvede na podlagi mesečnih si-
tuacij, z rokom zapadlosti 60 dni.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: zahteve so navedene v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po oddaji 24. 7.
2000.

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

– reference ponudnika za gradnjo bivanj-
skih objektov (kapacitete 60 postelj) v 5
letih – 10 %,

– finančna usposobljenost – 10 %,
– garancijski rok za izvedena dela in

vgrajene materiale – 10 %,
– ponujena cena – 70 %.
16., 17., 18.

Center šolskih
in obšolskih dejavnosti

Ob-30437
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, telefaks
03/896-11-27, 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.
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 mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: kot v razpisni dokumenta-
ciji.

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

končanja del ali čas izvedbe: predviden rok
pričetka del je 31. julij 2000.

Naročnik pričakuje, da bodo dela zaklju-
čena do 15. oktobra 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 7. juli-
ja 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.

Ponudniki, ki so oddali ponudbe na pred-
hodnem neuspelem javnem razpisu, lahko
dobijo razpisno dokumentacijo brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. julij 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:
14. julij 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- 09/00-T, junij 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. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 19. 5. 2000 pod št.
Ob-27878, objava o izidu pa dne 23. 6.
2000.

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Št. 40501-18/00-33 Ob-30438
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, 721-61-46.

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

3. Kraj izvedbe del: Preserje pri Radom-
ljah.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja prizidka k šoli in telovadnici ter adap-
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tacija obstoječih prostorov OŠ Preserje
pri Radomljah – gradbeno obrtniško in-
štalacijska dela ter zunanja ureditev šo-
le I. in II. faza (orientacijska vrednost:
366,000.000 SIT brez DDV).

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek sep-
tember-oktober 2000 – dokončanje februar
2002.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Domžale, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Ljubljanska 69, Domžale – tajništvo
(I. nadstropje – soba 29).

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 7. 2000
do 12. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek) 5.000
SIT z virmanom na žiro račun Občine Dom-
žale, št. 50120-630-810230, sklic na - jav-
ni razpis.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 25. 7. 2000 do 12.
ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis
– ponudba – izgradnja prizidka k šoli in
telovadnici ter adaptacija obstoječih prosto-
rov OŠ Preserje pri Radomljah.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 7. 2000 ob 16. uri v Konferenčni sobi
Občine Domžale, Ljubljanska 69, Dom-
žale.

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:
v skladu z zagotovljenimi sredstvi v proraču-
nu, in sicer v letu 2000 do 210,000.000
SIT, v letu 2001 do 80,000.000 SIT v letu
2002 do 50,000.000 SIT in v letu 2003 do
60,000.000 SIT.

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

morejo umakniti ponudbe: 60 dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponujena cena - do 65 točk,
– reference in kadri - do 10 točk,
– finančna sposobnost - do 10 točk,
– odlog plačila - do 10 točk,
– rok izvedbe del - do 5 točk,
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Občina Domžale, Ljubljanska 69, Dom-
žale, kontaktna oseba Irena Gričar, univ.
dipl. org. dela, tel. 7241-305, faks
7216-146.

Občina Domžale

Št. 360-50/00 Ob-30439
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Stanovanjski sklad mestne občine
Koper, Verdijeva 6, 6000 Koper,
066/664-62-85, faks 066/271-907.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: preno-
va stanovanj v stanovanjskem objektu
Valvasorjeva 43 v Kopru.

Ocenjena vrednost celotnih del znaša
16,000.000 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: vse skupaj.

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

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

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
za pričetek izgradnje je 1. 9. 2000, rok do-
končanja razpisanih del 15. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
sprejemna pisarna Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, pritličje, 6000 Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 7. 2000
(do 17. ure) v času uradnih ur.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
Mestne občine Koper, 51400-630-90004,
s pripisom: za javni razpis Valvasorjeva 43.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 7. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: sprejemna pisarna Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, pritličje, 6000
Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 7. 2000 ob 10. uri, Urad za nepremič-
nine mestne občine Koper, sejna soba št.
004.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklo-
pu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 5% orientacijske vrednosti, veljavno do
30. 8. 2000.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal v paketu enemu izvajalcu,
ki lahko angažira kooperante skladno s po-
goji iz razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: vsebina listin, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za dokazovanje navedenih pogo-
jev je detajlno opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko

umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (13. 7. 2000 do 10. ure), v prime-
ru, da ponudniki umaknejo ponudbo po
tem roku lahko naročnik unovči garancijo
za resnost ponudbe do roka veljavnosti
bančne garancije za resnost ponudbe, kar
je detajlno določeno v razpisni dokumen-
taciji.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN ta merila natančneje opredeljena,
izhodišča za izbor najugodnejšega ponud-
nika pa bodo: usposobljenost, reference,
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba mora veljati do 30. 8. 2000.
Predvideni rok, v katerem bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa, je 45 dni
po javnem odpiranju ponudb. Dodatne in-
formacije ponudniki dobijo na naslovu Mest-
na občina Koper, Verdijeva 6, Koper, pri
Sibili Ludvik, tel. 066/6646-285.

17., 18.
Stanovanjski sklad

mestne občine Koper

Št. 407-0027/2000 Ob-30440
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana, faks 13-12-327.

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

3. Kraj izvedbe del: Srednja živilska šo-
la, Park mladih 3, Maribor.

4. Predmet, vrsta in obseg zahtevanih
gradbenih del: izvedba sanacijsko-vzdr-
ževalnih del pri odvodnjavanju terena
pri Srednji živilski šoli Maribor, izvedba
GO del po načinu “ključ v roke“.

Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
razpisanih del je 10 mio SIT.

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

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
po podpisu pogodbe, rok dokončanja del
30 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
pri/na Protech, d.d. Maribor, Ulica Vita
Kraigherja 5, Maribor, kontaktna oseba Ro-
mana Goljat, telefon 230-01-85, faks
232-555, ob predložitvi potrdila o vplačilu
prispevka za razpisno dokumentacijo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani ponudniki dvigne-
jo do 30. 6. 2000 med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije: 5.000 SIT, način plačila: nakazilo na
ŽR Protech, d.d., Maribor, št.:
51800-601-64451 s pripisom “RD Sred-
nja živilska šola”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok predložitve ponud-
be: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele dne 14. 7. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Protech, d.d., Maribor, Uli-
ca Vita Kraigherja 5, Maribor.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj
za Srednja živilska šola”. Na kuverti mora
biti popoln naslov ponudnika .

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 17. 7. 2000 ob 10. uri, na
Ministrstvu za šolstvo in šport – Služba za
investicije, Trubarjeva 3/V, v veliki sejni
sobi.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
opravljena dela plačeval na način in v rokih,
navedenih v zakonu o izvrševanju proraču-
na RS in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih aktov.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z gradbeno pogodbo
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, fi-
nančno poslovne in tehnične sposobnosti
ponudnika: ponudnik mora ponudbi priložiti
ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva
razpisna dokumentacija.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 17. 8. 2000.

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

– reference ponudnika in podizvajalcev
za tovrstna dela: 20%,

– ponudbena cena: 40%,
– finančna sposobnost: 15%,
– rok izvedbe: 10%,
– garancijski rok za izvedena dela in

vgrajene materiale: 15%.
16., 17., 18.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 407-0028/2000 Ob-30441
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, faks
061/13-12-327 in sofinanser Šolski center
Novo mesto, Šegova ul.112, 8000 Novo
mesto, faks 068/39-32-124.

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

3. Kraj izvedbe del: Šolski center Novo
mesto, Šegova ul.112, 8000 Novo mesto.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih vseh del
in ocenjena vrednost, ki se bodo oddajala v
kompletu: obnova strehe nad šolskimi
delavnicami Šolski center Novo mesto
(GOI dela) po načinu “ključ v roke”.

Ocenjena vrednost naročila znaša:
70,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je 7. 8. 2000; predviden datum
zaključka je 15. 10. 2000 s pridobitvijo upo-
rabnega dovoljenja.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno in projektno doku-
mentacijo: pooblaščenec investitorja LIZ-in-
ženiring, d.d., Vurnikova 2, Ljubljana, v 5.
nadstropju v sobi št. 511, med 10. in 12.
uro, tel. 061/23-44-000.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko interesenti dvignejo do vključno
30. 6. 2000 do 12. ure od dneva objave v
Uradnem listu RS.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 10.000 SIT, način plačila: na žiro
račun št. 50102-601-11966. Ob dvigu raz-
pisne dokumentacije je potrebno predložiti
virman o izvršenem plačilu. Projektno-teh-
nična dokumentacija je na vpogled na LIZ-in-
ženiringu, d.d., Ljubljana, Vurnikova 2.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do
24. 7. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: LIZ-inženiring, d.d., Ljublja-
na, Vurnikova 2, soba V/511.

Zapečatena ovojnica mora biti jasno oz-
načena s pripisom “Ponudba – ne odpiraj”
za Šolski center Novo mesto. Na ovojnici
mora biti popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 24. 7. 2000 ob 12.
uri, v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport,
Trubarjeva 3/V, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi predložiti bančno
garancijo v višini 10% od razpisane vredno-
sti z veljavnostjo najmanj 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:
naročilo v celoti financira naročnik. Način
plačevanja z roki je določen z razpisno do-
kumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki jih 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 po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali
zasebniki, ki izpopolnjujejo naslednje pogoje:

– da so registrirani za opravljene tovrst-
nih dejavnosti,

– da so zmožni izvesti razpisana dela v
razpisanih rokih,

– da ima dovolj kadrov in ustrezno teh-
nološko opremo,

– pozitivno bilančno stanje v zadnjih treh
letih,

– da izpolnjuje vse druge pogoje, dolo-
čene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 24. 7. 2000.

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

– ponujena cena, 40%,
– rok dokončanja 10%,
– dosedanje izkušnje in reference 20%,
– garancijski roki 15%,
– finančna sposobnost ponudnika 15%.
Merila in način določanja teže so točno

razvidna iz razpisnih pogojev investitorja.
Končni kriterij za ugotavljanje najugodnej-
šega ponudnika bo seštevek točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vsa tolmačenja in informacije o na-
ročilu lahko dobite pri Vinko Javoršek,
udig., vsak dan od 9. do 12. ure, od dneva
objave razpisa do vključno 10 dni po obja-
vi na naslovu: LIZ-inženiring, Vurnikova 2,
Ljubljana, tel. 061/23-44-000, faks
061/23-44-050.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 005- 5/00-100 Ob-30442
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg
10, 3230 Šentjur, faks. št. 063/743-446.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Šentjur pri
Celju, Šentvid pri Planini - Podlog pod Bo-
horjem.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost: modernizaci-
ja lokalne ceste Šentvid - Zagorje, III.
faza, etapa “A“, v ocenjeni vrednosti na
17,000.000 SIT za celotna razpisana dela.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: naročnik lahko odda
dela kot celoto ali posamezne sklope v skla-
du z določili razpisne dokumentacije.

(c)
5. (a) Sprejemljivost ali nesprejemljivost

variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del: pričetek del: avgust 2000,
zaključek del: oktober 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10,
Šentjur, kontaktna oseba: Anica Jazbinšek,
soba št. 57, III. nadstr., telefon št.
03/747-13-87, telefaks št. 03/743-446.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vsi, ki so predložili ponud-
be po razpisu objavljenem v Ur. l. RS, št.
36-37 z dne 5. 5. 2000, nove razpisne do-
kumentacije ne plačajo, vsi ostali, ki bodo
dvignili razpisno dokumentacijo plačajo
stroške v znesku 10.000 SIT, z virmanom
na račun št. 50770-637-56047, Občinska
uprava Občine Šentjur pri Celju.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 7. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10, 3230 Šentjur, ali oddati v
vložišče občine II. nadstropje soba št. 37.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 7. 2000 ob 11. uri, na Občini Šentjur pri
Celju, Mestni trg 10, soba št. 48, II. nadstr.
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10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bianco menico, podpisano od poob-
laščenih podpisnikov in menično izjavo, ki
se naj glasi na 5 % ocenjene vrednosti del.
Veljavnost 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: naročnik bo plačal z razpisom odda-
na dela po mesečnih situacijah v skladu z
razpisnimi pogoji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angaži-
ra podizvajalce pod pogoji iz razpisne doku-
mentacije ali pa bo dela oddal posameznim
izvajalcem po posameznih sklopih del.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finanč-
no-poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije.

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne more-
jo umakniti ponudbe po preteku roka dolo-
čenega za oddajo ponudb.

V primeru da ponudnik umakne ponud-
bo po tem roku, naročnik vnovči bančno
garancijo za resnost ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, rok izvedbe, garancija in ostala
merila, kot so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

Pri oceni ponudb se bodo upoštevale
samo potrjene reference.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vsak delovni dan od 7. do 9. ure, po
predhodnem dogovoru, pri Mariji Rataj, te-
lefon 03/747-13-26 ali Anici Jazbinšek, te-
lefon 03/747-13-87.

Občina Šentjur pri Celju

Št. 27/2000 Ob-30443
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zveza kulturnih društev Sevnica, Glav-
ni trg 25, Sevnica, telefon 0608/460-970,
faks 0608/460-971.

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

3. Kraj izvedbe del: Grad Sevnica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
restavratorska in adaptacijska dela na
Sevniškem gradu.

Orientacijska vrednost je 21,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpi-
sano varianto.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je
takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja
pa v 30 dneh od dneva pričetka del.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Zve-
za kulturnih društev Sevnica, Glavni trg 25,
Sevnica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati od 28. 6.
2000 do 7. 7. 2000, in sicer na sedežu
Zveza kulturnih društev Sevnica v času od
8. do 13. ure.

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

predložiti ponudbo: 11. 7. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Zveza kulturnih društev Sev-
nica, Glavni trg 25, Sevnica.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čatenih ovojnicah. Na ovitku mora biti na-
slov naročnika z vidno oznako: “Ne odpiraj -
ponudba za javni razpis: restavratorska in
adaptacijska dela na sevniškem gradu”. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v sredo 12. julija 2000
ob 10. uri na sedežu Zveze kulturnih dru-
štev Sevnica.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odmakniti ponudbe: po izteku roka
za oddajo ponudbe.

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: dodatne informacije v zvezi s ponudbo
lahko ponudniki dobijo pri tajniku Zveze kul-
turnih društev Sevnica, Albert Felicijan, tel.
0608/460-970.

17., 18.
Zveza kulturnih društev Sevnica

Št. 351-72/99 Ob-30444
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330
Metlika, faks 068/637-402.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): najugodnejši ponudnik
bo izbran na podlagi izbire izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Podzemelj - Občina
Metlika.

4. (a) Vrsta storitve, opis ter orientacij-
ska vrednost naročila: razpis se nanaša na
izbiro najugodnejšega izvajalca za vzdrže-
valna dela na objektu Osnovne šole Pod-
zemelj.

Ocenjena vrednost del je ca.
18,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.

(b)
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: v skladu s
pogodbo (predvideni začetek del 20. 7.
2000, dokončanje del do 20. 8. 2000).

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija in vse ostale informa-
cije za izdelavo ponudbe so na voljo vsak
delovni dan od 8. do 10. ure v prostorih
Občine Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metli-
ka, kontaktna oseba je Jurij Jelerčič, tel.
068/63-74-15.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati 8 dni od te objave.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o pla-
čilu 8.000 SIT na žiro račun št.
52130-630-40409.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba pred-
ložiti najpozneje 20 dni po tej objavi do 10.
ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Metlika, Mestni trg
24, 8330 Metlika, in mora biti zapečatena v
ovojnici z oznako “Ne odpiraj ponudba –
vzdrževalna dela na OŠ Podzemelj“.

9. Datum in kraj odpiranja ponudb: odpi-
ranje ponudb bo v prostorih Občine Metli-
ka, 18. 7. 2000 ob 12. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki so v ponudbi dolžni priložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
od ocenjene vrednosti razpisanih del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni 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:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati pogo-
je v skladu z razpisno dokumentacijo in
odredbo o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije.

Zahteve so podrobneje navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, po katerem ponudnik ne mo-
re odstopiti od ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe po roku za odpi-
ranje ponudb, to je po 18. 7.2000.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni v
roku 8 dni, po odpiranju ponudb.

17., 18., 19.
Občina Metlika

Št. 35200/00067/2000 Ob-30451
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Hoče-Slivnica, Pohorska
c. 15, Sp. Hoče, faks 062/61-65-330,
tel. 062/61-65-320.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za gradbena dela.

3. Kraj izvedbe del: Občina Hoče-Sliv-
nica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: asfaltna
ureditev ceste v Kaplo.

Ocenjena vrednost naročila: do
20,750.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ne.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: as-
faltna ureditev ceste po projektu PZI vk-
ljučno z nadzorom geomehanika.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

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

6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek po
podpisu pogodbe, zaključek 23. septem-
ber 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Hoče-Slivnica, Pohorska c 15, 2311
Sp. Hoče. Občinska uprava, kontaktna ose-
ba Herman Jakolič.

Ponudniki morajo obvezno predati
naročniku izvod virmana oziroma položnice,
kot dokazilo o plačilu vplačanih stroškov
izdelave razpisne dokumentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: petnajst dni od
dneva objave razpisa, vsak delovni dan, od
8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT virmansko ali s
položnico na ŽR, št. 51800-630-26084 s
pripisom “Razpis“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 24. julija 2000 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Hoče-Slivnica,
občinska uprava, Pohorska c 15, 2311 Sp.
Hoče. Zapečatene kuverte s ponudbo mo-
rajo biti jasno označene z napisom “Ne od-
piraj“, ponudba “za asfaltno ureditev ceste v
Kaplo“, na hrbtni strani mora biti na kuverti
označen naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. julija 2000 ob 14. uri, v prostorih
Občine Hoče-Slivnica.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede
plačevanja: najmanj 30 dni po dokončanih
gradbenih delih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: če ponudnik nas-
topa s poddobavitelji, mora imeti s temi skle-
njeno pogodbo o skupnem nastopanju pri
tem javnem naročilu. Ti dokumenti morajo
biti sestavni del ponudbe.

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: ponudniki morajo priložiti ustrezna
dokazila in izjave o izpolnjevanju pogojev iz
te točke v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po izteku roka za
predajo ponudb naročniku, ponudniki več
ne morejo umakniti ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
čas izvedbe gradbenih del, tehnična in
strokovna usposobljenost za razpisana grad-
bena dela.

Teža in način uporabe meril sta določe-
na v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: naročnik se ne obvezuje, da bo
sprejel najnižjo ali katerokoli ponudbo.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni
bilo objave.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo: to je prva objava tega javnega naročila.

Občina Hoče-Slivnica

Št. 352-05/7/2000 Ob-30488
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, 07/30-61-130.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: fekal-
na kanalizacija dolžine 1,4 km, ocenjena
vrednost del 30 mio 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: oddaja vseh del
skupaj.

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

nesprejemljivost variant: varianta sprejem-
ljiva.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 15. avgust -
15. oktober 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črno-
melj, pisarna št. 24.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, na ŽR. št. 52110-630-40302
z virmanom ali z gotovino v računovodstvu
(pisarna št. 204).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. julij 2000 do 8.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svo-
bode 3, 8340 Črnomelj, vložišče (pisarna
št. 29).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. julij 2000 ob 8.30, Občina Črnomelj.
Trg svobode 3, Črnomelj, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 900.000 SIT, plačljiva na
prvi poziv s trajanjem veljavnosti do 1. 9.
2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila najmanj 60 dni od izstavitve si-
tuacije.

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

morejo umakniti ponudbe: 24. julij 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, ugodnosti.

16., 17., 18.
Občina Črnomelj

Št. 10/2000 Ob-30489
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Hoče – Slivnica, Pohorska
cesta 15, 2311 Hoče, tel. 062/616-53-20,
telefaks 062/616-53-30.

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

3. Kraj izvedbe del: Šolska ulica 10,
2311 Hoče, k.o. Sp. Hoče.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posebej: gradbe-
na, gradbeno obrtniška in instalacijska
dela za dozidavo šolskega trakta pri Os-
novni šoli Dušan Flis v Hočah, ocenjena
vrednost del je 43 mio SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali vse skupaj: ni predvideno.

Investitor si pridržuje pravico soodločati
pri izbiri podizvajalcev in oddati posamezna
dela drugemu podizvajalcu.

(c) Podatki o namenu gradbenih in insta-
lacijskih del, kadar je vključena tudi izdelava
projektov: izdelava projektov ni vključena.

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 in čas izvedbe: pričetek del
julij 2000 in dokončanje del oktober 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Hoče – Slivnica, Pohorska cesta 15,
2311 Hoče, Borut Šušteršič, tel.
062/616-53-20, telefaks 062/616-53-30,
ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne do-
kumentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 26. 6. 2000
do 30. 6 2000, dnevno od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, negotovinsko
plačilo na žiro račun 51800-630-26084,
namen nakazila – dozidava OŠ Hoče.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je
potrebno predložiti ponudbo: do 14. 7.
2000 do 12. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Hoče – Slivnica, Po-
horska cesta 15, 2311 Hoče, tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj“
in navedbo “Javni razpis za gradnjo prizidka
OŠ Hoče“ in polnim naslovom ponudnika
na hrbtni strani kuverte.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 7. 2000 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Hoče – Slivnica v Hočah, Pohorska cesta
15. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija plačljiva na
prvi poziv za resnost ponudbe, v višini 10%
vrednosti naročila, z veljavnostjo do izroči-
tve bančne garancije za dobro izvedbo del.

Bančna garancija za dobro izvedbo del
mora imeti veljavnost do uspešno opravlje-
nega tehničnega pregleda oziroma do od-
prave pomanjkljivosti.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal s pogodbo v paketu enemu
izvajalcu, ki lahko pridobi podizvajalce sklad-
no s pogoji razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: pravna ali fizična oseba, ki ima ustrez-
no registracijo za izvedbo vseh razpisanih
del in tehnične ter finančne sposobnosti
zahtevane v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji po-
nudbe v razpisnem roku ponudniki ne mo-
rejo več umakniti ponudbe.

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

– ponudbena cena 50%,
– plačilni pogoji 20%,
– reference ponudnika in podizvajalcev

10%,
– finančna usposobljenost 5%,
– garancija na kakovost izvršenih del 5%,
– osebne reference kadrov 5%,
– krajši rok izgradnje 5%,
– dodatne ugodnosti 0%.
16. Morebitne druge informacije o naroči-

lu: dodatne informacije se dobijo na istem
naslovu kot razpisna dokumentacija na podla-
gi pisnih vprašanj po telefaksu, ki prispejo v 5
dneh po objavi. Odgovori bodo posredovani
vsem, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.

17., 18.
Občina Hoče – Slivnica

Št. 10/2000 Ob-30491
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Hoče – Slivnica, Pohorska
cesta 15, 2311 Hoče, tel. 062/616-53-20,
telefaks 062/616-53-30.

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

3. Kraj izvedbe del: Mariborska cesta 4,
Slivnica, 2311 Hoče, k.o. Slivnica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posebej: gradbe-
na, gradbeno obrtniška in instalacijska
dela za dozidavo šolske telovadnice in
vhodne avle ter zahodnega prizidka ob
telovadnici pri Osnovni šoli Franca Le-
šnika – Vuka v Slivnici, ocenjena vrednost
del je 97 mio SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali vse skupaj: ni predvideno. Investitor
si pridržuje pravico soodločati pri izbiri po-
dizvajalcev in oddati posamezna dela dru-
gemu podizvajalcu.

(c) Podatki o namenu gradbenih in insta-
lacijskih del, kadar je vključena tudi izdelava
projektov: izdelava projektov ni vključena.

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 in čas izvedbe: pričetek del
julij 2000 in dokončanje del november
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Hoče – Slivnica, Pohorska cesta 15,
2311 Hoče, Borut Šušteršič, tel.
062/616-53-20, telefaks 062/616-53-30,
ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne do-
kumentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 26. 6. 2000
do 30. 6 2000, dnevno od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, negotovinsko
plačilo na žiro račun 51800-630-26084,
namen nakazila – dozidava OŠ Hoče.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Hoče – Slivnica, Po-
horska cesta 15, 2311 Hoče, tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načana z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj“
in navedbo “Javni razpis za gradnjo prizidka
telovadnice OŠ Slivnica“ in polnim naslo-
vom ponudnika na hrbtni strani kuverte.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 7. 2000 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Hoče – Slivnica v Hočah, Pohorska cesta
15. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija plačljiva na
prvi poziv za resnost ponudbe, v višini 10%
vrednosti naročila, z veljavnostjo do izroči-
tve bančne garancije za dobro izvedbo del.

Bančna garancija za dobro izvedbo del
mora imeti veljavnost do uspešno opravlje-
nega tehničnega pregleda oziroma do od-
prave pomanjkljivosti.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal s pogodbo v paketu enemu
izvajalcu, ki lahko pridobi podizvajalce sklad-
no s pogoji razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: pravna ali fizična oseba, ki ima ustrez-
no registracijo za izvedbo vseh razpisanih
del in tehnične ter finančne sposobnosti
zahtevane v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji po-
nudbe v razpisnem roku ponudniki ne mo-
rejo več umakniti ponudbe.

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

– ponudbena cena 50%,
– plačilni pogoji 20%,
– reference ponudnika in podizvajalcev

10%,
– finančna usposobljenost 5%,
– garancija na kakovost izvršenih del 5%,
– osebne reference kadrov 5%,
– krajši rok izgradnje 5%,
– dodatne ugodnosti 0%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na istem
naslovu kot razpisna dokumentacija na pod-
lagi pisnih vprašanj po telefaksu, ki prispejo
v 5 dneh po objavi. Odgovori bodo posre-
dovani vsem, ki so dvignili razpisno doku-
mentacijo.

17., 18.
Občina Hoče – Slivnica

Št. 35205-2/2000 Ob-30498
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, faks 07/30-61-130.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: kanali-
zacija severnega dela Črnomlja. Ocenje-
na vrednost del je 12,000.000 SIT.

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

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

ali nesprejemljivost variant: varianta spre-
jemljiva.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 15. avgust
2000 do 15. oktober 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Črnomelj, Oddelek za varstvo okolja in
urejanje prostora, Trg svobode 3, 8340 Čr-
nomelj, tel. 07/30-61-100, soba 24

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR Občine Čr-
nomelj št. 52110-630-40302, z virmanom
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s pripisom “za razpisno dokumentacijo Ka-
nalizacija severnega dela Črnomlja” ali z go-
tovino v računovodstvo (pisarna št. 204).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. julij 2000 do 8.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svo-
bode 3, 8340 Črnomelj, sprejemna pisar-
na, soba št. vložišče (pisarna št. 29).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. julij 2000 ob 9. uri, sejna soba Občine
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija plačljiva na
prvi poziv v višini 5% ponujene vrednosti del
s trajanjem veljavnosti 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila po mesečnih situacijah po dejanskih
količinah in enotnih cenah v roku 60 dni.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 24. julija 2000 do
9. ure. Po tem roku naročnik lahko v pri-
meru umika vnovči garancijo za resnost
ponudbe.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico spremeni-
ti dinamiko izvedbe del glede na dotok fi-
nančnih sredstev v proračun občine.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu  ali  navedba  če  je  bila  objavlje-
na: ne.

18.
Občina Črnomelj

Ob-30499
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Študentski domovi Maribor, Gospos-
vetska 83, telefaks 062/225-563.

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

3. Kraj izvedbe del: Študentski domovi,
Maribor (Tyrševa, Gosposvetska).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih GOI del
in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično:

1. zamenjava radiatorjev v DOMU 1,
ocenjena vrednost 8 mio SIT,

2. zamenjava vodovodne instalacije
in odtokov v DOMU 4, ocenjena vrednost
12 mio SIT,

3. zamenjava pohištva v DOMU 1,
ocenjena vrednost 23 mio SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnost potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki se lahko
potegujejo za vsak sklop posebej.

(c)
5. (a), (b)

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe:

Dokončanje del:
1. do 10. 8. 2000 zamenjava radiator-

jev v DOMU 1,
2. do 20. 9. 2000 zamenjava vodovod-

ne instalacije in odtokov v DOMU 4,
3. do 5. 9. 2000 zamenjava pohištva v

DOMU 1.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Projekt MR inženiring d.d., 2000 Maribor,
Svetozarevska 10, soba 418, Branka
Manfreda, tel. 062/229-70-30, faks
062/25-25-569.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v 10 dneh po ob-
javi, vsak delovnik od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek: ob dvi-
gu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilu o plačilu 5.000 SIT (v
ceni je zajet DDV) na ŽR 51800-601-10612
Projekt MR inženiring d.d. (davčna št.
80298133).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki predložijo po-
nudbo do 13. 7. 2000, do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Projekt MR inženiring d.d.,
2000 Maribor, Svetozarevska 10.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 7. 2000, ob
11. uri, v sejni sobi Projekta MR inženiring
d.d., 2000 Maribor, Svetozarevska 10.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v vi-
šini 10% ocenjene vrednosti.

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

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnikov storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: pravna ali fizična oseba, ki ima ustrez-
no registracijo za izvedbo vseh razpisanih
del in tehnične ter finančne sposobnosti
zahtevane v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji po-
nudbe v razpisanem roku ponudniki ne mo-
rejo več umakniti ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji (ponudbe-
na cena, rok).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na istem
naslovu kot razpisna dokumentacija, na os-
novi pisnih vprašanj oziroma vprašanj po
faksu, ki prispejo v 10 dneh po objavi. Od-
govori bodo posredovani vsem, ki so dvig-
nili razpisno dokumentacijo.

17., 18.
Študentski domovi Maribor

Št. 40002-16/00 Ob-30500
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo nara-

ve, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

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

3. Kraj izvedbe del: vodno območje Ljub-
ljanice Save.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: naroči-
lo obsega izvedbo naslednjih del, ki se bo-
do oddajala posamično:

1. Ureditev Višnjice v naselju Hudo
od km 11+350 do km 11+865,5

75,000.000 SIT,
2. Ureditev Zlatenščice od km

0+130 do km 0+800
50,000.000 SIT,
3. Ureditev Vrbanovega grabna

pod zaplavno pregrado na odseku dolži-
ne 145 m

16,000.000 SIT,
4. Ureditev Radomlje od km

2+732 do km 3+410 in ureditev Čudne
od km 1+677,5 do km 1+962

60,000.000 SIT,
5. Sanacija obrežnih zidov na Tr-

boveljščici od km 1+365 do km 1+961
58,000.000 SIT,
6. Ureditev hudournika Boben v

Hrastniku od km 2+640 do km 2+750
30,000.000 SIT,
7. Sanacija hudournika Kotre-

deščica v Znojilah od km 8+276 do km
8+401

26,000.000 SIT,
8. Gradnja ustalitvene pregrade na

hudourniku Trboveljščica nad Gabrskim
v km 8+350

8,000.000 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: ponudnik lahko
kandidira za posamezno razpisano delo ali
za več del, vendar mora za vsako razpisa-
no delo podati samostojno ponudbo v lo-
čenih ovojnicah.

(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:

1. 6 mesecev po sklenitvi ponudbe,
2. 4 mesece po sklenitvi ponudbe,
3. 3 mesece po sklenitvi ponudbe,
4. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe,
5. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe,
6. 4 mesece po sklenitvi pogodbe,
7. 4 mesece po sklenitvi pogodbe,
8. 3 mesece po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, Ida Škoda, soba 205,
II. nadstropje, tel. 061/178-44-32, ali vlo-
žišče v pritličju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT za vsako razpi-
sano delo posebej na žiro račun št.
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50100-630-10014, sklic na številko
18-25210-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 8. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vlo-
žišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 8. 2000 s pričetkom ob 8. uri, po vrst-
nem redu na vsako polno uro, Uprava RS za
varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
soba št. 201, II. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 45 dni od dneva od-
piranja ponudb.

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

1. v višini 3,750.000 SIT,
2. v višini 2,500.000 SIT,
3. v višini 3,000.000 SIT,
4. v višini 2,900.000 SIT,
5. v višini 1,500.000 SIT.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: naročnik financira razpisana dela v ce-
loti iz sredstev proračuna RS in poravnava
plačila v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna RS in pogodbo. Ponudbena ce-
na je fiksna, avansi niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi podizvajalci.

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

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Davčni upravi RS;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek pri-

silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

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

– da ima plačane vse davke in pris-
pevke;

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima reference s področja razpisa-
nih del;

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 2. 8. 2000.

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

– ponudbena cena za razpisana dela,
maks. 40 točk,

– usposobljenost ponudnika, maks. 15
točk,

– reference ponudnika, maks. 35 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 10 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

– ponujeno izvajanje del presega razpi-
sano trajanje za več kot 25%,

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

– je število dni blokad ŽR iz obrazca Bon
2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih od
datuma sestavitve obrazca,

– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov,

– ne bo izkazano iz mnenja pooblašče-
nega revizorja pravočasno poravnavanje ob-
veznosti do podizvajalcev (velja samo za raz-
pisana dela pod 1., 2., 4. in 5.).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: morebitne druge informacije o na-
ročilu dobijo potencialni ponudniki na na-
slovu naročnika; kontaktna oseba naročni-
ka Ada Štravs-Brus, tel. 061/178-44-38
ali 061/178-44-24.

17., 18.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Št. 40002-17/00 Ob-30501
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

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

3. Kraj izvedbe del:
1. Dravograd,
2. Podpeca.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: naroči-
lo obsega izvedbo naslednjih del, ki se bo-
do oddajala posamično:

1. Gradnja ustalitveno zaplavnih
pregrad na Pušnikovem potoku od km
0+522 do km 0+882

20,000.000 SIT,
2. Sanacija Meže pri Pečnikovi ža-

gi na dolžini 78 m
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: ponudnik lahko kandidira
za posamezno razpisano delo ali za več del,
vendar mora za vsako razpisano delo podati
samostojno ponudbo v ločenih ovojnicah.

(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:

1. 4 mesece po sklenitvi pogodbe,
2. 3 mesece po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, Ida Škoda, soba 205,
II. nadstropje, tel. 061/178-44-32, ali vlo-
žišče v pritličju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT za vsako razpi-
sano delo posebej na žiro račun št.
50100-630-10014, sklic na številko
18-25210-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 8. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vlo-
žišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 8. 2000 ob 11. uri za prvo in ob 12. uri
za drugo razpisano delo, Uprava RS za var-
stvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
soba št. 201, II. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 45 dni od dneva od-
piranja ponudb.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila
v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna,
avansi niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi podizvajalci.

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

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Davčni upravi RS;

– 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;
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– da ima reference s področja razpisa-
nih del;

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 2. 8. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena za razpisana dela,

maks. 40 točk,
– usposobljenost ponudnika, maks. 15

točk,
– reference ponudnika, maks. 35 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 10 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

– ponujeno izvajanje del presega razpi-
sano trajanje za več kot 25%,

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

– je število dni blokad ŽR iz obrazca Bon
2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih od
datuma sestavitve obrazca,

– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: morebitne druge informacije o na-
ročilu dobijo potencialni ponudniki na na-
slovu naročnika; kontaktna oseba naročni-
ka Ada Štravs-Brus, tel. 061/178-44-38
ali 061/178-44-24.

17., 18.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Št. 40002-18/00 Ob-30502
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev hudournika Perobnica (Ježenk) ob
industrijski coni na dolžini 284 m.

Ocenjena vrednost 32,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: predvidena oddaja del v
celoti.

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

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe 6
mesecev po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, Ida Škoda, soba 205,

II. nadstropje, tel. 061/178-44-32, ali vlo-
žišče v pritličju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25210-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 8. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vlo-
žišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 8. 2000 ob 10. uri, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba
št. 201, II. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 45 dni od dneva od-
piranja ponudb.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe, 1,600.000
SIT z veljavnostjo do 10. 10. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila
v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna,
avansi niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s
potencialnimi podizvajalci.

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

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Davčni upravi RS;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek pri-

silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

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

– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v prete-

klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima reference s področja razpisa-
nih del;

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 2. 8. 2000.

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

– ponudbena cena za razpisana dela,
maks. 40 točk,

– usposobljenost ponudnika, maks. 15
točk,

– reference ponudnika, maks. 35 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 10 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

– ponujeno izvajanje del presega razpi-
sano trajanje za več kot 25%,

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

– je število dni blokad ŽR iz obrazca Bon
2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih od
datuma sestavitve obrazca,

– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: morebitne druge informacije o na-
ročilu dobijo potencialni ponudniki na na-
slovu naročnika; kontaktna oseba naročni-
ka Ada Štravs-Brus, tel. 061/178-44-38
ali 061/178-44-24.

17., 18.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Št. 40002-19/00 Ob-30503
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev desnega brega Sevnične od km
0+211 do km 0+378.

Ocenjena vrednost 80,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov

naročila posebej, obseg sklopov in možnosti
potegovanja za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: predvidena oddaja del v celoti.

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

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe 9
mesecev po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, Ida Škoda, soba 205,
II. nadstropje, tel. 061/178-44-32, ali vlo-
žišče v pritličju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25210-7141990-219299.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 8. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vlo-
žišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 8. 2000 ob 8. uri, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba
št. 201, II. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 45 dni od dneva od-
piranja ponudb.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
4,000.000 SIT z veljavnostjo do 10. 10.
2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila
v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna,
avansi niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi podizvajalci.

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

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Davčni upravi RS;

– 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 pri-
spevke;

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima reference s področja razpisa-
nih del;

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 2. 8. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena za razpisana dela,

maks. 40 točk,
– usposobljenost ponudnika, maks. 15

točk,

– reference ponudnika, maks. 35 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 10 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

– ponujeno izvajanje del presega razpi-
sano trajanje za več kot 25%,

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

– je število dni blokad ŽR iz obrazca Bon
2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih od
datuma sestavitve obrazca,

– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov,

– ne bo izkazano iz mnenja pooblašče-
nega revizorja pravočasno poravnavanje ob-
veznosti do podizvajalcev.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: morebitne druge informacije o na-
ročilu dobijo potencialni ponudniki na na-
slovu naročnika; kontaktna oseba naročni-
ka Ada Štravs-Brus, tel. 061/178-44-38
ali 061/178-44-24.

17., 18.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Št. 40002-20/00 Ob-30504
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo nara-
ve, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev desnega brega Savinje v Orli vasi od
km 40+550 do km 40+950.

Ocenjena vrednost 50,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: predvidena oddaja del v
celoti.

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

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe 5
mesecev po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, Ida Škoda, soba 205,
II. nadstropje, tel. 061/178-44-32, ali vlo-
žišče v pritličju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25210-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 8. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vlo-
žišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 8. 2000 ob 13. uri, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba
št. 201, II. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 45 dni od dneva od-
piranja ponudb.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
2,500.000 SIT z veljavnostjo do 10. 10.
2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila
v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna,
avansi niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi podizvajalci.

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

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Davčni upravi RS;

– 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 pri-
spevke;

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima reference s področja razpisa-
nih del;

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 2. 8. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena za razpisana dela,

maks. 40 točk,
– usposobljenost ponudnika, maks. 15

točk,
– reference ponudnika, maks. 35 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 10 točk.
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Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

– ponujeno izvajanje del presega razpi-
sano trajanje za več kot 25%,

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

– je število dni blokad ŽR iz obrazca Bon
2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih od
datuma sestavitve obrazca,

– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov,

– ne bo izkazano iz mnenja pooblašče-
nega revizorja pravočasno poravnavanje ob-
veznosti do podizvajalcev.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: morebitne druge informacije o na-
ročilu dobijo potencialni ponudniki na na-
slovu naročnika; kontaktna oseba naročni-
ka Ada Štravs-Brus, tel. 061/178-44-38
ali 061/178-44-24.

17., 18.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Št. 40002-21/00 Ob-30505
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo nara-
ve, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev Obročnega potoka v naselju Stara
Sušica od km 0+106 do km 0+286.

Ocenjena vrednost 32,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: predvidena oddaja del v
celoti.

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

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe 5
mesecev po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, Ida Škoda, soba 205,
II. nadstropje, tel. 061/178-44-32, ali vlo-
žišče v pritličju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25210-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 8. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo

narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vlo-
žišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 8. 2000 ob 9. uri, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba
št. 201, II. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 45 dni od dneva od-
piranja ponudb.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe, 1,600.000
SIT z veljavnostjo do 10. 10. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila
v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna,
avansi niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s
potencialnimi podizvajalci.

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

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Davčni upravi RS;

– 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 pri-
spevke;

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima reference s področja razpisa-
nih del;

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 2. 8. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena za razpisana dela,

maks. 40 točk,
– usposobljenost ponudnika, maks. 15

točk,
– reference ponudnika, maks. 35 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 10 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

– ponujeno izvajanje del presega razpi-
sano trajanje za več kot 25%,

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

– je število dni blokad ŽR iz obrazca Bon
2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih od
datuma sestavitve obrazca,

– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: morebitne druge informacije o na-
ročilu dobijo potencialni ponudniki na na-
slovu naročnika; kontaktna oseba naročni-
ka Ada Štravs-Brus, tel. 061/178-44-38
ali 061/178-44-24.

17., 18.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Št. 40002-9/00 Ob-30506
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo nara-
ve, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev (41. člen ZJN).

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev Drete v Gornjem Gradu pri gasilskem
domu gorvodno od izliva Šokatnice v
dolžini 160 m.

Ocenjena vrednost 15,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov

naročila posebej, obseg sklopov in možnosti
potegovanja za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: predvidena oddaja del v celoti.

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

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe 4
mesece po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, Ida Škoda, soba 205,
II. nadstropje, tel. 061/178-44-32, ali vlo-
žišče v pritličju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25210-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 8. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vlo-
žišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 8. 2000 ob 14. uri, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba
št. 201, II. nadstropje.
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 45 dni od dneva od-
piranja ponudb.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila
v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna,
avansi niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi podizvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Davčni upravi RS;

– 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 pri-
spevke;

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima reference s področja razpisa-
nih del;

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 2. 8. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena za razpisana dela,

maks. 40 točk,
– usposobljenost ponudnika, maks. 15

točk,
– reference ponudnika, maks. 35 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 10 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

– ponujeno izvajanje del presega razpi-
sano trajanje za več kot 25%,

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

– je število dni blokad ŽR iz obrazca Bon
2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih od
datuma sestavitve obrazca,

– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki na naslovu na-
ročnika; kontaktna oseba naročnika Ada
Štravs-Brus , tel. 061/178-44-38.

17.
18. Prv neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen dne 5. 5. 2000, pod št.
Ob-26762, objava o izidu pa dne 23. 6.
2000.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 351-93/2000 Ob-30582
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 grad-
benih  del  in  ocenjena  vrednost  celote
in delov, ki se bodo oddajali posamično:
rekonstrukcija stare Osnovne šole
Runeč.

Ocenjena vrednost znaša 15,000.000
SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: 3 mesece.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 6. 2000.

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

predložiti ponudbo: 14. 7. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska ce-
sta 6, Ormož.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 7. 2000 ob 10. uri, Občina Ormož,
Ptujska cesta 6, Ormož.

10.
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: 14. 7. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
85%, rok 5%, garancija 10%.

16., 17., 18.
Občina Ormož

Št. 351-94/2000 Ob-30583
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: sanaci-
ja ostrešja in prekrivanje strehe na Zad-
ružnem domu Velika Nedelja.

Ocenjena vrednost znaša 14,000.000
SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: 45 dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 6. 2000.

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

predložiti ponudbo: 14. 7. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska ce-
sta 6, Ormož.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 7. 2000 ob 11. uri, Občina Ormož,
Ptujska cesta 6, Ormož.

10.
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: 14. 7. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
85%, rok 5%, garancija 10%.

16., 17., 18.
Občina Ormož

Št. 351-01-3/2000 Ob-30584
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204
Šalovci, tel. 02/559-80-50, faks
02/559-80-54.

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

3. Kraj izvedbe del: Domanjševci, obno-
va in rekonstrukcija JP 620-230 Domanj-
ševci – šola v dolžini 1.000 m.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va in rekonstrukcija ceste.

Ocenjena vrednost celotne investicije je
25,000.000 SIT. Dela se bodo izvajala do
vrednosti, ki bo opredeljena v pogodbi z
izbranim izvajalcem.

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

končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe je
150 dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
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čina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci,
občinska uprava.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, z virmanskim
nalogom na žiro račun 51900-630-76043,
s pripisom “javni razpis za gradbena dela”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 13. 7.
2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Šalovci, Šalovci
162, 9204 Šalovci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 7. 2000 ob 11. uri, v sejni sobi Občine
Šalovci.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od orientacij-
ske vrednosti naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: plači-
lo po obračunskih situacijah opravljenih del.

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

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:

– dokaz o registraciji podjetja ter plačil-
na sposobnost,

– reference za podobna dela.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: po 13. 7. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: strokovne informacije posreduje
Aleksander Abraham, župan, tel.
02/559-80-50.

17., 18.
Občina Šalovci

Ob-30585
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Postojna, Ljubljanska 4,
6230 Postojna, faks 067/280-780.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija Volaričeve ulice v Postojni.

Ocenjena vrednost: 125,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: oddaja del je predvi-
dena v enem sklopu.

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

končanja del ali čas izvedbe: druga polovi-
ca leta 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-

čina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postoj-
na, kont. oseba Zora Obreza, tel.
067/280-784.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, s položnico na
račun št. 52200-630-61215, Občina Po-
stojna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponedeljek, 24. 7.
2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Postojna, Ljubljan-
ska 4, 6230 Postojna, v zapečateni kuverti
s pripisom “Ne odpiraj – ponudba, rekon-
strukcija Volaričeve ulice”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek, 25. 7. 2000 ob 9. uri, Postojna, Trg
padlih borcev 5, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti garancijo za re-
snost ponudbe v višini 10% od ocenjene
vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja z roki je določen v pogod-
bi kot obvezni sestavini razpisne dokumen-
tacije.

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

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

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

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

– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena, pri čemer najnižja

cena še ne predstavlja najugodnejše po-
nudbe,

– način plačil in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju podobnih del,
– usposobljenost in sposobnost ponud-

nika,
– rok izvedbe,
– opcija ponudbe,
– možnost in pogoji kreditiranja,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridržuje pravico naročiti
manjši obseg del od razpisanega ali odstopiti
od pogodbe, kolikor se izkaže, da ne more
zagotoviti sredstev za pokritje pogodbenega
zneska. V obeh primerih ponudniki nimajo
pravice do odškodnine iz tega naslova.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje do 15. 9. 2000.

17., 18.
Občina Postojna

Št. 5/00 Ob-30586
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Brežice, Černel-

čeva 15, 8250 Brežice, tel. 0608/668-100,
faks 0608/668-110, kontaktna oseba: To-
ne Zorko, univ. dipl. soc.

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

3. Kraj izvedbe del: Splošna bolnišnica
Brežice.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
vitvena gradbena dela in oprema po sku-
pinah:

A) prosektura in pomožni prostori, oce-
njena vrednost 6,643.000 SIT,

B) ureditev prostorov v upravni stavbi,
ocenjena vrednost 3,335.000 SIT,

C) hladilna komora, ocenjena vrednost
1,400.000 SIT.

Ocenjena vrednost del in opreme je
skupno 11,378.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: oddaja del je lahko
celota, posamično po skupinah (A, B, C),
znotraj skupine lahko po sklopih, navede-
nih v popisu del v razpisni dokumentaciji.

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

nesprejemljivost variant: naročnik ni obve-
zen upoštevati variantno ponudbo.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
28. 7. 2000 in dokončanje del do 30. 9.
2000, razen za skupino C do 15. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Brežice, tajništvo, Čer-
nelčeva 15, 8250 Brežice, pri Mileni
Gramc, od ponedeljka do petka, tel.
0608/668-106. Dokumentacija je na voljo
po predložitvi dokazila o plačilu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 14. 7. 2000
do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na žiro račun št. 51620-603-31177.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 17. 7. 2000 do
8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Brežice,
tajništvo, Černelčeva 15, 8250 Brežice, s
pripisom “Ne odpiraj, javni razpis za obnovi-
tvena gradbena dela in opremo”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 7. 2000 ob 9. uri, v sejni sobi Splošne
bolnišnice Brežice, Černelčeva 15, 8250
Brežice.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot predvideva navodilo o vrstah finančnih
zavarovanj (Ur. l. RS, št. 43/00).

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila po celotnem končanju del, 60
dni od datuma podpisa prevzemnega zapi-
snika.
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12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o izvedbi ob-
novitvenih gradbenih del in pogodba za
opremo v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbe morajo
veljati vsaj 60 dni od predvidenega odpira-
nja ponudb. V času pred odpiranjem po-
nudb velja določilo 28. člena ZJN.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa: 21. 7. 2000.

17., 18.
Splošna bolnišnica Brežice

Ob-30587
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za duševno in živčno bolne
Hrastovec – Trate, Hrastovec 22, 2230 Le-
nart v Slovenskih goricah, 062/729-15-06.

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

3. Kraj izvedbe del: Zavod Trate, Trate
7, 2213 Zg. Velka.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja parkirišča v zavodu Trate, orientacij-
ska vrednost del 16,000.000 SiT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ne.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ne.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del po podpisu pogodbe, rok dokon-
čanja del je 60 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za duševno in živčno bolne Hrastovec –
Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart v Sloven-
skih goricah, kontaktna oseba Boris Detela,
vodja pomožnih služb, tel. 02/729-15-235.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 23. 6. 2000
do vključno 14. 7. 2000, vsak delovni dan
od 7. do 10. ure, na sedežu naročnika.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanskim na-
logom na žiro račun naročnika, št.
51850-603-31684 – s pripisom za razpi-
sno dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 7. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod za duševno in živčno

bolne Hrastovec – Trate, Hrastovec 22,
2230 Lenart v Slovenskih goricah, s pripi-
som “Ne odpiraj, javni razpis za izgradnjo
parkirišča v zavodu Trate” in številko Urad-
nega lista RS. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 7. 2000 ob 12. uri, v sejni sobi Zavoda
za duševno in živčno bolne Hrastovec –
Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart v Sloven-
skih goricah.

Predstavniki ponudnikov morajo komisiji
za izvedbo javnega razpisa pred odpiranjem
ponudb predložiti pisno pooblastilo.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od ocenjene vrednosti javnega naro-
čila, veljavnost: kot predvideva navodilo o
vrstah finančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št.
43/00).

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. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: gradbena pogodba, ki
je sklenjena za čas od podpisa pogodbe do
izteka zadnjega garancijskega roka.

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 priznanja sposobnosti
predložiti in izpolniti vse dokumente in obraz-
ce, zahtevane z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb, dne 26. 7. 2000 do 12. ure.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Boris Detela, tel.
02/729-15-235 in faks 02/729-15-06,
vsak delovnik med 7. in 10. uro.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v zakonitem roku.

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

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ni bil objavljen.

Zavod za duševno in živčno bolne
Hrastovec – Trate

Št. 35103-9/00 Ob-30588
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
0608/222-21.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: dovoz-
na cesta in most za dializni center v
Krškem.

Orientacijska vrednost naročila:
22,000.000 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: 60 dni od
podpisa pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Krško, Oddelek za gospodarsko infra-
strukturo, CKŽ 14, Krško.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: zadnji rok za pre-
jem razpisne dokumentacije je 7 dni pred
iztekom razpisnega roka. Na omenjenem
naslovu lahko ponudniki dobijo na vpogled
tudi projektno dokumentacijo.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR
51600-630-13042.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki morajo po-
nudbo predložiti na naslov naročnika naj-
pozneje do 17. 7. 2000 do 10. ure.

Ponudniki predložijo ponudbe v zaprti
kuverti z označbo “Ne odpiraj – ponudba za
izvedbo gradbenih del dovozna cesta in
most za dializni center v Krškem”.

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

17. 7. 2000 ob 10.30, v prostorih naročni-
ka, sejna soba E.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 3%
orientacijske vrednosti javnega razpisa, 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:
javno naročilo v celoti financira naročnik iz
proračunskih sredstev Občine Krško.

Naročnik bo plačal opravljena dela v
rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrše-
vanju proračuna RS (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: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angaži-
ra podizvajalce pod pogoji iz razpisne doku-
mentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati fizič-
no-poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 17. 7. 2000
do 10. ure.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vsak delovni dan od 7. do 9. ure, s
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kont. osebo javnega naročila Nikom Somra-
kom, grad. teh., tel. 0608/21-507.

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

18.
Občina Krško

Ob-30589
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestni muzej Ljubljana, Gosposka
15, Ljubljana, faks 061/222-946, tel.
126-35-87.

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

3. Kraj izvedbe del: Gosposka 15, Ljub-
ljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena dela za statično in protipotresno
prenovo Turjaške palače na Gosposki
15, Ljubljana. Ocenjena vrednost del je
145,000.000 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: predvideni pri-
četek del je september 2000, dokončanje
oktober 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljub-
ljana, kontaktna oseba je Andreja Kovač,
tel. 222-930 ali 126-35-67, vsak delovni
dan med 9. in 11. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 14. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o nakazilu
30.000 SIT na ŽR št. 50100-603-40477,
sklic na številko 00 5001, Mestni muzej
Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do petka, 28. 7. 2000
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestni muzej Ljubljana, Gos-
poska 15, 1000 Ljubljana. Ponudba mora
biti predložena v zapečateni kuverti z ozna-
ko “Ne odpiraj – ponudba za izvajanje grad-
benih del za statično in protipotresno pre-
novo Turjaške palače na Gosposki 15, Ljub-
ljana, št. objave v Uradnem listu RS in ozna-
ka JR 1/00”.

Na hrbtni strani kuverte mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek, 28. 7.
2000 ob 10.15, na upravi muzeja, Gospo-
ska 15, Ljubljana, pritličje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
naročnik zahteva bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 5% vrednosti ponud-
be, veljavno do izteka opcije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

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

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: 60 dni od dneva,
ko poteče rok za oddajo ponudb.

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

– ponudbena cena – 60%,
– reference – 20%,
– bontiete podjetja (finančna usposob-

ljenost) – 10%,
– kreditiranje v obliki odloga plačila –

5%,
– garancije na kakovost izvršenih del –

5%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije (razen splošnih)
morajo ponudniki zahtevati v pisni obliki.

Ponudniki bodo o izidu naročila obvešče-
ni v zakonitem roku. Naročnik bo organiziral
ogled objekta za vse zainteresirane v četr-
tek, 13. 7. 2000 ob 11. uri.

17., 18.
Mestni muzej Ljubljana

Št. 499/00 Ob-30590
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: Ložnica pri Žalcu.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja rezervoarja Plevno 1000 m3.

Ocenjena vrednost investicije znaša
30,000.000 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, 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 od 28. 6. do 5. 7.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila APP
RS o plačilu materialnih stroškov na žiro ra-
čun št. 50750-601-19709 – Javno komu-
nalno podjetje Žalec, d.o.o., s pripisom: Raz-
pis – Rezervoar Plevno 1000 m3, ali ob pla-
čilu 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
10. 7. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje Ža-
lec, d.o.o., Ul. Nade Cilenšek 5, 3310 Ža-
lec, tel. 063/715-225, faks 063/715-049
– tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – rezervoar
Plevno 1000 m3 – Ne odpiraj” in številko
objave v Uradnem listu RS ter oznako po-
nudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 7. 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
1,500.000 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, 11. 7. 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 sred-
stva, ali odstopiti od podpisa pogodbe, pri-
držuje 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-30591
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Snaga, javno podjetje, d.o.o., Na-
sipna ul. 64, 2000 Maribor, faks
062/307-661.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. Kraj izvedbe del: dela se bodo izvaja-
la na lokaciji Odlagališča nevarnih odpad-
kov Pobrežje med Zemljičevo in Vzhodno
ulico ter Zrkovsko cesto na Pobrežju v Mari-
boru.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: pred-
met razpisa je izvajanje del na objektu
Odplinjanje deponije Pobrežje, etapa
2000, ki zajema:

1. dograditev odplinjevalnih napeljav
z vgradnjo 350 m plinovoda in 7 kosov plin-
skih sond,

2. zatesnitev in rekultivacija 2 ha po-
vršin z napravo tesnilnega sloja z vgradnjo
11.200 m3 ilovice in rekultivacija z vgradnjo
10.800 m3 plodne zemlje s spremljajočimi
deli,

3. zasaditev roba odlagališča.
Okvirna vrednost razpisanih del je

55,000.000 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: dela se oddajo kot
celota. Dela pod točko 4.(a) od 1. do 2. ter
dela pod točko 4.(a) 3. so lahko ponujena
ločeno.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: na-
men izvajanja del je zmanjšanje emisij iz Od-
lagališča nenevarnih odpadkov Pobrežje.

5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik pripravi ponudbo na
podlagi popisa del in predizmer, ki je se-
stavni del razpisne dokumentacije.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela se pred-
vidoma začnejo izvajati 1. 8. 2000. Predvi-
deni rok za izvedbo in dokončanje vseh del
je 90 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sna-
ga, javno podjetje, d.o.o., Nasipna ul. 64,
2000 Maribor, v tajništvu podjetja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno prevzeti do 15. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 9.000 SIT, ki jih ponud-
nik vplača na žiro račun 51800-601-18972,
z oznako “Razpisna dokumentacija: Odpli-
njanje deponije, etapa 2000” ali na blagajni
podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za oddajo ponudb
je 25. 7. 2000 do 13. ure, ne glede na
način prenosa.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Snaga, javno podjetje,
d.o.o., Nasipna ul. 64, 2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo izvršeno dne
26. 7. 2000 ob 10. uri, na sedežu naroč-
nika.

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

finančno zavarovanje za resnost po-
nudbe:

– znesek finančnega zavarovanja: 5%
razpisane vrednosti,

– vrsta finančnega zavarovanja: garan-
cija slovenske banke,

– trajanje finančnega zavarovanja: ena-
ko veljavnosti ponudbe;

finančno zavarovanje za dobro izvedbo
posla:

– znesek finančnega zavarovanja: 10%
pogodbene vrednosti,

– vrsta finančnega zavarovanja: garan-
cija slovenske banke,

– trajanje finančnega zavarovanja: do iz-
polnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Za zavarovanje za dobro izvedbo posla
mora ponudnik pridobiti garancijsko izjavo
banke, da bo ob sklenitvi pogodbe to ga-
rancijo izdala.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila je 60 dni od izdaje računa oziro-
ma situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena izvajalska pogodba.

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

– izpisek iz registra za opisom dejavno-
sti, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
za samostojne podjetnike pa priglasitev pri
davčnem uradu,

– bonitetnih obrazcev (BON 1 in BON 2
ali BON 3), ki ni starejši od 30 dni, za samo-
stojne podjetnike pa potrjena davčna napo-
ved za zadnje davčno obdobje,

– dokaza, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, v stečajnem ali likvida-
cijskem postopku,

– potrdila ustreznega organa, da ima po-
ravnane obveznosti iz naslova davkov, taks
in drugih dajatev (v skladu z 2. točko tretje-
ga odstavka 40. člena ZJN).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbo lahko
ponudnik umakne do 3 dni pred iztekom
roka za oddajo ponudbe.

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

– ponudbena cena – 35%,
– reference ponudnika – 30%,
– trajanje izvajanja del – 20%,
– plačilni pogoji – 10%,
– druge ugodnosti – 5%.
Vsako merilo bo na podlagi ocene na-

ročnika ocenjeno z oceno od 0 do 10. Oce-
ne se lahko tudi ponovijo, če so posamezni
elementi med seboj enakovredni. Kot konč-
na ocena velja zmnožek uteži z ocenami ter
seštevek vseh zmnožkov posameznega po-
nudnika.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: detajlne informacije o naročilu so zaje-
te v razpisni dokumentaciji.

Vse ostale informacije v zvezi z razpisom
so na voljo pri Andreji Kovač, u.d.i.s., tel.
062/316-581.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
namera o naročilu ni bila objavljena.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: javno naročilo je s tem javnim razpisom
objavljeno prvič.

Snaga, javno podjetje, d.o.o., Maribor

Št. 136/00 Ob-30592
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Pesnica, Pesnica pri Maribo-
ru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, faks
062/653-079.

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

3. Kraj izvedbe del: Pernica 8, 2231
Pernica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
benoobrtniška in instalacijska dela pri
dozidavi in rekonstrukciji Splošne am-
bulante v Pernici ter nabava notranje
opreme.

Ocenjena vrednost naročila:
29,000.000 SIT, vključno z DDV.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: obnova ni predvidena
po sklopih.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jektna dokumentacija je izdelana.

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

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ponudi izključno raz-
pisano ponudbo.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
5. 8. 2000 in dokončanje del 30. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Pesnica, Občinska uprava, Pesnica
pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mari-
boru, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago od 23. 6. 2000 do
7. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki dvignejo proti plačilu 1.500
SIT na žiro račun Občine Pesnica, št.
51800-630-25531.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 13. 7. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru
(tajništvo župana).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 7. 2000 ob
10. uri, na naslovu: Občina Pesnica – sejna
soba (klet), Pesnica pri Mariboru 39/a,
2211 Pesnica pri Mariboru.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe zahtevana menica v
znesku 1,000.000 SIT. Trajanje veljavnosti
zavarovanja do 20. 8. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: v skladu z zakonom o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
9/00).
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12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: izvajalska pogodba.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 13. 7. 2000 po
10. uri.

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

– reference 10%,
– cena 90%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, kont.
oseba Dušan Janežič, tel. 062/654-23-42,
654-23-09, od 8. do 12. ure.

17., 18.
Občina Pesnica

Ob-30601
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Ve-
trinjska ul. 2, 2000 Maribor, telefaks
062/222-241.

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

3. Kraj izvedbe del: ob RP 20 kV Rače v
Občini Rače-Fram.

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 pri izgradnji RTP
110/20 kV Rače obsegajo:

– plato,
– komandna stavba in stikališče 20 kV,
– temelja transformatorjev z oljnima ja-

mama,
– temelji portalov in podstavkov,
– jeklene konstrukcije,
– kabelska kanalizacija,
– ograja ter
– ozemljitve (gradbena dela) in strojne

inštalacije.
Ocenjena vrednost razpisa je

150,000.000 SIT,
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ne, delnih ponudb ne
bomo upoštevali.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ne.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: druga polovi-
ca leta 2000, predvidoma 6 mesecev.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago pri na-
ročniku med 10. in 12. uro, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče, pri Marjani Gre-
din (soba št. 114/ I. nadst.), Vetrinjska ul.2,
2110 Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 1. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
50.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro ra-
čun št. 51800-601-22802. DDV je upošte-
van v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
oddane najkasneje do 25. 7. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: pri naročniku, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče, prevzemnica Mar-
jana Gredin (soba št. 114/ I. nadst.), Ve-
trinjska ul.2, 2110 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 7. 2000 ob 13. uri pri naročniku.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Javni razpis! Ponudba
za izvajanje gradbenih in obrtniških del pri
izgradnji RTP 110/20 kV Rače - Ne odpi-
raj!“ in navedena številka objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od ocenjene vrednosti naročila, z ve-
ljavnostjo do izročitve bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila mora biti najmanj 30 dni od dne-
va izstavitve situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za razpisa-
na dela z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo.

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:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od zadnjega roka za
oddajo ponudb do roka veljavnosti ponud-
be. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 120 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

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

– ponudbena cena 55%,
– potrjene pozitivne reference ponudnika,

za izvedbo gradbeno-obrtniških del 20%,
– plačilni rok 15%,
– garancija za izvedena dela 10%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 11. 7. 2000. Kon-
taktna oseba naročnika je Matjaž Lepenik,
gr. teh in Milan Nežmah, univ. dipl. org.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
21. 1. 2000.

18.
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor

Št. 352-13-019/2000-0801 Ob-30649
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa:  Mestna  občina  Maribor,  Mestna
uprava,  za  katero  vodi  investicijo Komunal-
na direkcija, Odsek za gospodarske javne
službe, 2000 Maribor, Slovenska ul. 40, tel.
062/22-01-414, faks 062/226-551.

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

3. Kraj izvedbe del: Mariborsko Pohor-
je, na potezi od hotela Bellevue do spodnje
postaje Pohorske vzpenjače.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena in montažna dela za izgradnjo
3984 m fekalne kanalizacije iz polieti-
lenskih cevi PE 80 DN 160 mm z revizij-
skimi jaški iz polietilena DN 600 mm in
z umirjevalnimi jaški iz polietilena DN
1000 mm; ocenjena vrednost 70 mio SIT.

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

nesprejemljivost variant: oddaja del se izvrši
na podlagi PGD, PZI projekta.

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

6. Datum predvidenega pričetka in dokon-
čanja del ali čas izvedbe: pričetek del sredina
avgusta 2000, čas izvedbe 2 meseca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe, Slovenska ul. 40, pisarna 110,
2000 Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dvajset dni po ob-
javi razpisa, vsak delovnik od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT, z vir-
manom ali položnico nakažite na ŽR št.
51800-840-070-62233, s pripombo “Dru-
gi prihodki za komunalne dejavnosti”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: v tridesetih koledarskih
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Od-
sek za gospodarske javne službe, Sloven-
ska ul. 40, sprejemna pisarna 210/II, 2000
Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
prvi delovni dan po poteku roka za oddajo
ponudb ob 9. uri, v sejni sobi/II, na Komu-
nalni direkciji, Slovenska ul. 40, Maribor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe v višini 5%
od orientacijske vrednosti javnega naročila.

Trajanje garancije 40 dni po sprejetju
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z zakonom 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 statusi ponudni-
ka d.d., d.o.o., s.p.; naročnik bo vsa razpi-
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sana dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko
angažira kooperante skladno s pogoji razpi-
sne dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb. V primeru, da ponudniki umaknejo
ponudbo po tem roku do veljavnosti bančne
garancije za resnost ponudbe, lahko naroč-
nik vnovči garancijo za resnost ponudbe,
kar je podrobneje določeno v razpisni do-
kumentaciji.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN ta merila natančneje opredeljena,
izhodišče za izbor najugodnejšega ponud-
nika pa bodo: usposobljenost – reference,
ponudbena cena, garancijski rok za izved-
bo, rok izvršitve del.

16., 17., 18.
Mestna občina Maribor

Št. 57/2000 Ob-30651
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Zavod za šport Sežana, Kosovelo-
va 5, 6210 Sežana, p.p. 5, tel./faks
067/32-612.

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

3. Kraj izvedbe del: Športni park Seža-
na, šolski atletski stadion.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

a) adaptacija in rekonstrukcija šport-
nega parka v Sežani v predvideni vredno-
sti 45,000.000 SIT,

b) preplastitev krožne atletske steze
s plastično prevleko v vrednosti
15,000.000 SIT,

c) prekritje obstoječega 4 steznega
asfaltnega tekališča s plastično maso.

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
avgust 2000, dokončanje del september
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na voljo na Zavodu
za šport Sežana, Kosovelova 5, vsak dan
od 8. do 12. ure, pri Dragu Pahorju, tel.-faks
067/32-612).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati 14 dni po objavi
razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
51420-603-32793, s pripisom za razpi-
sno dokumentacijo “Športni park Sežana”.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: ponudbo je po-
trebno predložiti 20 dni po objavi javnega
razpisa.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod za šport Sežana, Ko-
sovelova 5, 6210 Sežana, p.p. 5.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. dan po ob-
javi razpisa ob 10. uri, v pisarni zavoda (bali-
narska dvorana Sežana).

10., 11., 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:
javno naročilo bo dodeljeno pravni ali fizični
osebi, ki je registrirana za dejavnost, ki je
predmet razpisa in ima za opravljanje dejav-
nosti vsa predpisana dovoljenja.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 50%,
– reference 20%,
– rok dokončanja 10%,
– garancijski rok 5%,
– plačilni pogoji 10%,
– ostale ugodnosti 5%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od po-
godbe. V obeh primerih ponudniki nimajo
pravice do odškodnine iz tega naslova.

17., 18.
Zavod za šport Sežana

Ob-30684
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 HC-H1 priklju-
ček Trebnje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: obnova podvoza za železnico v
Trebnjem na cesti H1-1 (priključek).

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 3 mesecih po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 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: 25. 7. 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
obnovo podvoza za železnico v Trebnjem
na cesti H1-1 (priključek).“ - B.B.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 7. 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 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: razpisana dela se
v celoti financirajo iz sredstev DARS, v skla-
du z Nacionalnim programom izgradnje av-
tocest v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
13/96 in 41/98).

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.
Direkcija RS za ceste

Ob-30686
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 R3-601 Bor-
jana-Robidišče.
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4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: sanacija usadov na cesti R3-601
odsek 7507 Borjana - Robidišče.

Ocenjena vrednost vseh del:
25,000.000 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 4 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 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 7. 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 usadov na cesti R3-601 odsek
7507 Borjana - Robidišče.“ - A.B.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 7. 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 fi-
nancira 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.

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.
Direkcija RS za ceste

Ob-30688
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 R2-438 Šen-
tilj-Trate.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: rekonstrukcija ceste R2-438 od-
sek 1306 Šentilj - Trate.

Ocenjena vrednost vseh del:
99,000.000 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 31. 3. 2002.

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: 25. 7. 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 R2-438 odsek 1306
Šentilj - Trate.“ - D.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 7. 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 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 fi-
nancira 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.

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.
Direkcija RS za ceste

Ob-30690
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 RT 925 Se-
stre Logar-Rinka.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: preplastitev ceste RT-925 odsek
1251 Sestre Logar-Rinka od km 0+000
do km 2+500.

Ocenjena vrednost vseh del:
27,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.
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(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 30 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: 26. 7. 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
preplastitev ceste RT-925 odsek 1251 Se-
stre Logar-Rinka od km 0+000 do km
2+500.“ - I.J.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 26. 7. 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 pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: javno naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njego-
vi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji. (Poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
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-30692
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 R1-225 Mo-
zirje - Soteska.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: preplastitev ceste R2-225 odsek
1247 Mozirje-Soteska od km 0+150 do
km 0+450.

Ocenjena vrednost vseh del:
27,000.000 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 30 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: 26. 7. 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
preplastitev ceste R2-225 odsek 1247 Mo-
zirje-Soteska od km 0+150 do km 0+450.“
- I.J.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 26. 7. 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 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 v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih ak-
tih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji. (Poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
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-30694
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 R3-693 Str-
mec-Socka-Vitanje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: preplastitev ceste R3-693 odsek
2302 Nova Cerkev-Vitanje od km 4+000
do km 6+800 in od km 0+500 do km
0+800.

Ocenjena vrednost vseh del:
46,300.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.
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(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 25. 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 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: 26. 7. 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 preplastitev ceste R3-693 odsek 2302
Nova Cerkev-Vitanje od km 4+000 do km
6+800 in od km 0+500 do km 0+800.“
- I.J.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 26. 7. 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 mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: javno naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njego-
vi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji. (Poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
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-30695
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 R2-421 Štrek-
ljevec–Jugovje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: modernizacija ceste R2-421
Osojnik - Jugorje.

Ocenjena vrednost vseh del:
49,000.000 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 15 mesecih po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 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: 25. 7. 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
modernizacijo ceste R2-421 Osojnik - Ju-
gorje.“ - T.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 7. 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 do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo 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-30697
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Kraj izvedbe del: območje TE Tr-
bovlje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: gradbe-
na, gradbeno obrtniška in investicijska dela:

a1) most preko Save,
a2) cestni priključek in parkirišče.
Ocenjena vrednost je 180,000.000 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: ponudbo je možno
poslati kot celoto a1) in a2) skupaj ali posa-
mezno a1) ali a2).

(c)
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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: dela je potreb-
no izvesti v šestih mesecih po sklenitvi po-
godbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Trbovlje, d.o.o., RIS, kon-
taktna oseba je Stanka Živoder, tel.
0601/26-633, interna št. 253, od 28. ju-
nija dalje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:cena razpisne dokumenta-
cije je 50.000 SIT, znesek je potrebno
pred dvigom nakazati na ŽR št.
52700-601-11513.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 31. 7. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v
TET, d.o.o., na naslov naročnika Termoe-
lektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
Trbovlje, ali osebno na naslov naročnika v
tajništvo razvojno investicijskega sektorja,
kontaktna oseba Živoder Stanka s pripisom:
Ne odpiraj, Ponudba! Javni razpis, TE Tr-
bovlje: most, priključek, parkirišče. Na hrbt-
ni strani ovoja mora biti označen naslov po-
šiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 31. 7. 2000 ob 11.
uri v sejni sobi TE Trbovlje, d.o.o., Ob že-
leznici 27, Trbovlje.

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% vrednosti ponudbe.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pijo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredeljenim
in pooblaščenim vodilnim izvajalcem.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v 3. točki razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenegaza predložitev ponudb.

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

– izločilni:
– neusklajenost ponudbe z razpisno

dokumentacijo,
– neizpolnjene zahteve iz razpisne do-

kumentacije,
– nepopolna ponudba;

– ocenjevalni:

– ponudbena cena 65%,
– reference ponudnika 15%,
– rok izvedbe 15%,
– solventnost in donosnost ponudni-

ka 5%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik bo morebitne druge informa-
cije posredoval le na podlagi pisnih zahtev,
ki jih bo prejel na svoj naslov najkasneje 10
dni pred rokom za oddajo ponudb.

17., 18.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Ob-30699
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna
1, Radeče, telefaks 03/56 85-285.

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

3. Kraj izvedbe del: Osnovna šola Marja-
na Nemca Radeče.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija kotlovnice – prehod na ogre-
vanje s plinom – gradbena dela, strojne
in elektro inštalacije.

Orientacijska vrednost del je 25 mio SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: dela se lahko oddajo
skupaj ali posamično.

Kolikor predvideni finančni viri ne bodo
realizirani si investitor pridržuje pravico, da
odda razpisana dela v manjšem obsegu od
razpisanega, po dogovorjenih sklopih ozi-
roma del sploh ne odda.

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

končanja del ali čas izvedbe: leto 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Radeče, Oddelek za gospodarstvo in
finance, Ulica Milana Majcna 1, Radeče,
tel. 03/56-85-155, telefaks 03/56
85-285.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, virmansko na
žiro račun št. 50710-630-10147 Občna
Radeče s pripisom: “Razpisna dokumenta-
cija OŠ Marjana Nemca Radeče”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 7. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Radeče, Ulica Mila-
na Majcna 1, Radeče (tajništvo občine) s
pripisom: Ponudba, ne odpiraj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 14. 7. 2000 ob 10.
uri v sejni sobi objekta Jadran v Radečah.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ob podpisu pogodbe bo zahtevana bančna
garancija za dobro izvedbo prevzetih obvez-
nosti in bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku.

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.
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 in ustreznimi refe-
rencami.

14.
15. Merila  za  dodelitev  naročila,  teža

in  način  uporabe  meril  (21. člen  ZJN):
ponudbena  cena  in  kalkulativne  osnove,
reference,  plačilni  pogoji  in  druge  ugod-
nosti.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vse ostale informacije za izdelavo
ponudbe so na voljo vsak delovni dan od
8. do 10. ure v prostorih Občine Radeče,
Oddelek za gospodarstvo in finance, kon-
taktna oseba je Jože Renko, org. dela, tel.
03/56 85 155, telefaks 03/56 85 285.

17., 18.
Občina Radeče

Ob-30781
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 061/714-005.

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

3. Kraj izvedbe del: Domžale.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: rekonstrukci-
ja dela Zoisove ulice z zamenjavo vodo-
voda in plinovoda (36,000.000 SIT).

5. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 1. 9. 2000 –
70 koledarskih dni.

6. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Domžale, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe, Savska 2, 1230 Domžale, tajniš-
tvo – 1. nads.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 7. 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT, ŽR št.
50120-630-810230, sklic na – javni razpis.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 7. 2000 do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

8. Zapečatene kuverte morajo bitii jasno
označene z napisom “Ne odpiraj, javni raz-
pis – ponudba – rekonstrukcija dela Zois-
ove ulice“. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 7. 2000 ob 16. uri, Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, konferenč-
na soba I. nadst.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5 % ponudbene
vrednosti z veljavnostjo do izteka opcije po-
nudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije, rok plačila 60 dni.
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12. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni.

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

– ponudbena cena 90%,
– reference ponudnika 10%.
14. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Občina Domžale, Savska 2, Domžale,
kontaktna oseba: Primož Tonkli, gr. teh.,
tel. 713-681, faks 714-005.

Občina Domžale

Št. 468/2000 Ob-30789
1. Naročnik poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Žužemberk, Grajski trg 33,
8360 Žužemberk, faks 068/38-85-181.

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

3. Kraj izvedbe del: Šmihel pri Žužem-
berku.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevnih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost del: rekon-
strukcija podružnične osnovne šole Šmi-
hel pri Žužemberku.

Predvidena vrednost del je 30,000.000
SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
31. 7. 2000 in dokončanje del 15. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Obči-
na Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužem-
berk, tel. 068/38-85-190, faks
068-3885-181, kontaktna oseba Dare Pucelj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 6. 2000, do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanskim na-
logom na ŽR Občine Žužemberk, št.
52100-630-40141 pri APP Novo mesto z
oznako “Razpisna dokumentacija za rekon-
strukcijo POŠ Šmihel“.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Žužemberk, Grajski
trg 33, 8360 Žužemberk s pripisom “Ne
odpiraj – Ponudba za rekonstrukcijo POŠ
Šmihel.“

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 7. 2000 ob 11. uri, Občina Žužemberk,
Grajski trg 33, Žužemberk, sejna soba.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: obseg del se bo prilagodil razpolož-

ljivim finančnim sredstvom v proračunu. Do-
datne informacije po telefonu
068/317-206.

Občina Žužemberk

Ob-30645
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljub-
ljanska ulica 5, 2000 Maribor, faks
062/311-533.

2.
3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica

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

trebno dobaviti: monitorji za nadzor vital-
nih funkcij 21 kom.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: monitor-
ji za nadzor vitalnih funkcij 48,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 60

dni po podpisu kupoprodajne pogodbe.
5. Predviden datum zaključka dobave:

31. 11. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: najkasneje do 28. 7.
2000, vsak dan med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati):
5.950 SIT, negotovinsko, na žiro račun št.:
51800-603-33486 – za razpisno dokumen-
tacijo, s pripisom za Monitorji za nadzor vi-
talnih funkcij.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 28. 7.
2000, do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, (Zgradba oskrbe
in vzdrževanja-IB pisarna), Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 31. 7. 2000, ob 11. uri v mali konfe-
renčni predavalnici v 16. etaži Kirurške
stolpnice.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavna do
30. 9. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in/ali skli-
cevanje na merodajna določila v drugih do-
kumentih: plačilni rok je 60 dni od datuma
prevzema blaga.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: en nosilec posla.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika blaga, finančno poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, da mu bo priznana spo-
sobnost:

1. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne porav-
nave, stečajni postopek ali postopek likvidaci-
je, oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal
opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni
urad, potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni
(na dan določen za odpiranje ponudb);

2. da ima potrdilo sodišča o regi-
straciji oziroma ponudnik, ki ni vpisan v sod-
ni register mora predložiti potrdilo davčne-
ga urada o opravljanju dejavnosti, potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni (na dan dolo-
čen za odpiranje 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 dne-
va izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starej-
še 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 obrazca BON-2
ali BON-3), potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni (na dan določen za odpiranje ponudbe);

5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi
njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 me-
secih ni bil blokiran;

5.2 da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti;

6. da zagotavlja 100% razpisanih ko-
ličin blaga iz celotnega razpisa;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;

8. da je ponudnik doslej že dobavil
dvajset monitorjev za nadzor vitalnih funkcij
istega proizvajalca enake kakovosti, kot jih
ponuja na tem javnem razpisu;

9. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo in montirano na
oddelek;

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

Nadaljevanje s strani 5489!
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10. da zagotavlja dobavni rok blaga
iz področja javnega razpisa 60 dni po pod-
pisu kupoprodajne pogodbe;

11. da ima lasten, s strani proizvajal-
ca pooblaščen in usposobljen servis za do-
bavljeno opremo;

12. da bo v primeru izpada opreme
zaradi okvare zagotovil funkcionalno nado-
mestilo slednje;

13. da bo pred izdobavo ali takoj po
izdobavi usposobil pooblaščeno osebo
SBM za diagnosticiranje in odpravo napak
ter izvajanje rednih servisnih procedur na
dobavljeni opremi;

14. da zagotavlja dobavo rezervnih
delov ter potrošnega materiala še najmanj
deset let po izteku garancijske dobe;

15. da zagotavlja odzivni čas servisa
8 ur ter maksimalen čas za dobavo rezerv-
nih delov in odpravo napak 48 ur;

16. da zagotavlja šolanje naročniko-
vega strokovnega kadra;

17. da ima CE certifikat s katerim
izkazuje varnost, kakovost in uporabnost po-
nujenega blaga v skladu s smernicami
93/42/ESS;

18. da nudi garancijo za dobavljeno
blago;

19. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno do
30. 9. 2000.

20. da ima izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil bančno garancijo za dobro iz-
vedbo posla v višini 10% pogodbene vred-
nosti in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob
sklenitvi kupoprodajne pogodbe zahteval;

21. da ima izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 10% po-
godbene vrednosti in jo bo predložil, če jo
bo naročnik ob sklenitvi kupoprodajne po-
godbe zahteval.

13. Datum od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od vključno dne
28. 7. 2000.

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

1. Najnižja končna vrednost predra-
čuna.

15. Morebitne druge informacije o
naročilu: tel. 062/321-25-62 ali
062/321-25-04.

16., 17.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-30646
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor faks:
062/311-533.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: polavtomatski defibrila-
torji 8 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: polavto-
matski defibrilatorji 8,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 60

dni po podpisu kupoprodajne pogodbe.
5. Predviden datum zaključka dobave:

30. 11. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: najkasneje do 18. 7.
2000, vsak dan med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT, negotovinsko, na žiro račun št.:
51800-603-33486 – za razpisno doku-
mentacijo, s pripisom za Polavtomatski de-
fibrilatorji.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 18. 7.
2000, do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, (Zgradba oskrbe
in vzdrževanja-IB pisarna), Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 19. 7. 2000, ob 11. uri, v mali konfe-
rencčni predavalnici v 16. etaži Kirurške
stolpnice.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in/ali skli-

cevanje na merodajna določila v drugih do-
kumentih: plačilni rok je 60 dni od datuma
prevzema blaga.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti  skupina  ponudnikov  blaga,  ki  ji
bo dodeljeno javno naročilo: en nosilec
posla.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika blaga, finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti, da mu bo priznana spo-
sobnost:

1. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečajni postopek ali postopek likvi-
dacije, ponudnik, ki ni vpisan v sodni register
mora predložiti potrdilo, da ni prenehal oprav-
ljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad,
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni (na
dan določen za odpiranje ponudb);

2. da ima potrdilo sodišča o regi-
straciji oziroma ponudnik, ki ni vpisan v sod-
ni register mora predložiti potrdilo davčne-
ga urada o opravljnaju dejavnosti, potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni (na dan dolo-
čen za odpiranje 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 dne-
va izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starej-
še 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
podatke iz bilance stanja in potrdilo poslov-
ne 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), potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (na dan določen za odpi-
ranje ponudbe);

5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-

tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi
njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 me-
secih ni bil blokiran;

5.2 da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti;

6. da zagotavlja 100% razpisanih ko-
ličin blaga iz celotnega razpisa;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;

8. da je ponudnik doslej že dobavil
vsaj deset polavtomatskih defibrilatorjev iste-
ga proizvajalca enake kakovosti, kot jih po-
nuja na tem javnem razpisu;

9. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo in montirano na
oddelek;

10. da zagotavlja dobavni rok blaga
iz področja javnega razpisa 60 dni po pod-
pisu kupoprodajne pogodbe;

11. da ima lasten, s strani proizvajal-
ca pooblaščen in usposobljen servis za do-
bavljeno opremo;

12. da bo v primeru izpada opreme
zaradi okvare zagotovil funkcionalno nado-
mestilo slednje;

13. da bo pred izdobavo ali takoj po
izdobavi usposobil pooblaščeno osebo
SBM za diagnosticiranje in odpravo napak
ter izvajanje rednih servisnih procedur na
dobavljeni opremi;

14. da zagotavlja dobavo rezervnih
delov ter potrošnega materiala še najmanj
deset let po izteku garancijske dobe;

15. da zagotavlja odzivni čas servisa
8 ur ter maksimalen čas za dobavo rezerv-
nih delov in odpravo napak 48 ur;

16. da zagotavlja šolanje naročniko-
vega strokovnega kadra;

17. da ima CE certifikat s katerim
izkazuje varnost, kakovost in uporabnost po-
nujenega blaga v skladu s smernicami
93/42/ESS;

18. da nudi garancijo za dobavljeno
blago (garancijo dobavitelja);

19. da ima izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 10% po-
godbene vrednosti in jo bo predložil, če jo
bo naročnik ob sklenitvi kupoprodajne po-
godbe zahteval.

13. Datum od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od vključno dne
18. 7. 2000.

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

1. Najnižja končna vrednost predra-
čuna.

15. Morebitne druge informacije o
naročilu: tel. 062/321-25-62 ali
062/321-25-04.

16., 17.
Splošna bolnišnica Maribor
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ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Ob-30419
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Lendava, Trg ljudske pravice
5, 9220 Lendava, 069/75-252.

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
otrok v Občini Lendava za šolsko leto
2000/2001. Ocenjena vrednost:
20,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje občine Len-
dava.

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 z zakonom
vezana na fizično ali pravno osebo, ki oprav-
lja dejavnost prevoza v cestnem prometu.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o razpisni dokumentaciji (Ur. l.
RS, št. 33/97), zakon o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96, 23/96), zakon o varnosti
cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 30/98),
pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjeva-
ti vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine
otrok.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravne osebe morajo navesti imena in stro-
kovne kvalifikacije osebja, odgovornega za
izvedbo storitve po razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbo je možno deliti po
relacijah. Ponudniki se lahko prijavijo za
opravljanje prevozov za eno relacijo ali za
več oziroma za vse razpisane relacije.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: druge variante niso
sprejemljive.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: za vse dni v šolskem
leto 2000/2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Lendava, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do datuma za oddajo prijav.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 5.000 SIT

je potrebno nakazati na ŽR št.
51920-630-76134.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 8. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Lendava, Oddelek
za družbene dejavnosti, Trg ljudske pravice
5, 9220 Lendava, v zapečatenih kuvertah s
pripisom “javni razpis za šolske prevoze”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo na sedežu Občine Len-
dava ob 12. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: ne.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudbe lahko predložijo vse
pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so
registrirani za opravljanje razpisane dejavnosti.

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:
glede pravnega statusa ni posebnih zahtev
(v skladu s prejšnjo točko): neblokiran žiro
račun v preteklih 6 mesecih; ustrezna os-
novna sredstva in kadrovska struktura zapo-
slenih.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti – umakniti ponudbe po iz-
teku roka za oddajo ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference za izvajanje tovrstnih
prevozov, usposobljenost in sposobnost po-
nudnika, druge ugodnosti. Najcenejši po-
nudnik ni nujno najugodnejši.

18. Druge informacije o naročilu: Občina
Lendava, Oddelek za družbene dejavnosti,
Alenka K. Galič, tel. 069/789-421.

19., 20.
Občina Lendava

Št. 403-17/99 Ob-30445
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Davčna uprava Republike
Slovenije, Jesenkova 3, 1000 Ljubljana, šte-
vilka telefaksa 132-41-09.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis: najem poslov-
nih prostorov oziroma najem poslovnih
prostorov s postopnim odkupom v okvir-
ni skupni površini 2300 m2 za uporabni-
ka Davčni urad Nova Gorica, v območju
mestnega jedra mesta Nova Gorica.

Ocenjena vrednost naročila znaša
95,000.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: Nova Gorica.
Posebne zahteve naročnika: v primeru, da

bo ponudnik oziroma posrednik predložil več
ponudb za najem različnih nepremičnin, mora
biti vsaka ponudba izdelana na originalni razpi-
sni dokumentaciji, vsaki ponudbi morajo biti
priložene vse zahtevane priloge in vsaka po-
nudba mora biti oddana v svojem ovitku.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve je ta-
koj po sklenitvi pogodbe o primopredaji pro-
storov, vendar najkasneje s 1. 1. 2002 za
varianto A in B.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Jesen-
kova 3, Ljubljana, kontaktna oseba Jakše
Karin, tel. 178-2714 in telefaks 132-41-09.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 7. 2000,
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

(c) Dodatna pojasnila se posredujejo le
pisno na podlagi pisnega zahtevka ponud-
nika in se v primeru posredovanja posredu-
jejo vsem ponudnikom. Dodatna pisna po-
jasnila lahko ponudniki zahtevajo najkasne-
je do (vključno) 22. 7. 2000.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 7. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija,
Ministrstvo za finance, Davčna uprava Re-
publike Slovenije, Davčni urad Nova Gori-
ca, Gradnikove brigade 2, soba 308, No-
va Gorica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 7. 2000 ob 10. uri na naslovu: Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna
uprava Republike Slovenije, Davčni urad
Nova Gorica, Gradnikove brigade 2, soba
308, Nova Gorica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% skupne ponu-
jene vrednosti za obdobje enega leta z ve-
ljavnostjo do vključno veljavnosti ponudbe,
to je do 31. 7. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z določili
posebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahteve.

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

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti s področja, v katero spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost (bonitetni obraz-
ci BON 1 oziroma BON 2 oziroma BON 3),

– izpolnjevanje tehničnih pogojev,
ustrezna pooblastila, sposobnost upravlja-
nja, zanesljivost, izkušnje in ugled.

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):

Za varianto A: najem delno opremlje-
nih poslovnih prostorov:

1. lokacijska ustreznost (0-40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po

tehničnih zahtevah za najem poslovnih pro-
storov (od 0-80 točk za delno opremljene
poslovne prostore),

3. spreminjanje cen (0-10 točk),
4. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10

dni daljši plačilni rok od zahtevanega, ven-
dar največ za 60 dni),
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5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (0-10 točk),

Pri vrednotenju po točkah od 1 do 5
se upošteva vplivnostni faktor 0,7,

6. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbe-

ne cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,3, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Za varianto B: najem delno oprem-
ljenih poslovnih prostorov s postopnim od-
kupom:

1. lokacijska ustreznost (0-40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po

tehničnih zahtevah za najem poslovnih pro-
storov (0-80 točk za delno opremljene po-
slovne prostore),

3. pogoji postopnega odkupa poslov-
nih prostorov in pisarniške opreme (0-15
točk),

4. spreminjanje cen (0-10 točk),
5. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10

dni daljši plačilni rok od zahtevanega, ven-
dar največ za 60 dni),

6. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (0-10 točk),

– pri vrednostenju po točkah od 1 do
6 se upošteva vplivnostni faktor 0,7,

7. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbe-

ne cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,3, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Ni nujno, da je najcenejši ponudnik
tudi najugodnejši. Najugodnejša ponudba
je tista ponudba, ki doseže najvišji rezultat
po vseh vrednotenjih po posameznih va-
riantah.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki bodo obveščeni o izidu javnega raz-
pisa najkasneje do 15. 9. 2000.

19., 20.
Davčna uprava

Republike Slovenije

Št. 369/2000 Ob-30446
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310
Izola, tel. 066/480-100, faks 066/480-110.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozi osnovnošolskih
otrok v občini Izola za šolsko leto
2000/2001 na dveh relacijah:

– Izola - Korte - Medoši in
– Izola - Montekalvo (most).
Orientacijska vrednost celotnega naro-

čila znaša 10,200.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Izola.
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 s svojimi ali
najetimi vozili in licenco za prevoz potnikov
v cestnem prometu.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko predložijo
ponudbe samo za vse razpisane relacije, ki
so navedene v razpisni dokumentaciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
organizacije prevoza ne bodo upoštevane.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od septembra 2000
do junija 2001, vse šolske dni po šolskem
koledarju za šolsko leto 2000/2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Izola, Urad za družbene dejavnosti, Ver-
dijeva 1, 6310 Izola, pisarna št. 4, Sonja
Troha, tel. 066/480-300 ali 480-320.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 14. 7. 2000 do 12. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 24. 7. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: po pošti na naslov Občina
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola oziro-
ma osebno v vložišče Občine Izola, Postojn-
ska 3, Izola.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 7. 2000 ob 12. uri, Občina Izola, Urad
za družbene dejavnosti, Verdijeva 1, Izola,
pisarna predstojnika (pisarna št. 3).

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 % skupne orientacijske vrednosti po-
nujene storitve, navedene v ponudbi. Ga-
rancija mora trajati do vključno 30. 9. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo za oprav-
ljeno storitev v zakonskem roku 30 dni po
prejemu računa.

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:
skladno z ZJN – 40. člen.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 24. 7. 2000
od 10. ure dalje.

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

– ponudbena cena,
– reference ponudnika na enakih že

opravljenih storitvah v preteklem letu,
– plačilni pogoji.
18. Druge informacije o naročilu: po-

nudniki lahko dobijo informacije v zvezi z
naročilom na Uradu za družbene dejavnosti
Občine Izola, Verdijeva 1, Izola, kontaktna
oseba Sonja Troha, tel. 066/480-300 ali
480-320.

19., 20.
Občina Izola

Št. 90415-2/2000-2 Ob-30447
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljub-

ljana; faks 061/178-49-09 in Ministrstvo
za obrambo Republike Slovenije, Kardelje-
va ploščad 25, 1000 Ljubljana; faks
061/13-18-006.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: naročilo obsega izdelavo 20
listov državne topografske karte v merilu
1:50.000 (DTK 50) in 20 listov vojaške
topografske karte v merilu 1:50.000
(VTK 50) po naslednjih nalogah:

3.1. spremljanje in nadzor izvajanja del -
15,500.000 SIT,

3.2. pripravljalna dela ter zajem dopolni-
tev in sprememb - 42,500.000 SIT,

3.3. obdelava tiskanih listov TK 50 -
8,500.000 SIT,

3.4. kartografska obdelava, vzdrževanje
baze in reprodukcija ter tisk VTK 50 -
25,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca in na terenu.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o geodetski službi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za iz-
vedbo naloge kot je to določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko pote-
gujejo za eno ali več nalog v 3. točki te
objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba posamezne naloge po-
teka po zahtevah naročnika, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek izvajanja del je
opredeljen z uveljavitvijo posamezne pogod-
be, dokončanje pa je določeno v razpisni
dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana; Kontakt-
na oseba: Nives Jurcan, soba P25, tel.
061/178-49-27.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo 24. 7. 2000 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ne-
gotovinsko plačilo; cena enega izvoda raz-
pisne dokumentacije je 5.000 SIT -
ŽR: 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 7. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
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Ljubljana; Kontaktna oseba: Nives Jurcan,
soba P25.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 7. 2000 ob 10. uri, Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana; sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 5%
od okvirne vrednosti posamezne naloge, ve-
ljavnost do 12. 10. 2000. Bančna garanci-
ja se zahteva v skladu z 2. odstavkom 4. čle-
na Navodila o vrstah finančnih zavarovanj, s
katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje
svojih obveznosti v postopkih javnega naro-
čanja (Ur. l. RS, št. 43/2000).

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naloge financi-
rata naročnika v približnem razmerju 80%
Geodetska uprava Republike Slovenije:
20% Ministrstvo za obrambo. Razmerje je
podrobneje opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko
podizvajalca, vendar mora več kot 50% de-
la opraviti sam, njihovo pravno razmerje do-
loča razpisna dokumentacija.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 27. 7. 2000
po 9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena - 1. objava.

20.
Geodetska uprava RS

Št. 40002 -11/00 Ob-30559
1. Naročnik, poštni naslov, številka tel-

efaksa: MOP, Uprava RS za varstvo nara-
ve, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega izdelavo
naslednjih strokovnih podlag, ki se bodo
oddale posamično.

1. raziskave mejnih vodonosnikov
med Tržaškim in Kvarnerskim zalivom
na območju Republike Slovenije,
6,000.000 SIT,

2. raziskave mejnih vodonosnik-
ov na območju obrežje – Bregana,
4,500.000 SIT,

3. študija ugotovitve resursov ter-
malnih in mineralnih voda na obmejnem
območju z R Avstrijo, 5,000.000 SIT,

4. Kraj izvedbe: storitve se izvajajo na
sedežu izbranega ponudnika.

5. (a), (b)

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: navodila
so sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko kandidira za
posamezno razpisano delo ali za več, ven-
dar mora za vsako razpisano delo podati
samostojno ponudbo v ločenih ovojnicah.

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
dokonč:anja storitve

1. 16 mesecev po sklenitvi pogodbe,
2. 16 mesecev po sklenitvi pogodbe,
3. 16 mesecev po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, Vesna Plemelj, II.
nadstropje, soba 205 tel. 061/178-44-33
ali vložišče – pritličje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 8. 2000.

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

predložiti ponudbo: 17. 8. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno

predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
vložišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 8. 2000 s pričetkom ob 10. uri po vrst-
nem redu na vsako uro, Uprava RS za var-
stvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
soba št. 201, II. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 22 dni od dneva od-
piranja ponudb.

12.
13. Glavni pogoji glede finansiranja in

plačila in / ali sklicevanje na merodajna določi-
la v drugih dokumentih: naročnik finansira raz-
pisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS
in poravnava plačila v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Po-
nudbena cena je fiksna, avansi niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno 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
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih
mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo
priznana sposobnost:

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Davčni upravi RS;

– 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: 17. 8. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne sku-

pine ponudnika, max. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine,

max. 15 točk,
– sposobnost ponudnika, da opravi delo

brez zun. sodelavcev oziroma podizvajal-
cev, max. 5 točk,

– ponudbena cena, max. 40 točk,
– trajanje razpisanih del, max. 6 točk,
– podatki, opremljenost, max. 4 točke.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

– ponujeno izvajanje del presega razpi-
sano trajanje za več kot 25%,

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

– je število dni blokad ŽR iz obrazca
BON 2 večje od 3 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 naročnika;
kontaktna oseba naročnika Ada Štravs Brus,
univ. dipl. inž. grad., tel. 061/178-44-38
ali 178-44-24.

19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Št. 40002 -12/00 Ob-30560
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega izdelavo
naslednjih strokovnih podlag, ki se bodo
oddale posamično:

1. Vodnogospodarska osnova povod-
ja Slovenske obale (brez povodja Dra-
gonje z Drnico), 6,000.000 SIT,

2. Vodnogospodarska osnova povod-
ja Save Dolinke, 6,500.000 SIT,
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3. Vodnogospodarska osnova povod-
ja Kamniške Bistrice, 8,000.000 SIT,

4. Hidrološka študija Ledave in ostal-
ih pritokov Mure z levega brega (Ob-
močje Prekmurja), 9,500.000 SIT,

5. Strokovne podlage za urejevanje
Močnika na odseku od železniške proge
do Zg. Pohance, 6,000.000 SIT.

6. Strokovne podlage za izboljšanje
poplavne varnosti urbaniziranih območ-
ij v Sp. Savinjski dolini, 8,000.000 SIT,

7. Primerjalna študija po hidroteh-
ničnem in ekonomskem vidiku primer-
jave in vrednotenja variant na odseku
od Dogoš do jezu v Melju, 1,500.000
SIT.

8. Primerjalna študija po hidroteh-
ničnem in ekonomskem vidiku primer-
jave in vrednotenja variant na odseku
od Vurberga do Zg. Dupleka, 2,500.000
SIT.

9. Primerjalna študija po hidroteh-
ničnem in ekonomskem vidiku primer-
jave in vrednotenja variant na odsekih
Stogovci-Koritno in Koritno-Lušečka vas,
6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: storitve se izvajajo na
sedežu izbranega ponudnika.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije os-
ebja 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 lahko kandidira za
posamezno razpisano delo ali za več, ven-
dar mora za vsako razpisano delo podati
samostojno ponudbo v ločenih ovojnicah.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:

1. 15 mesecev po sklenitvi pogodbe,
2. 15 mesecev po sklenitvi pogodbe,
3. 15 mesecev po sklenitvi pogodbe,
4.  9 mesecev po sklenitvi pogodbe,
5.  5 mesecev po sklenitvi pogodbe,
6.  6 mesecev po sklenitvi pogodbe,
7.  2 meseca po sklenitvi pogodbe,
8. 2 meseca po sklenitvi pogodbe,
9.  2 meseca po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, Vesna Plemelj, II.
nadstropje, soba 205 tel. 061/178-44-33
ali vložišče – pritličje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 8. 2000.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-

trebno predložiti ponudbo: 17. 8. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
vložišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 8. 2000 s pričetkom ob 10. uri po vrst-
nem redu na vsake pol ure, Uprava RS za

varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
soba št. 201, II. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 22 dni od dneva od-
piranja ponudb.

12.
13. Glavni pogoji glede finansiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna določi-
la v drugih dokumentih: naročnik finansira
razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna
RS in poravnava plačila v skladu z zakonom
o izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Po-
nudbena cena je fiksna, avansi niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno 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
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih
mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo
priznana sposobnost:

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Davčni upravi RS;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek pri-

silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

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

– da ima plačane vse davke in prispev-
ke;

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima strokovne reference;
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 17. 8. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne sku-

pine ponudnika, max. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine,

max. 15 točk,
– sposobnost ponudnika, da opravi delo

brez zun. sodelavcev oziroma podizvajal-
cev, max. 5 točk,

– ponudbena cena, max. 40 točk,
– trajanje razpisanih del, max. 6 točk,
– podatki, opremljenost, max. 4 točke.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

– ponujeno izvajanje del presega razpi-
sano trajanje za več kot 25%,

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

– je število dni blokad ŽR iz obrazca
BON 2 večje od 3 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 naročnika;
kontaktna oseba naročnika Ada Štravs Brus,
univ. dipl. inž. grad., tel. 061/178-44-38
ali 178-44-24.

19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Št. 40002-7/00 Ob-30562
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev (34. člen ZJN).

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega izdelavo
naslednjih strokovnih podlag, ki se bodo
oddale posamično:

1. Hidrološka študija povodja Drav-
inje – novelacija, 12,800.000 SIT,

2. Hidrološka študija povodja Idri-
jce – novelacija, 5,500.000 SIT,

3. Visokovodni obrambni sistem
Brežice – Sotla – strokovne podlage za
zaključek nasipa Čatež – Podgračeno in
odvod zalednih voda, 2,000.000 SIT,

4. Visokovodni obrambni sistem
Brežice – Sotla – strokovne podlage za
zavarovanje pred poplavami levega bre-
ga zaobalja Save na odseku Mihalovec
– Loče (od km 4,906 do začasnega izli-
va Gabernice), 3,500.000 SIT,

5. Ukrepi za izboljšanje poplavne
varnosti naselij ob Ložnici od Zg. Gruš-
ovelj do Levca – idejna zasnova,
4,800.000 SIT,

6. Ukrepi za izboljšanje poplavne
varnosti naselij ob Dreti od Gornjega
Grada do Nazarij – idejna zasnova,
8,000.000 SIT,

7. Dosegljivost, izkoristljivost in
izkoriščenost podzemnih vodonosnikov,
4,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: storitve se izvajajo na
sedežu izbranega ponudnika.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: navodila
so sestavni del razpisne dokumentacije,

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko kandidira za
posamezno razpisano delo ali za več, ven-
dar mora za vsako razpisano delo podati
samostojno ponudbo v ločenih ovojnicah.

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.
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8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:

1. 9 mesecev po sklenitvi pogodbe,
2. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe,
3. 4 mesece po sklenitvi pogodbe,
4. 4 mesece po sklenitvi pogodbe,
5. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe,
6.  6 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. 10 mesecev po sklenitvi pogodbe

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, Vesna Plemelj, II.
nadstropje, soba 205 tel. 061/178-44-33
ali vložišče – pritličje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 8. 2000.

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

predložiti ponudbo: 17. 8. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno

predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
vložišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 8. 2000 s pričetkom ob 10. uri po vrst-
nem redu na vsake pol ure, Uprava RS za
varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
soba št. 201, II. nadstropje

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 22 dni od dneva od-
piranja ponudb.

12.
13. Glavni pogoji glede finansiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna določi-
la v drugih dokumentih: naročnik finansira
razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna
RS in poravnava plačila v skladu z zakonom
o izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Po-
nudbena cena je fiksna, avansi niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno 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
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Davčni upravi RS;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek pri-

silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

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

– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v prete-

klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima 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: 17. 8. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne sku-

pine ponudnika, max. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine,

max. 15 točk,
– sposobnost ponudnika, da opravi delo

brez zun. sodelavcev oziroma podizvajal-
cev, max. 5 točk,

– ponudbena cena, max. 40 točk,
– trajanje razpisanih del, max. 6 točk,
– podatki, opremljenost, max. 4 točke.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

– ponujeno izvajanje del presega razpi-
sano trajanje za več kot 25%,

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

– je število dni blokad ŽR iz obrazca
BON 2 večje od 3 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 naročnika;
kontaktna oseba naročnika Ada Štravs Brus,
univ. dipl. inž. grad., tel. 061/178-44-38.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen dne 5. 5. 2000 pod št.
40002-7/00, Ob-26758, v Uradnem listu
RS, št. 36-37/00. Objava o izidu pa dne
23. 6. 2000.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 40002-13/00 Ob-30564
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije za:

1. Ustalitveno – zaplavni objekti na
Plavžnici od km 8,200 do km 8,500 PGD –
PZI in PZR.

Ocenjena vrednost naročila:
2,000.000 SIT.

2. Ustalitveni objekti na hudourniku
Popošnica od km 3,300 do km 3,600 PGD
– PZI in PZR.

Ocenjena vrednost naročila:
2,000.000 SIT.

3. Ureditev hudournika v naselju Bate
odsek od mostu v Batah do zaplavnega ob-
jekta PGD – PZI in PZR.

Ocenjena vrednost naročila:
3.500.000 SIT.

4. Ureditev malega grabna od izliva
do Bokalškega jezu – IP.

Ocenjena vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

5. Zadrževalnik Medvedce na povod-
ju Polskave novelacija PGD - PZI in PZR.

Ocenjena vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

6. Izboljšanje poplavne varnosti ob-
močij ob Dravinji na odseku – IR.

a) Stogovci – Koritno,
b) Koritno – Lušečka vas.
Ocenjena vrednost naročila:

12,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-

dežu izbranega ponudnika.
5. (a)
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije os-
ebja 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 lahko kan-
didira za posamezno razpisano delo ali za
več, vendar mora za vsako razpisano delo
podati samostojno ponudbo v ločenih ovoj-
nicah.

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 za po-
samezne naloge:

1. 4 mesece po sklenitvi pogodbe,
2. 4 mesece po sklenitvi pogodbe,
3. 4 mesece po sklenitvi pogodbe,
4. 5 mesecev po sklenitvi pogodbe,
5. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe,
6. 5 mesecev po sklenitvi pogodbe.

9. (a) polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, Vesna Plemelj, II.
nadstropje, soba 205, tel. 061/178-44-33
ali vložišče v pritličju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 8. 2000.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 2. 8. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
vložišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 8. 2000 s pričetkom ob 10. uri po vrst-
nem redu na vsake pol ure, Uprava RS za
varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
soba št. 201, II. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 45 dni od dneva od-
piranja ponudb.

12.
13. Glavni pogoji glede finansiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: naročnik fi-
nansira razpisana dela v celoti iz sredstev
proračuna RS in poravnava plačila v skladu
z zakonom o izvrševanju proračuna RS in
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pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avan-
si niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno 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
ponudnika 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 posameznikov
pri Davčni upravi RS;

– 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  pri-
spevke;

– 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: 2. 8. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne sku-

pine ponudnika, max. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine,

max. 20 točk,
– sposobnost ponudnika, da opravi delo

brez zun. sodelavcev oziroma podizvajal-
cev, max. 5 točk,

– ponudbena cena, max. 40 točk,
– trajanje razpisanih del, max. 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:

– ponujeno izvajanje del presega razpi-
sano trajanje za več kot 25%,

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

– je število dni blokad ŽR iz obrazca
BON 2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih
od datuma sestavitve obrazca,

– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne druge informacije o naročilu dobijo

potencialni ponudniki na naslovu naročnika;
kontaktna oseba naročnika Ada Štravs Brus,
univ. dipl. inž. grad., tel. 061/178-44-38
ali 178-44-24.

19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Št. 40002-14/00 Ob-30566
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava investicijskih
programov:

1. Sanacija stopnje v Parižljah.
Ocenjena vrednost naročila:

3,500.000 SIT.
2. Ureditev Savinje v Laškem.
Ocenjena vrednost naročila:

3,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-

dežu izbranega ponudnika.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: navodila
so sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko kandidira za
posamezno razpisano delo ali za več, ven-
dar mora za vsako razpisano delo podati
samostojno ponudbo v ločenih ovojnicah.

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 za po-
samezne naloge :

1. 3 mesece po sklenitvi pogodbe,
2. 3 mesece po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, Vesna Plemelj, II.
nadstropje, soba 205, tel. 061/178-44-33
ali vložišče v pritličju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 8. 2000.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-

trebno predložiti ponudbo: 2. 8. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
vložišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

11. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 10. 8. 2000 s pričetkom ob 9. in
9,30, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, soba št. 201, II.
nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 45 dni od dneva od-
piranja ponudb.

12.
13. Glavni pogoji glede finansiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna

določila v drugih dokumentih: naročnik fi-
nansira razpisana dela v celoti iz sredstev
proračuna RS in poravnava plačila v skladu
z zakonom o izvrševanju proračuna RS in
pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avan-
si niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno 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
ponudnika 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 posameznikov
pri Davčni upravi RS;

– 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 pri-
spevke;

– 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: 2. 8. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne sku-

pine ponudnika, max. 20 točk,
– ponudbena cena, max. 80 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih :

– ponujeno izvajanje del presega razpi-
sano trajanje za več kot 25%,

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

– je število dni blokad ŽR iz obrazca
BON 2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih
od datuma sestavitve obrazca,

– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne druge informacije o naročilu dobijo
potencialni ponudniki na naslovu naročnika;
kontaktna oseba naročnika Ada Štravs Brus,
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univ. dipl. inž. grad., tel. 061/178-44-38
ali 178-44-24.

19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Št. 40002-15/00 Ob-30569
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava poročila o vpli-
vu na okolje.

Vodnogospodarska ureditev Drave na
odseku od Vurberka do Zg. Dupleka in od-
seku od Dogoš do jezu v Melju.

Ocenjena vrednost naročila 9,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-
dežu izbranega ponudnika.

5. (a)
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije os-
ebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vodila so sestavni del razpisne dokumenta-
cije.

6.
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 je 12
mesecev po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, Vesna Plemelj, II.
nadstropje, soba 205, tel. 061/178-44-33
ali vložišče v pritličju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 8. 2000.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 2. 8. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
vložišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 8. 2000 ob 14. uri, Uprava RS za var-
stvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
soba št. 201, II. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 45 dni od dneva od-
piranja ponudb.

12.
13. Glavni pogoji glede finansiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: naročnik fi-
nansira razpisana dela v celoti iz sredstev
proračuna RS in poravnava plačila v skladu
z zakonom o izvrševanju proračuna RS in
pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avan-
si niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-

deljeno 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
ponudnika 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 posameznikov
pri Davčni upravi RS;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek pri-

silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

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

– da ima plačane vse davke in prispev-
ke;

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima strokovne reference;
– da ima splošno pooblastilo za izdelavo

celovitih poročil o vplivih na okolje;
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 2. 8. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne sku-

pine ponudnika, max. 20 točk,
– ponudbena cena, max. 80 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

– ponujeno izvajanje del presega razpi-
sano trajanje za več kot 25%,

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

– je število dni blokad ŽR iz obrazca
BON 2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih
od datuma sestavitve obrazca,

– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne druge informacije o naročilu dobijo
potencialni ponudniki na naslovu naročnika;
kontaktna oseba naročnika Ada Štravs Brus,
univ. dipl. inž. grad., tel. 061/178-44-38
ali 178-44-24.

19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Št. 913-0004/2000-0013 Ob-30596
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava RS za tele-
komunikacije, Kotnikova 19a, 1000 Ljub-
ljana, kont. oseba: Marjan Trdin, tel.
01/473-49-00 (centrala), faks
01/432-80-36.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

Nabava opreme:
1. TV oddajnik 5kW VHF K11 –

1 kom,
2. Merilni sistem instrumentov –

1 kom.
Orientacijska vrednost celotne ponudbe:

41,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Radiotelevizija Sloveni-

ja, OC Pohorje.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko ponudi, na-
ročnik pa izbere, le del opreme iz 3. točke
tega razpisa v zvezi s posamezno ponudbo.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: do 90 dni po podpisu
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze, Uprava RS za telekomunikacije, Kot-
nikova 19a, 1000 Ljubljana, kont. oseba:
Marjan Trdin, tel. 01/473-49-00 (centrala),
faks 01/432-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago vsak delovni dan od 8.
do 12. ure, v vložišču Republike Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze, Uprava RS za
telekomunikacije, Kotnikova 19a, 1000 Ljub-
ljana, do 21. 7. 2000. Na pisno željo in potr-
dilom o plačilu razpisno dokumentacijo poš-
ljemo po pošti ali elektronski pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
50100-630-10014 v dobro proračun RS,
namen nakazila: “Razpisna dokumentacija
TV oddajnik OC Pohorje“ v višini 3.000 SIT.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 26. 7. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za promet in zveze, Uprava RS za
telekomunikacije, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, vložišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 7. 2000 ob 13. uri, Republika Sloveni-
ja, Ministrstvo za promet in zveze, Uprava
RS za telekomunikacije, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, sejna soba.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba
za TV oddajnik OC Pohorje” s številko obja-
ve v Uradnem listu RS ter s točnim naslo-
vom ponudnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku: zahtevana
je bančna garancija za resnost ponudbe v
skladu s točko X.1 razpisne dokumentacije
(5% vrednosti ponudbe), za bančno garan-
cijo za dobro izvedbo posla in bančno ga-
rancijo za odpravo napak v garancijskem
roku je nujno zagotovilo za izdajo garancij.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: sredstva za plači-
lo so predvidena v proračunu za leto 2000
pod postavko 7276 in planu RTV Slovenija.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: po sprejetju sklepa o
izboru ponudnika se mora le-ta odzvati na
poziv za podpis pogodbe najkasneje v roku
8 dni od vročitve sklepa o izboru. Pogodba
mora biti sklenjena najpozneje v 30 dneh
od pravnomočnosti sklepa o izbiri najugod-
nejšega ponudnika. V nasprotnem primeru
bo naročnik uveljavil bančno garancijo za
resnost 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:
so navedene v prilogi A razpisne dokumen-
tacije.

16. Ponudba mora veljati do 31. 12.
2000.

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

za oddajnik:
– cena in plačilni pogoji (0-20 točk),
– reference (0-10 točk),
– izkoristek oddajnika (0-10 točk),
– tehnične in upravljalske lastnosti od-

dajnika (0-10 točk),
– daljša garantna doba (0-10 točk),
– enostavnost in hitrost servisiranja, do-

bavljivost rezervnih delov (0-10 točk),
– dobavni rok (0-10 točk),
– šolanje posadke (0-10 točk),
– montaža (0-10 točk),
za sprejemnike in merilni instrument:
– cena in plačilni pogoji (0-30 točk),
– prijaznost sistema za uporabo

(0-10 točk),
– tehnične lastnosti (0-10 točk),
– prenosnost sistema (0-10 točk).
18., 19., 20.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za telekomunikacije

Št. 913-0003/2000-0015 Ob-30597
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava RS za tele-
komunikacije, Kotnikova 19a, 1000 Ljub-
ljana, kont. oseba: Marjan Trdin, tel.
01/473-49-00 (centrala), faks
01/432-80-36.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: Nabava opreme:

1. Oddajnik 200W - DVB-T skupaj
s koderjem – 1 kom,

2. Merilni sprejemnik – 1 kom,
3. Širokopotrošni sprejemnik za

DVB-T – 5 kom,
4. Merilni instrument za meritev

kvalitete signala – 1 kom.

Orientacijska vrednost celotne ponudbe:
34,620.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko ponudi, na-
ročnik pa izbere, le del opreme iz točke 3.
tega razpisa v zvezi s posamezno ponudbo.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: do 90 dni po podpisu
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze, Uprava RS za telekomunikacije, Kot-
nikova 19a, 1000 Ljubljana, kont. oseba:
Marjan Trdin, tel. 01/473-49-00 (centrala),
faks 01/432-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago vsak delovni dan od
8. do 12. ure, v vložišču Republika Sloveni-
ja, Ministrstvo za promet in zveze, Uprava
RS za telekomunikacije, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, do 21. 7. 2000. Na pisme-
no željo in potrdilom o plačilu razpisno do-
kumentacijo pošljemo po pošti ali elektron-
ski pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
50100-630-10014 v dobro Proračun RS,
Namen nakazila: “Razpisna dokumentacija
DVB-T oddajnik“ v višini 3.000 SIT.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 7. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za promet in zveze, Uprava RS za
telekomunikacije, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, vložišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 7. 2000 ob 13. uri, Republika Sloveni-
ja, Ministrstvo za promet in zveze, Uprava
RS za telekomunikacije, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, sejna soba.

Zapečatene koverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba
za Oddajnik DVB-T” s številko objave v Urad-
nem listu RS ter s točnim naslovom ponud-
nika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku: zahtevana
je bančna garancija za resnost ponudbe v
skladu s točko X.1 razpisne dokumentacije
(5% vrednosti ponudbe), za bančno garan-
cijo za dobro izvedbo posla in bančno ga-
rancijo za odpravo napak v garancijske roku
je nujno zagotovilo za izdajo garancij.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: sredstva za plači-
lo so predvidena v Proračunu za leto 2000
pod postavko 7276 in Planu RTV Slovenija.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: po sprejetju sklepa o
izboru ponudnika se mora leta odzvati na
poziv za podpis pogodbe najkasneje v roku
8 dni od vročitve sklepa o izboru. Pogodba
mora biti sklenjena najpozneje v 30 dneh
od pravnomočnosti sklepa o izbiri najugod-

nejšega ponudnika. V nasprotnem primeru
bo naročnik uveljavil bančno garancijo za
resnost 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:
so navedene v prilogi A razpisne dokumen-
tacije.

16. Ponudba mora veljati do 31. 12.
2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): za od-
dajnik:

– cena in plačilni pogoji (0 - 50 točk),
– reference (0-10 točk),
– tehnične in upravljalske lastnosti od-

dajnika (0- 10 točk),
– dobavni rok (0 - 10 točk),
– za sprejemnike in merilni instrument
– cena in plačilni pogoji (0 - 50 točk),
– prijaznost sistema za uporabo (0 - 10

točk),
– tehnične lastnosti (0 - 10 točk),
– prenosnost sistema (0 - 10 točk).
18., 19., 20.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za telekomunikacije

Št. 53 Ob-30598
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Center RS za poklicno izobraže-
vanje, Kavčičeva 66, Ljubljana, tel.
061/186-42-00.

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: odkup avtorskih pravic
za rokopise učnih gradiv za nove in pre-
novljene programe na področjih nižjega
in srednjega poklicnega, srednjega stro-
kovnega oziroma tehniškega in srednje-
ga poklicno tehniškega izobraževanja.

Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Slovenija.
5. (a)
(b) Navedba o tem, ali je izvedba naroči-

la te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nirni določbami rezervirana za specifičen
poklic: javno naročilo se izvaja v skladu z
zakonom o javnih naročilih.

(c)
5. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo samo za
del storitev: ponudniki oddajo ponudbo za
del javnega naročila v okviru predmeta jav-
nega razpisa, to so rokopisi učnih gradiv za
nove in prenovljene programe na področjih
nižjega in srednjega poklicnega, srednjega
strokovnega oziroma tehniškega in srednje-
ga poklicno tehniškega izobraževanja.

6. Kjer je potrebno. spremenljivost ali
nespremenljivost variant: ni variant.

7. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek javnega naro-
čila je z dnevom te objave, ponudniki pa
morajo k razpisni dokumentaciji do javnega
odpiranja priložiti rokopise učnih gradiv za
nove in prenovljene programe na navedenih
področjih.

8. (a) Polni naslov službe, kjer se lahko
dvigne razpisno dokumentacijo: Center RS
za poklicno izobraževanje, Kavčičeva 66,
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Ljubljana - tajništvo III. nadstropje, tel.
061/186-42-00.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 7. 2000 vsak
delovni dan od 9. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: razpisna dokumentacija je po-
nudnikom na voljo proti plačilu 5.000 SIT (v
ceno je vštet tudi DDV), ki jih nakažejo na žiro
račun št. 50100-603-401623, sklic. št……

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5.9. 2000 do 12. ure.

(b)Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Center RS za poklicno izo-
braževanje, Kavčičeva 66, Ljubljana, tel.
061/186-42-00 v tajništvu, 3. nadstropje.

Ponudba mora biti v zaprti ovojnici, na
kateri mora biti naslov naročnika, naslov po-
nudnika in oznaka “Ne odpiraj! Ponudba –
odkup avtorskih pravic!”

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6.9. 2000 ob 9. uri v prostorih Centra RS
za poklicno izobraževanje, Kavčičeva 66,
Ljubljana, sejna soba/III nadstropje.

11.
12. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

13. Pravna obilka, ki jo mora prevzetl
skupina ponudnikov storitev, ki ji je dodelje-
no javno naročilo: na javni razpis se lahko
javijo fizične osebe - avtorji z morebitnimi
soavtorji učnega gradiva.

14. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančnoposlovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo fizične ose-
be - avtorji.

15. Datum po katerem ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 5.9. 2000.

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

1. usklajenost rokopisa učbenika, de-
lovnega učbenika, delovnega zvezka z ve-
ljavnim katalogom znanja z vidika ciljev (for-
mativnih, informativnih, socializacijskih),
standardov znanja in predlaganih vsebin -
do 30 točk,

2. prioriteta potrebe po pripravi nove-
ga učnega gradiva (pokritost predmeta z
veljavnimi učbeniki) - do 20 točk,

3. metodično didaktična zasnovanost,
ki omogoča doseganje standardov znanja -
do 20 točk,

4. ustreznost razvojni stopnji dijakov -
do 20 točk,

5. ustreznost grafično likovne obliko-
vanosti, razmerje med besedilom in ilustra-
cijami - do 10 točk.

17. Druge informacije o naročilu: vse
informacije v zvezi z razpisom in razpisno
dokumentacijo lahko dobijo ponudniki pri
Slavi Pevec-Grm na telefonu št.
061/186-42-08 ali po e-mailu: slava.pe-
vec-grm@cpi.si.

18., 19.
Center RS za poklicno izobraževanje

Ob-30609
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks 061/178-48-34.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1. Izdelava izrisov ZKN-ov iz digital-
nih podatkov 5,600.000 SIT,

3.2. Posebna naloga: območje
2000-22 1,800.000 SIT,

3.3. Zemljiškokatastrska nova izme-
ra “Grgar“ 5,500.000 SIT,

3.4. Zemljiškokatastrska nova izme-
ra “Spodnji Ivanjci“ 3,400.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: nalogi 3.3. in 3.4. se
izvajata delno na terenu, delno pa v prosto-
rih izvajalca, ostali dve nalogi pa samo v
prostorih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zemljiškem katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ponud-
niki morajo navesti imena in strokovne kvali-
fikacije osebja, ki je odgovorno za izvedbo
naloge kot je določeno v razpisni dokumen-
taciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: deli stroritve oziroma naloge
so že opredeljeni v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba nalog poteka po zahte-
vah naročnika, opredeljenih v razpisni do-
kumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja nalo-
ge je opredeljen z uveljevitvijo pogodbe ozi-
roma prevzemom podatkov, dokončanje pa
je določeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P25, tel.
061/178-49-27.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 13. 7. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nego-
tovinsko plačilo: cena enega izvoda razpi-
sne dokumentacije je 5.000 SIT - ŽR:
50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 14. 7. 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P25.

11. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 14. 7. 2000 ob 10.30; Geodet-
ska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, sejna so-
ba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe ni po-
trebna.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naloga 3.3. se
sofinancira v približnem razmerju 50% na-
ročnik in 50% sofinancer, ostale naloge fi-
nancira naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. 7. 2000
do 8. ure.

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

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena,
Za ponudnike, ki želijo izvajati prvič to

vrsto naloge (velja za nalogo 3.1.) za naroč-
nika, je izločitveni kriterij nepravilno izdelan
test.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena - 1. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: to je prva objava.

Geodetska uprava RS

Št. 3359-69/00  Ob-30610
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
“seizmološko opazovanje 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 na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: navodila
so sestvani del razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponudbo
podati za celoten predmet javnega naročila.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
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(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 14. 7. 2000,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 24. 7. 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:
24. 7. 2000 ob 12. uri; Uprava RS za geo-
fiziko, Kersnikova ul.3, 1000 Ljubljana.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogo v celoti
financira naročnik iz sredstev proračuna RS
in poravnava plačila v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Po-
nudbena cena je fiksna, avansi niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve in sposobnosti so navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 24. 7. 2000
ob 9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. 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 do-
polnjenem in tekočem letu niso pravilno ali
pravočasno izpolnili pogodbenih obvezno-
sti do naročnika iz prejšnjih pogodb na pod-
lagi javnih razpisov.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
najkasneje v roku 14 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

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

20. Prvi neuspeli javni razpis za to javno
naročilo je bil objavljen dne 19. 5. 2000
pod št. 404-104/00, objava o izidu pa
23. 6. 2000.

Uprava RS za geofiziko

Št. 363-1/00-3  Ob-30612
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije, Glavni urad, Jesenkova 3,
1000 Ljubljana, številka telefaxa 132-4109.

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

3. Vrsta storitve in opis: priprava za pri-
pravo osnutkov odločb v zvezi z reševa-
njem pritožb na področju dohodnine
(500 pritožbenih zadev) v vrednosti
6,000.000 SIT. Orientacijska cena enega
osnutka odločbe je do 12.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: na sedežu ponudnika z
dostavo na sedež naročnika.

5. (a) Navedba o tem ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: naročilo lahko izvede samo diplomiran
pravnik z opravljenim pravniškim državnim
izpitom, vpisan v imenik odvetnikov.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o davčnem postopku,
– zakon o splošnem upravnem po-

stopku,
– zakon o dohodnini,
– drugi predpisi.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja, odgovornega za izvedbo storitve: odvet-
niška družba mora v ponudbi navesti imena
odvetnika-ov, ki bodo opravili storitev.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja storitev ali čas trajanja naročila:
pričetek storitve takoj po sklenitvi pogodbe,
datum dokončanja je 31. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni
urad, Jesenkova 3, 1000 Ljubljana- Služba
za kadrovske in materialne vire, pritličje, so-
ba P4, Jakše Karin.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno srede
5. 7. 2000, vsak delovni dan od 9. do
11. ure. Dodatna pojasnila se lahko zahte-
vajo le pisno na osnovi pisnega zahtevka
ponudnika in se posredujejo vsem ponudni-
kom. Dodatna pojasnila lahko ponudniki
zahtevajo najkasneje do vključno petka 7. 7.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številko bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpi-

sno dokumentacijo ponudnik prejme brez
plačila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do petka, 14. 7. 2000
do 9. ure. Ponudnik lahko odda ponudbo
priporočeno po pošti, po kurirski pošti ali
osebno na naslov Republika Slovenija, Mi-
nistrstvo za finance, Davčna uprava Repub-
like Slovenije, Glavni urad, Jesenkova 3,
1000 Ljubljana.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije, Glavni urad, Jesenkova 3,
1000 Ljubljana, (Služba za kadrovske in ma-
terialne vire, Karin Jakše).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek 14. 7. 2000 ob 10. uri, Republika
Slovenija, Ministrstvo za finance Davčna
uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Je-
senkova 3, Ljubljana (IV. nadstropje, sejna
soba).

10. Glavni pogoji financiranja in/ali skli-
cevanje na merodajna določila v drugih do-
kumentih: plačilni rok najmanj 30 dni od
datuma računa za opravljeno storitev.

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

(a) originalno potrdilo odvetniške zborni-
ce o vpisu v imenik odvetnikov (izpis ni sta-
rejšega datuma od datuma objave javnega
razpisa),

(b) originalno dokazilo o vpisu v sodni
register (izpis ni starejšega datuma od datu-
ma objave javnega razpisa),

(c) originalne bonitetne obrazce (BON
1, BON 2, oziroma BON 3, ki niso starejše-
ga datuma od datuma objave javnega razpi-
sa oziroma overovljeno fotokopijo napovedi
za odmero davka iz dejavnosti za leto 1999),

(d) originalno potrdilo davčnega organa,
da ima ponudnik poravnane vse davke in
prispevke, ki izhajajo iz predpisov (ki ni sta-
rejšega datuma od datuma objave javnega
razpisa),

(e) izjavo ponudnika, da ponudnik ni v
postopku stečaja ali likvidacije,

(f) podpisan in parafiran ponudbeni pre-
dračun,

(g) podpisan in parafiran vzorec pogod-
be (parafira se vsaka stran pogodbe),

(i) izpolnjen obrazec Ponudbe za javni
razpis z izjavo ponudnika.

12. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 14. 7. 2000.

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

(a) konkurenčnost cen,
(b) delovne izkušnje.
Ocenjevanje ponudb se bo izvršilo na

osnovi točkovanja postavljenih meril. Naj-
cenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnej-
ši. Najugodnejša ponudba je tista ponud-
ba, ki po vrednotenju meril skupaj doseže
najvišji rezultat. Število točk po posamez-
nih merilih (teža meril) je navedeno v navo-
dilu, ki je sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

14. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije lahko ponudniki
zahtevajo samo pisno na faks
061/1324-109 do vključno petka 7. 7.
2000.
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15. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.

16. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: to je prva objava javnega razpisa za to
naročilo.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava RS

Št. 731-1/00-14-223 Ob-30613
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana, faks
061/125-98-23.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za oddajo storitev brez
omejitev.

3. Vrsta storitve: finančno in analitič-
no spremljanje skladov dela in finančno
in analitično spremljanje javnih razpisov
s področja prestrukturiranja podjetij.

Opis naročila: naročilo se nanaša na iz-
vedbo aktivnosti na področju skladov dela, in
sicer na področju finančnega in analitičnega
spremljanja vsakega posameznega sklada de-
la ter vseh skladov dela skupaj ter finančnega
in analitičnega spremljanja javnih razpisov s
področja prestrukturiranja podjetij. Spremlja-
nje se izvaja mesečno, polletno in letno.

Ocenjena vrednost naročila: orientacij-
ska vrednost naročila je 21,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: izvajanje storitev pripra-
ve in spremljanja projektov skladov dela se
izvaja na področju celotne Slovenije in na
sedežu ponudnika in naročnika, finančno in
analitično spremljanje javnih razpisov s po-
dročja prestrukturiranja podjetij pa na sede-
žu ponudnika in naročnika.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudnik mora navesti imena in strokovne kva-
lifikacije sodelavcev za izvedbo storitev ter
priložiti dokazila.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: finančno in analitično sprem-
ljanje:

A. Skladov dela - orientacijska vrednost
10,000.000 SIT.

B. Izvajanja projektov v podjetjih, ki so
pridobila sredstva za spodbujanje investicij
v razvoj človeških virov v podjetjih tekstilne
in oblačilne industrije ter usnjarske in obu-
tvene industrije - orientacijska vrednost
7,000.000 SIT.

C. Ostalih projektov v podjetjih s po-
dročja prestrukturiranja podjetij - orientacij-
ska vrednost 4,000.000 SIT.

Ponudniki lahko oddajo ponudbe za po-
sebej A ali B ali skupaj za A in B. Izbrani
ponudnik pod B bo v primeru potrebe na-
ročnika izvajal tudi C.

7. (a)
(b) Ponudnik ne more ponuditi svoje va-

riante ponudbe.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek dela takoj po
podpisu pogodbe, dokončanje pa do
31. 12. 2001 pri finančnem in analitičnem
spremljanju skladov dela, pri finančnem in
analitičnem spremljanju javnih razpisov s po-
dročja prestrukturiranja podjetij pa do 5. 7.
2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se nahaja v vložišču (v
kleti, soba št. 4) Zavoda Republike Slove-
nije za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljub-
ljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
zavoda od 9. do 12. ure do najkasneje
10. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti pooblastilo inte-
resenta in dokazilo o vplačilu 2.000 SIT
nepovratnih sredstev na žiro račun št.
50106-603-44712 pri agenciji za plačilni
promet Ljubljana, s pripisom “ Razpisna do-
kumentacija – Spremljanje skladov dela in
javnih razpisov”. Na pooblastilu morajo biti
napisani podatki: naziv in naslov prevzemni-
ka, faks in odgovorna oseba.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti najkasneje do 18. 7. 2000 do
10. ure.

Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo
prispele po pošti ali bodo vročene osebno
do navedene ure in dne v vložišče zavoda (v
kleti, soba št. 4).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljublja-
na.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 7. 2000 ob 10.15 v sejni sobi v kleti
Zavoda Republike Slovenije za zaposlova-
nje, Glinška ulica 12, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora kot finančno zavarovanje za
resnost ponudbe predložiti bianko menico v
višini 10% od razpisane orientacijske vred-
nosti naročila in menično izjavo s klavzulo
brez protesta.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik storitev
bo zagotovil plačilo v skladu z Proračunom
Republike Slovenije, Navodili o izvrševanju
proračuna RS in pravilnikom o postopkih za
plačilo iz proračuna.

Sredstva za izvedbo storitev bo Zavod
zagotavljal in izplačeval v okviru finančnih
možnosti posameznega proračunskega ob-
dobja.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: v primeru, da predloži
ponudbo skupina ponudnikov, ponudniki
določijo nosilca posla, ki prevzame in odgo-
varja za izvedbo posla v celoti in odda po-
nudbo.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna oseba, ki ima re-
gistrirano dejavnost, ki se nanaša na pred-
met naročila, oziroma samostojni podjetnik
– posameznik.

Zahteve za priznavanje sposobnosti so
navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik ne

more odstopiti od ponudbe po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

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

Pod točko A in B se upoštevajo nasled-
nja merila:

– reference za izvajanje navedenih del;
ponder 0,30; točkuje se število poslov s
področja finančnega in analitičnega sprem-
ljanja, ki jih je v zadnjih petih letih opravljal
ponudnik;

– ocena metodologije spremljanja oziro-
ma predloženega opisa načinov spremlja-
nja področja dela, na katerega se nanaša
ponudba, z navedbo načinov operacionali-
zacije le-teh; ponder 0,45; točkuje se, ko-
likšne dopolnitve in spremembe se oceni,
da jih potrebuje predložena metodologija
oziroma predloženi načini spremljanja z ope-
racionalizacijo le-teh;

– cena ponudbe; ponder 0,25; točkuje
se višina ponujene cene.

Način uporabe meril je podrobneje opre-
deljen v razpisni dokumentaciji. Končni kri-
terij za izbiro najugodnejšega ponudnika je
seštevek točk. Najcenejši ponudnik ni nuj-
no najugodnejši.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki lahko pisno zahtevajo informacije
na naslov Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje, Služba za programe zaposlo-
vanja, Glinška ulica 12, Ljubljana, do najka-
sneje 10. 7. 2000.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Št. 657 Ob-30614
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona in telefaksa: MOL, Mestna uprava, Od-
delek za gospodarske javne službe in pro-
met Trg Mladinskih delovnih brigad 7, 1000
Ljubljana 061/306-17-28, faks
061/42-59-268.

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 in čišče-
nje podhodov, pasaž in arkad na ob-
močju MOL.

Ocenjena vrednost naročila: 5,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Območje Mestne obči-
ne Ljubljana (lokacije določene v razpisni
dokumentaciji).

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
pravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6.Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek opravljanja sto-
ritev je tri dni po podpisu pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOL, Mestna uprava, Oddelek za gospo-
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darske javne službe in promet, kontaktna
oseba Mira Škof, Trg Mladinskih delovnih
brigad 7, 1000 Ljubljana, tel: 306-17-28,
soba 412/IV.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10 dni po objavi
tega razpisa od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila razpisne do-
kumentacije: znesek 5.000 SIT se plača po
računu, ki ga izda Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, MOL, MU.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
13. julija 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOL, Mestna uprava, Od-
delek za gospodarske javne službe in pro-
met, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000
Ljubljana, soba 412/IVI.

Ponudbo je treba predložiti v zapečateni
kuverti, ki mora biti vidno označena z napi-
som “Ne odpiraj – ponudba javni razpis –
Vzdrževanje in čiščenje podhodov, pasaž in
arkad na območju MOL”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. julij
2000 ob 8.30, v sejni sobi (klet) MOL, Mest-
na uprava, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, Trg mladinskih delovnih
brigad 7, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj: navede-
ne v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
ponudnik, ki mu je dodeljeno javno naroči-
lo: pogodba.

15. Zahteve  glede  pravnega  statusa
ponudnika  storitev  in  finančno-poslovne
ter  tehnične  sposobnosti,  ki  jih  mora
izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana
sposobnost: navedene v razpisni dokumen-
taciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

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

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Mestna občina Ljubljana, Trg MDB 7,
Ljubljana, kontaktna oseba Mira Škof, tel.
306-17-28.

Mestna občina Ljubljana

Ob-30615
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona in telefaksa: MOL, Mestna uprava, Od-
delek za gospodarske javne službe in
promet Trg Mladinskih delovnih brigad 7,
1000 Ljubljana 061/306-17-28, faks
061/42-59-268.

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 in čišče-
nje tekočih stopnic na območju MOL.

Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Območje Mestne obči-
ne Ljubljana (lokacije določene v razpisni
dokumentaciji).

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
pravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek opravljanja sto-
ritev je tri dni po podpisu pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: MOL,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe in promet, kontaktna oseba Mira
Škof, Trg Mladinskih delovnih brigad 7, 1000
Ljubljana, tel: 306-17-28, soba 412/IV.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10 dni po objavi
tega razpisa od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila razpisne do-
kumentacije: znesek 5.000 SIT se plača po
računu, ki ga izda Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, MOL, MU.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
13. julija 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOL, Mestna uprava, Od-
delek za gospodarske javne službe in pro-
met, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000
Ljubljana, soba 412/IVI.

Ponudbo je treba predložiti v zapečateni
kuverti, ki mora biti vidno označena z napi-
som “Ne odpiraj – ponudba javni razpis –
Vzdrževanje in čiščenje tekočih stopnic na
območju MOL”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. julij
2000 ob 8.30, v sejni sobi (klet) MOL, Mest-
na uprava, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, Trg mladinskih delovnih
brigad 7, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj: navede-
ne v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
ponudnik, ki mu je dodeljeno javno naroči-
lo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne ter
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

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

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Mestna občina Ljubljana, Trg MDB 7,
Ljubljana, kontaktna oseba Mira Škof, tel.
306-17-28.

Mestna občina Ljubljana

Ob-30616
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona in telefaksa: MOL, Mestna uprava, Od-
delek za gospodarske javne službe in pro-
met Trg Mladinskih delovnih brigad 7, 1000
Ljubljana 061/306-17-28, faks
061/42-59-268.

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 in čišče-
nje fontan na območju MOL.

Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Območje Mestne obči-
ne Ljubljana (lokacije določene v razpisni
dokumentaciji).

5. (a)
(b) Navedba o tem, ali je izvedba naroči-

la te storitve z zakonom, predpisi ali pravni-
mi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: da.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Ali ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek opravljanja sto-
ritev je tri dni po podpisu pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOL, Mestna uprava, Oddelek za gospo-
darske javne službe in promet, kontaktna
oseba Mira Škof, Trg Mladinskih delovnih
brigad 7, 1000 Ljubljana, tel: 306-17-28,
soba 412/IV.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10 dni po objavi
tega razpisa od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila razpisne do-
kumentacije: znesek 5.000 SIT se plača po
računu, ki ga izda Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, MOL, MU.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
13. julija 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOL, Mestna uprava, Od-
delek za gospodarske javne službe in pro-
met, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000
Ljubljana, soba 412/IVI.

Ponudbo je treba predložiti v zapečateni
kuverti, ki mora biti vidno označena z napi-
som “Ne odpiraj – ponudba javni razpis –
Vzdrževanje in čiščenje fontan na območju
MOL”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. julij
2000 ob 8.30, v sejni sobi (klet) MOL, Mest-
na uprava, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, Trg mladinskih delovnih
brigad 7, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj: navede-
ne v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
ponudnik, ki mu je dodeljeno javno naroči-
lo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne ter
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

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

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Mestna občina Ljubljana, Trg MDB 7,
Ljubljana, kontaktna oseba Mira Škof, tel.
306-17-28.

Mestna občina Ljubljana

Ob-30617
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona in telefaksa: MOL, Mestna uprava, Od-
delek za gospodarske javne službe in pro-
met Trg Mladinskih delovnih brigad 7, 1000
Ljubljana 061/306-17-28, faks
061/42-59-268.

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 in čišče-
nje javnih sanitarij na območju MOL.

Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Območje Mestne obči-
ne Ljubljana (lokacije določene v razpisni
dokumentaciji).

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
pravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek opravljanja sto-
ritev je tri dni po podpisu pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOL, Mestna uprava, Oddelek za gospo-
darske javne službe in promet, kontaktna
oseba Mira Škof, Trg Mladinskih delovnih
brigad 7, 1000 Ljubljana, tel: 306-17-28,
soba 412/IV.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10 dni po objavi
tega razpisa od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila razpisne do-
kumentacije: znesek 5.000 SIT se plača po
računu, ki ga izda Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, MOL, MU.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
13. julija 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOL, Mestna uprava, Od-
delek za gospodarske javne službe in pro-
met, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000
Ljubljana, soba 412/IVI.

Ponudbo je treba predložiti v zapečateni
kuverti, ki mora biti vidno označena z napi-
som “Ne odpiraj – ponudba javni razpis –
Vzdrževanje in čiščenje javnih sanitarij na
območju MOL”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. julij
2000 ob 8.30, v sejni sobi (klet) MOL, Mest-
na uprava, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, Trg mladinskih delovnih
brigad 7, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj: navede-
ne v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
ponudnik, ki mu je dodeljeno javno naroči-
lo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne ter
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

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

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Mestna občina Ljubljana, Trg MDB 7,
Ljubljana, kontaktna oseba Mira Škof, tel.
306-17-28.

Mestna občina Ljubljana

Št. 403-07-01/00-12 Ob-30618
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12,
3333 Ljubno ob Savinji, tel. 839-17-70,
faks 841-415.

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 Ljubno
za šolsko leto 2000/2001, 2001/2002
in 2002/2003. Skupna ocenjena vrednost
znaša 36,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Ljubno.
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 ponud-
nik izpolnjuje vse zahtevane razpisne po-
goje in je registriran za opravljanje zahte-
vanih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok (Ur. l. RS, št. 78/99), odred-
ba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (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 lah-
ko ponudi samo varianto: po razpisni do-
kumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpi-
sane 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: Ob-
čina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljub-
no ob Savinji, kontaktna oseba je Branka
Medič (ob dvigu predložiti dokazilo o plačilu
za razpisno dokumentacijo).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati do 21. 7.
2000 .

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 8.000 SIT in se nakaže na žiro račun
občine št. 52810-630-10-126 z namenom
nakazila: javni razpis – šolski prevozi.

10.a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 24. 7. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Ljubno, Cesta v Rast-
ke 12, 3333 Ljubno ob Savinji.

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:
24. 7. 2000 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Ljubno.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: obračun šolskih prevo-
zov se opravlja po principu dejansko oprav-
ljenih prevozov. Račun se izstavi zadnji dan
v mesecu za tekoči mesec. Rok plačila je
30 dni po potrditvi računa.
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14. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dovoljeno javno naročilo: pogodba.

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: opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji.

16. Datum po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 24. 7. 2000 po
10. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (60%), reference ponudnika
(30%), druge ugodnosti (10%)

18., 19., 20.
Občina Ljubno

Ob-30619
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faxa: Ministrstvo Republike Slovenije za zna-
nost in tehnologijo, Trg Osvobodilne fronte
13, 1000 Ljubljana, telefax: 061/
1784-719.

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 ome-
jitev za celovito organiziranje in izvedbo
predstavitev slovenskih znanstvenih in
tehnoloških dosežkov in slovenskih pro-
izvajalcev visokih tehnologij na medna-
rodnih sejemskih prireditvah v tujini v
letu 2000. Prireditve v tujini, pri katerih
bo predvidoma sodelovalo Ministrstvo
Republike Slovenije za znanost in teh-
nologijo 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
informacijske družbe “IST 2000“, Bruselj,
Belgija, 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 ka-
teri od zgoraj navedenih prireditev ne pride,
se lahko naročnik in izvajalec dogovorita o
sodelovanju pri drugih prireditvah v okviru
orientacijske vrednosti tega razpisa.

Ponudniki morajo zagotoviti izvedbo
naslednjih storitev:

(a) izvedbeni stiki z razstavljalci (raz-
pis in izdelava prijavnih gradiv, obveščanje
in pridobivanje razstavljalcev, načrt postavi-
tve razstave, transport in zavarovanje eks-
ponatov);

(b) obračun finančne participacije
razstavljalcev;

(c) priprava, organiziranje in izvedba
razstavnega prostora (ca. 70 m2);

(č) dodatna zahteva pri opremi raz-
stavnega prostora: računalniška in teleko-
munikacijska strojna in programska oprema
ter avdiovizualna izvedba za potrebe demon-
stracij;

(d) izdelava celostne podobe prire-
ditev in sejemskih gradiv;

(e) vsebinska priprava in izdelava
dvojezičnega kataloga slovenskih razstav-
ljalcev v ustreznih jezikih;

(f) strokovno in vsebinsko vodenje na
prireditvi;

(g) organiziranje “slovenskega dne“
(priprava vabil, pogostitev za ca; 100 oseb,
tiskovna konferenca: priprava prostora in
opreme, sodelovanje z organizatorji v državi
gostiteljici);

(h) obveščanje tuje strokovne javno-
sti in potencialnih tujih partnerjev na predlog
razstavljalcev (oglaševanje, ciljno vabljenje);

(i) druge aktivnosti za podporo raz-
stavljalcem po predlogu ponudnika;

(j) izvedba ankete med slovenskimi
razstavljalci po zaključku prireditve zaradi
ugotavljanja uspešnosti nastopa ter priprava
zaključnega poročila.

Ponudniki naj izvedbo naštetih stori-
tev 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 cenov-
nega ovrednotenja storitev, za vse storitve v
skladu z razpisno dokumentacijo, bo izloče-
na 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 zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjeva-
nje svojih obveznosti v postopkih javnega
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.
9/00),

– pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 13/00),

– 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 oseb-
ja, 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 3. točke tega
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
informacijske družbe “IST 2000“, Bruselj,
Belgija, 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 izbiro izvajalca brez omejitev za celo-
vito organiziranje in izvedbo predstavitev
znanstvenih in tehnoloških dosežkov in slo-
venskih proizvajalcev visokih tehnologij na
mednarodnih sejemskih prireditvah v tujini 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, 14. juli-
ja 2000 do 12. ure.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponudbe bo odprla komisija za odpi-
ranje ponudb v ponedeljek, 17. julija 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 unovče-
nja do višine: 1,000.000 SIT za resnost
ponudbe.

Izbrani ponudnik pa bo moral predložiti
tudi dva bianco akceptna naloga s ponudni-
kovo izjavo o dovolitvi unovčenja 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
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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

projektov 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. Prvi neuspeli javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za celovito organizi-
ranje in izvedbo predstavitev slovenskih
znanstvenih in tehnoloških dosežkov in slo-
venskih proizvajalcev visokih tehnologij na
mednarodnih sejemskih prireditvah v tujini v
letu 2000 je bil objavljen v Uradnem listu
republike Slovenije št. 42/00 z dne 19. 5.
2000 pod št. 21/00.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-30635
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Cesta zmage 35B, 1410 Zagorje ob Savi,
tel. 03/56-68-333, faks 03/56-68-330 (po
pooblastilu občin Litija, Zagorje ob Savi, Tr-
bovlje in Hrastnik).

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 idejnih zasnov
in dela investicijske dokumentacije (do
nivoja feasibility študije) za projekt inve-
stiranja v izgradnjo kolektorskih siste-
mov in centralnih čistilnih naprav v po-
rečju osrednje Save (občine Litija, Za-
gorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik).

Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT (že vključuje 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: ured-
ba o enotni metodologiji za izdelavo progra-
mov za javna naročila investicijskega znača-
ja (Ur. l. RS, št. 82/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
ponudbo, ki je v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

8. Trajanje  naročila  ali  datum  pričetka
in  dokončanja  storitve:  datum  pričetka:
julij  2000,  dokončanje  storitev:  okto-
ber 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
gionalni center za razvoj, d.o.o., Cesta zma-
ge 35B, 1410 Zagorje ob Savi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12 dni po obja-
vi, med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdi-
lom o plačilu 10.000 SIT na ŽR
52720-601-18967.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
14 koledarskih dni po objavi razpisa, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Regionalni center za razvoj,
d.o.o., Cesta zmage 35B, 1410 Zagorje
ob Savi.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj – ponudba za izdelavo
investicijske dokumentacije – CČN porečje
osrednje Save”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 15. kole-
darski dan po objavi razpisa, v sejni sobi
Regionalnega centra za razvoj, d.o.o., Ce-
sta zmage 35B, 1410 Zagorje ob Savi, ob
10. uri.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje
ponudb, pismena pooblastila za zastopa-
nje.

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 1,000.000
SIT, z veljavnostjo 45 dni po datumu odpira-
nja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: avansa ni, račun
je plačljiv v roku 60 dni, po mesečnih situa-
cijah.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora imeti veljavno registracijo,
strokovne kadre in odločbo o opravljanju
dejavnosti.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): kriteriji
za ocenjevanje ponudb so naslednji: cena,
usposobljenost, reference. Način uporabe
kriterijev je pojasnjen v razpisni dokumenta-
ciji.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne dodatne informacije v zvezi s pred-
metnim naročilom dobijo ponudniki pri:

F.E.T. – Trbovlje, Roman Lebar, tel.
03/56-27-550.

19., 20.
Regionalni center za razvoj, d.o.o.,

Zagorje ob Savi

Ob-30639
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Center za usposabljanje invalidnih
otrok “Janka Premrla-Vojka” Vipava, Vojko-
va 33, 5271 Vipava, tel. 065/716-55-20,
faks 16-55-225.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozi učencev s po-
sebnimi potrebami na področju RS s pri-
lagojenim vozilom.

a) Tedenski (vikend) prevozi v smeri:
– Vipava–Ilirska Bistrica,
– Vipava–Ljubljana,
– Vipava–Koper
– Vipava–Cerknica,
– Vipava–Dutovlje–Divača,
– Vipava–Celje,
– Vipava–Kranj–Bled,
– Vipava–Maribor–Ptuj,
– Vipava–Dravograd.
Ocenjena vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: na področju RS.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.

24/97),
– zakon o izvrševanju proračuna RS (Ur.

l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98,
91/98),

– zakon o davku na dodano vrednost
(Ur. l. RS, št. 72/94),

– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97),

– odredba o spremembah in dopolnitvah
odredbe o obvezni vsebini razpisne ponud-
bene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 63/97),

– pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 63/97),

– navodilo o izvrševanju proračuna (Ur.
l. RS, št. 2/98).

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko ponudijo
celotno storitev, ki je predmet javnega raz-
pisa ali posamezne sklepe iz 3. točke.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: Center JPV bo z izbra-
nimi ponudniki sklenil pogodbo za 1 leto, za
obdobje od 1. 9. 2000 do 25. 6. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo in dodatne informacije
zahtevajte na naslovu: Center za usposab-
ljanje invalidnih otrok “Janka Premrla Vojka”
Vipava, kontaktna oseba: Zdenka Fučka (tel.
065/16-55-212).

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
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tacijo je možno zahtevati od dneva objave
tega javnega razpisa v Uradnem listu RS do
roka za oddajo ponudb, in sicer vsak delov-
ni dan od 8. do 12. ure, v tajništvu Centra
za usposabljanje invalidnih otrok “Janka Pre-
mrla Vojka” Vipava, Vojkova 33, Vipava.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti do 8. 7. 2000, najkasneje do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo (priporočena pošiljka po po-
šti ali osebno): Center za usposabljanje in-
validnih otrok “Janka Premrla Vojka” Vipa-
va, Vojkova 33, 5271 Vipava, s pripisom
“Za razpis – prevozi”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 7. 2000 ob 12. uri, v Centru, v sobi
ravnateljice.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: rok plačila že
opravljenih storitev je največ 30 dni od dne-
va, ko naročnik uradno prejme račun, ki se
izstavi do 5. v mesecu za pretekli mesec.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: prijavijo se lahko gos-
podarske družbe, samostojni podjetniki po-
samezniki in samostojni obrtniki.

15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
minimalno število prevoznih sredstev in re-
ference s področja javnega naročila.

Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudbe sprejmejo za ceno je 16 točk, za
ustreznost (prilagoditve, klima, spremstvo)
prevoznih sredstev 8 točk in za reference s
področja javnega naročila 8 točk.

18., 19., 20.
Center za usposabljanje

invalidnih otrok
“Janka Premrla Vojka” Vipava

Št. 8120/1810/2000 Ob-30640
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje klimatskih
naprav na objektih ELES-a – spomladan-
ski in jesenski servis naprav ter posre-
dovanje pri odpravi havarij v enotah
Ljubljana, Podlog, Divača, Nova Gorica
in upravna zgradba ELES, Hajdrihova 2.

Ocenjena vrednost naročila: 8,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: upravna zgradba ELES,
Hajdrihova 2, Ljubljana; EP Ljubljana, EP
Podlog, EP Nova Gorica in EP Divača.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: naročnik bo upošteval delne
ponudbe za vsakega izvajalca posebej ali
tudi za več izvajalcev, in sicer:

A) Traine,
B) Tobi,
C) Fuji,

D) LTH,
E) P & g,
F) IMP,
G) Emmeti,
H) Rhoss,
I) York,
J) Datamate.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: september 2000, av-
gust 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo sektorja za vzdrževanje,
soba 22/IV, Mojca Ferleš.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z ozna-
ko naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 7. 2000 do 9.30.

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 7. 2000 ob 10. uri, pri naročniku, dvo-
rana D (IV. nadstropje).

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 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: avansa ni, plačilni
rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranimi
ponudniki sklenil pogodbe, v ponudbeni do-
kumentaciji mora biti priložen spisek podi-
zvajalcev in navedena pravna oblika odnosa
med njimi.

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

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “ponudba”,
– registracija podjetja pri pristojnem or-

ganu oziroma priglasitveni list,
– pravnomočno odločbo – dovoljenje

pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa,

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 ali podatki iz bilance stanja in uspe-
ha iz zadnje davčne napovedi,

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa,

– potrdilo Ministrstva za finance – Davč-
ne uprave RS, da je ponudnik davčni zave-
zanec za DDV,

– potrdilo Ministrstva za finance, da ima
poravnane davčne in druge obveznosti, do-
ločene z zakonom, v obdobju zadnjih šest
mesecev,

– reference ponudnika,
– vse ostale zahtevane dokumente, ki

so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do izteka ve-
ljavnosti ponudbe (najmanj 45 dni od datu-
ma odpiranja ponudb).

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

– skupna ponudbena cena (75%),
– plačilni pogoji (5%),
– potrjene reference ponudnika na EE

objektih (10%),
– potrjene reference ponudnika (10%).
18. Druge informacije o naročilu: poda-

ja jih kontaktna oseba naročnika, to je Emil
Testen, tel. 065/129-61-41 ali GSM
041/798-243.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 22
z dne 10. 3. 2000 pod št. 812/656/2000,
Ob-22644.

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

Ob-30641
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, 1506 Ljubljana, 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: “Iz-
vedba sistema radijskih zvez GSM-R na
progah 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. SRS, št. 29/86, Ur. l. RS,
št. 40/94, 69/94, 29/95, 59/96).

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: projekt, ki je
predmet tega razpisa, mora biti izveden v skla-
du s pravilnikom o podrobnejši vsebini pro-
jektne 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: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura – Služ-
ba ETD, Kolodvorska 11, Ljubljana, 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 4. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu dokumentacije je
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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 18. 7. 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 18. 7. 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 do-
ločila v drugih dokumentih: financiranje in
plačila se bodo izvajala v skladu z določili
zakona o izvajanju proračuna (Ur. l. RS, št.
9/00) in v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 18. 7. 2000
oziroma po začetku odpiranja javnega odpi-
ranja ponudb.

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

– ponudbena cena: 60%.
– reference: 30%,
– rok: 10%,
18. Druge informacije o naročilu: druge

informacije o naročilu lahko ponudniki zah-
tevajo pisno ali po faksu 061/29-14-820,
do 6. 7. 2000. Naročnik bo vsa vprašanja
pisno odgovoril vsem zainteresiranim po-
nudnikom, ki so pravočasno dvignili ponud-
bo, do 4. 7. 2000.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
41-42 z dne 19. 5. 2000 pod št.
2-2446/00, Ob-27662.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Ob-30642
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001
Ljubljana, faks 01/588-93-19.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: tiskanje računov, od-
pošiljanje računov in priprava arhiva ti-
skanih računov; ocenjena vrednost naro-
čila je 15,000.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: naročilo bo oddano za
dobo petih let.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-

no podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, 1000 Ljubljana, sektor vod-
stvo, Oddelek nabave, II. nadstropje, soba
215.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 7. 2000
med 7. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun Jav-
nega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.,
št. 50104-601-15437, s sklicem na št.
GFS-01/00. Vplačilo je možno tudi na bla-
gajni Energetike Ljubljana, d.o.o., Verovško-
va 70. Znesek plačila razpisne dokumenta-
cije vključuje 19% DDV.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 31. 7. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: 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 Ener-
getiko Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
Ljubljana, sektor Vodstvo, Oddelek nabave,
II. nadstropje, soba 215. Ponudba mora biti
v zaprti ovojnici z oznako “Ponudba za tiska-
nje računov, odpošiljanje računov in pripra-
vo arhiva tiskanih računov – GFS-01/00 –
Ne odpiraj” in številko objave tega javnega
razpisa. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 31. 7. 2000 ob
12. uri, na naslovu Javno podjetje Energeti-
ka Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljub-
ljana, pritličje, sejna soba.

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% orientacijske vrednosti javnega naro-
čila, z veljavnostjo do 20. 9. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z zahte-
vami iz razpisne dokumentacije.

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

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lah-
ko odstopijo od ponudbe do 31. 7. 2000
do 10. ure.

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

– ponudbena vrednost naročila, delež
merila 52%,

– možnost selektivnega vstavljanja do-
datnih personaliziranih in nepersonaliziranih
insertov, delež merila 11%,

– reference, delež merila 10%,
– letni prihodki, delež merila 5%,
– maksimalni odzivni čas izvedbe tiska

izven terminskega plana, delež merila 5%,
– zagotavljanje možnosti tiskanja iz na-

domestnih virov, delež merila 4%,
– razpolaganje s programsko opremo za

ponavljanje izpisov dokumentov, delež me-
rila 5%,

– zagotavljanje strokovnjakov za progra-
miranje izpisov dokumentov, delež merila 5%,

– možnost dvostranskega tiskanja, de-
lež merila 3%.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se dobijo samo na pisno zah-
tevo po faksu 01/588-93-19, ali po elek-
tronski pošti na naslovu: franc.tomc@ener-
getika-lj.si. Kontaktna oseba je Franc Tomc,
tel. 01/588-93-38.

19., 20.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 64 Ob-30581
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane,
kont. oseba Silva Ocvirk, Potrčeva ul. 1, tel.
062/829-58-22, faks 062/825-675, 2319
Poljčane.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: oprema, izdelava in do-
bava opreme za apartmaje, sobe in te-
rapevtske prostore.

Orientacijska vrednost naročila: ca.
15,000.000 SIT.

4.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: rok dokončanja del:
15. 8. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva
1, 2319 Poljčane, tajništvo, tel.
062/829-58-20.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 6. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: žiro račun
51810-603-32223, Dom dr. Jožeta Potrča
Poljčane, Potrčeva 1, 2319 Poljčane, v vi-
šini 5.000 SIT, s pripisom za razpisno do-
kumentacijo.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 5. 7. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Dom dr. Jožeta Potrča
Poljčane, Potrčeva 1, 2319 Poljčane – taj-
ništvo.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 7. 2000 ob 13. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
500.000 SIT, z veljavnostjo 30 dni od dne-
va izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

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

15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
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morejo odstopiti od ponudbe po roku, dolo-
čenem za oddajo ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): nižja
cena, dobavni rok, ugodnejši plačilni pogo-
ji, reference, garancijski rok.

18. Druge informacije o naročilu: Dom
dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva 1,
2319 Poljčane, Silva Ocvirk, tel.
062/829-58-22; v zvezi z razpisno doku-
mentacijo.

19., 20.
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane

Št. 025-55/2000-4 Ob-30723
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks 061/178-49-09.

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: tehnično varovanje po-
slovnih prostorov: lokacije tehničnega va-
rovanja poslovnih prostorov:

3.1. Območna geodetska uprava Koper
in izpostava Koper, Cankarjeva 2, Koper.

3.2. Območna geodetska uprava Koper,
Izpostava Ilirska Bistrica, Vojkov drevored
14, Ilirska Bistrica.

Ocenjena vrednost storitve na posamez-
ni lokaciji: 250.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: na v točki 3. navedenih
lokacijah.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: določeno v razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: do-
ločeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo za eno ali več nalog v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

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

8. Trajanje naročila ali datum začetka in
dokončanja storitve: začetek izvajanja del je
opredeljen z uveljavitvijo posamezne pogod-
be, dokončanje pa eno leto po podpisu po-
godbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana; Kontakt-
na oseba: Nives Jurcan, soba P25, tel.
061/178-49-27.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo 4. 7. 2000 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo; cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
2.500 SIT - ŽR: 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 5. 7. 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana; Kontaktna oseba: Nives Jurcan,
soba P25.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 7. 2000 ob 9.30, Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana; sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
za leto 2000 se ne zahtevajo.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: vse naloge v celo-
ti financira naročnik, rok plačila je najmanj
30 dni po prejetju pravilno izstavljenega ra-
čuna.

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 imeti licenco Zbornice Re-
publike Slovenije za zasebno varovanje in
pooblastilo za opravljanje požarnega varo-
vanja izdanega na podlagi pravilnika o po-
gojih za izvajanje požarnega varovanja (Ur.
l. RS 64/95).

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 5. 7. 2000
po 9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
48 z dne 2. 6. 2000 pod št. 28628.

Geodetska uprava RS

Ob-30732
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RS, Center Vlade za informatiko, Lan-
gusova 4, 1000 Ljubljana, telefaks:
061/178-8649.

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: storitve izobraževanja
na področju informacijskih tehnologij za
potrebe državnih organov RS z oznako
BIZ.IT-2000. Ocenjena vrednost:
3.000,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Območje RS.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8.
9. (a) Polni  naslov  službe,  od  katere

se  lahko  zahteva  razpisno  dokumentaci-
jo:  RS,  Center  Vlade  za  informatiko,
Langusova  4,  1000  Ljubljana,  nadstrop-
je 01, soba 25 (vložišče), telefaks
061/178-86-49.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 7. 2000.

(c)

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 24. 7. 2000 do
vključno 11. ure.

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

24. 7. 2000 ob 12. uri.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti

sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, ve-
ljavna do 16. 10. 2000, v višini 500.000
SIT.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: glede na vzorec
pogodbe v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opisano v merilih in pogojih.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 6. 10. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izbrani
bodo ponudniki, ki bodo ustrezali nasled-
njim merilom in pogojem:

1.0.1 Na poslovnem področju
1. Poslovanje v skladu z veljavnimi

predpisi in navodili ponudnikom - pogoj;
2. Registracija in obratovalno dovo-

ljenje za vse dejavnosti, ki so predmet po-
nudbe – pogoj;

3. Izkazana zanesljivost pri poslo-
vanju:

Pogoj: uveljavljena jamstva ter izgub-
ljene pravde, ki kažejo na nezanesljivost po-
slovanja; dosedanje slabe izkušnje pri po-
slovanju - slabi rezultati anket, pritožbe gle-
de opreme, prostorov, kvalitete, vsebine ali
trajanja;

4. Reference ponudnika na razpisa-
nem področju:

Pogoj: prisotnost referenc;
Za tečaje za administratorje:
2 točki: reference v manjšem obsegu

(v letih 1999 in 2000 skupno vsaj 6 teča-
jev, ki so predmet razpisa);

dodatne 3 točke: reference v večjem
obsegu (v letih 1999 in 2000 skupno 20 ali
več tečajev, ki so predmet razpisa);

Za tečaje za uporabnike:
2 točki: reference v manjšem obsegu

(v letih 1999 in 2000 skupno vsaj 20 teča-
jev, ki so predmet razpisa);

dodatne 3 točke: reference v večjem
obsegu (v letih 1999 in 2000 skupno 60 ali
več tečajev, ki so predmet razpisa);

Točke se seštevajo posebej za tečaje
za administratorje in posebej za tečaje za
uporabnike.

5. Kakovost opravljanja razpisanih
storitev:

1 točka: en dokument, ki dokazuje
kakovost poslovanja;

3 točke: več dokumentov, ki dokazu-
jejo kakovost poslovanja;

5 točk: postopek pridobivanja ISO
certifikata na področju poslovanja;

10 točk: pridobljen ISO certifikat na
področju poslovanja.

1.0.2 Na finančnem področju
1. Izkazane blokade žiro računa -

pogoj;
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2. Zadovoljiv poslovni izid iz dejav-
nosti:

2 točki: pozitivni poslovni izid iz dejav-
nosti;

1.0.3 Na področju kapacitet, oprem-
ljenosti in kadrov

1. Posest ustreznih prostorov za
opravljanje dejavnosti, ki so predmet raz-
pisa:

Pogoj - ustrezno opremljeni prostori
za izvedbo ponujenih programov na območ-
ju, če pa takih ponudnikov ni pa čim bližje.

1 točka: 1 lokacija za opravljanje raz-
pisane dejavnosti;

2. točki: več lokacij za opravljanje raz-
pisanih dejavnosti;

2. Razpoložljivost ustreznih licenc
programske opreme za opravljanje izobra-
ževanja - pogoj.

3. Ustrezno število primerno uspo-
sobljenih kadrov za izobraževanje:

Pogoj za tečaje za administratorje –
vsaj 1 redno zaposlen delavec, ki opravlja
izobraževanje, ima ustrezne certifikate za
področje ponujenega izobraževalnega pro-
grama;

Pogoj za tečaje za uporabnike - naj-
manj 2 redno zaposlena delavca imata
ustrezne certifikate za področje ponujene-
ga izobraževalnega programa;

3 točke: 50-75% delavcev, ki oprav-
ljajo izobraževanje, ima ustrezne certifikate
na področjih ponujenih izobraževalnih pro-
gramov,

8 točk: od 75-90% delavcev, ki oprav-
ljajo izobraževanje, ima ustrezne certifikate
na področjih ponujenih izobraževalnih pro-
gramov,

15 točk: nad 90% delavcev, ki oprav-
ljajo izobraževanje, ima ustrezne certifikate
na področjih ponujenih izobraževalnih pro-
gramov,

3 točke: 10--20% delavcev, ki oprav-
ljajo izobraževanje, ima andragoško izo-
brazbo,

8 točk: 20-30% delavcev, ki oprav-
ljajo izobraževanje, ima andragoško izo-
brazbo,

15 točk: nad 30% delavcev, ki oprav-
ljajo izobraževanje, ima andragoško izo-
brazbo.

4. Bruto dohodki predvidenih kadrov
Bruto dohodek na področju izobraže-

vanja večji od predpisanega - pogoj;
2 točki: povprečni dohodek kadra na

področju izobraževanja do 5 % nad pov-
prečjem;

4 točke: povprečni dohodek kadra na
področju izobraževanja znaša do 10 % nad
povprečjem;

6 točk: povprečni dohodek kadra na
področju izobraževanja znaša do 15 % nad
povprečjem;

8 točk: povprečni dohodek kadra na
področju izobraževanja znaša več kot 15 %
nad povprečjem;

Povprečje predstavlja bruto plača os-
novnošolskega učitelja za marec 2000 z
visoko izobrazbo brez dodatkov. Štejejo ka-
dri, ki imajo ustrezne certifikate.

5. Izkušnje:
3 točke: povprečna delovna doba ka-

drov na področju izobraževanja od 2 do 5 let;
7 točk: povprečna delovna doba ka-

drov na področju izobraževanja od 5 do 7 let;

12 točk: povprečna delovna doba ka-
drov na področju izobraževanja nad 7 let;

Štejejo kadri, ki imajo ustrezne certifi-
kate.

Točke se seštevajo posebej za tečaje
za administratorje in posebej za tečaje za
uporabnike.

Sposobnost se bo priznala ponudni-
kom, katerih ponudbe bodo ustrezale vsem
pogojem in bodo dosegli najmanj 11 točk
za tečaje za administratorje in 34 točk za
tečaje za uporabnike.

1.0.4 Ocenjevanje ponudb:
Merilo: Cena
Za posamezne izobraževalne progra-

me bo izbran ponudnik, ki bo izpolnjeval
razpisne pogoje, ponudil materialno ustrez-
no ponudbo in bo ponudil najugodnejšo ce-
no. Za določena območja bo navedene izo-
braževalne programe, če bo dovolj ustrez-
nih ponudb izbranih več ponudnikov, kot je
navedeno v Prilogi razpisni dokumentaciji
(število izvajalcev po vsebini in geografskih
področjih - BIZ.IT-2000).

18. Druge informacije o naročilu: razpi-
sna dokumentacija na voljo tudi na internetu
na naslovu: http://www.gov.si/razpisi/.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Ur. l. RS, št.
92/1999 z dne 12. 11. 1999.

Vlada Republike Slovenije
Center Vlade za informatiko

Ob-30773
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Center RS za poklicno izobraže-
vanje, Kavčičeva 66, Ljubljana, tel.
061/186-42-00.

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: odkup avtorskih pra-
vic za rokopise učnih gradiv za nove in
prenovljene programe na področjih niž-
jega in srednjega poklicnega, srednje-
ga strokovnega oziroma tehniškega in
srednjega poklicno tehniškega izobra-
ževanja.

Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Slovenija.
5. (a)
(b) Navedba o tem, ali je izvedba naroči-

la te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nirni določbami rezervirana za specifičen
poklic: javno naročilo se izvaja v skladu z
zakonom o javnih naročilih.

(c)
5. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo samo za
del storitev: ponudniki oddajo ponudbo za
del javnega naročila v okviru predmeta jav-
nega razpisa, to so rokopisi učnih gradiv
za nove in prenovljene programe na po-
dročjih nižjega in srednjega poklicnega,
srednjega strokovnega oziroma tehniške-
ga in srednjega poklicno tehniškega izo-
braževanja.

6. Kjer je potrebno. spremenljivost ali
nespremenljivost variant: ni variant.

7. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek javnega naro-
čila je z dnevom te objave, ponudniki pa
morajo k razpisni dokumentaciji do javnega

odpiranja priložiti rokopise učnih gradiv za
nove in prenovljene programe na navedenih
področjih.

8. (a) Polni naslov službe, kjer se lahko
dvigne razpisno dokumentacijo: Center RS
za poklicno izobraževanje, Kavčičeva 66,
Ljubljana - tajništvo III., nadstropje, tel.
061/186-42-00.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 7. 2000 vsak
delovni dan od 9. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
ponudnikom na voljo proti plačilu 5.000
SIT (v ceno je vštet tudi DDV), ki jih naka-
žejo na žiro račun št. 50100-603-401623,
sklic. št……

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5.9. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Center RS za poklicno izo-
braževanje, Kavčičeva 66, Ljubljana, tel.
061/186-42-00 v tajništvu, 3. nadstropje.

Ponudba mora biti v zaprti ovojnici, na
kateri mora biti naslov naročnika, naslov po-
nudnika in oznaka “Ne odpiraj! Ponudba za
odkup avtorskih pravic.“

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 9. 2000 ob 9. uri v prostorih Centra RS
za poklicno izobraževanje, Kavčičeva 66,
Ljubljana, sejna soba/III nadstropje.

11.
12. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

13. Pravna obilka, ki jo mora prevzetl
skupina ponudnikov storitev, ki ji je dodelje-
no javno naročilo: na javni razpis se lahko
javijo fizične osebe - avtorji z morebitnimi
soavtorji učnega gradiva.

14. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančnoposlovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo fizične ose-
be - avtorji.

15. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 9. 2000.

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

1. usklajenost rokopisa učbenika, de-
lovnega učbenika, delovnega zvezka z ve-
ljavnim katalogom znanja z vidika ciljev (for-
mativnih, informativnih, socializacijskih),
standardov znanja in predlaganih vsebin -
do 30 točk,

2. prioriteta potrebe po pripravi nove-
ga učnega gradiva (pokritost predmeta z
veljavnimi učbeniki) - do 20 točk,

3. metodično didaktična zasnovanost,
ki omogoča doseganje standardov znanja -
do 20 točk,

4. ustreznost razvojni stopnji dijakov -
do 20 točk,

5. ustreznost grafično likovne obliko-
vanosti, razmerje med besedilom in ilustra-
cijami - do 10 točk.

17. Druge informacije o naročilu: vse
informacije v zvezi z razpisom in razpisno
dokumentacijo lahko dobijo ponudniki pri
Slavi Pevec-Grm na tel. 061/186-42-08 ali
po e-mailu: slava.pevec-grm@cpi.si

18., 19.
Center RS za poklicno izobraževanje
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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

Št. 281/2000 Ob-30472
1. Naročnik, poštni naslov: SNG Drama,

Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 7. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: tehnični

parametri, cena, izpolnjevanje zahtev naroč-
nika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: javno naročilo ni bilo odda-
no nobenemu od ponudnikov. Naročniku je
po pregledu ostala ena sama popolna po-
nudba in skladno z 41. členom ZJN ni spre-
jel sklepa o izbiri.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: nakup vozil (tovornjak za
prevoz zabojnikov in kombi za prevoz
oseb).

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,097.814 SIT in 6,100.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 39 z dne
12. 5. 2000, Ob-27293.

SNG Drama
Ljubljana

Št. 405/00 Ob-30496
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični cen-

ter Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 8. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila :

1. strokovne zahteve 25%,
2. ponudbena cena 50%,
3. reference ponudnika v KC 10%,
4. reference v Evropskih centrih  10%,
5. dobavni rok 5%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Johnson&Johnson S.E., Podružni-
ca Ljubljana, Trnovski pristan 14, Ljubljana,

2. Thomy Frey East d.o.o., Ul. Bratov
Učakar 102, Ljubljana,

3. Auremiana d.o.o., Partizanska
109, Sežana,

4. Angiomedic d.o.o., Partizanska
109, Sežana.

6. a) kraj dobave: Klinični center Ljublja-
na, Zaloška cesta 2, centralno skladišče
medicinsko potrošnega materiala.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti:

1. Žilna uvajala s hemostatsko zaklopko
a) cevka iz dveh plasti polyethylena 2000 kom  Johnson&Johnson S.E.
c) zgrajen iz polyethylena   1700 kom  Thomy Frey East d.o.o.
d) zgrajen iz teflona in polyurethana 1000 kom  Thomy Frey East d.o.o.
2. Vodilne žice
a) iz nerjavečega jekla, prekritega s PTFE  4500 kom  Johnson&Johnson S.E.
b) amplatz vodilna žica 700 kom  Thomy Frey East d.o.o.
3. Podaljški 5300 kom  Auremiana d.o.o.
4. Igle Seldinger:
a) 18 G brez mandrena   2000 kom  Angiomedic d.o.o.
b) 18 G z mandrenom 2000 kom  Thomy Frey East d.o.o.
c) 19 G z mandrenom 1000 kom  Thomy Frey East d.o.o.

7. Pogodbena vrednost:

Johnson&Johnson S.E. Trnovski pristan 14, Ljubljana  21,290.493,60 SIT,
Angiomedic d.o.o., Partizanska 109, Sežana 1,648.080,00 SIT,
Thomy Frey East d.o.o., Ul.Bratov Učakar 102, Ljubljana  24,685.794,00 SIT,
Auremiana d.o.o., Partizanska 109, Sežana   10,825.286,00 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5. ponudb.

10. Vrednost a) najvišja ponudba: b) najnižja ponudba:
1/a   10,461.200 8,800.060
1/c 8,892.020 5,933.221
1/d 5,309.920 4,950.000
2/a   26,233.965 11,088.00
2/c   10,248.466,67 1,779.960
3   20,226.920 10,023.413
4/a 4,199.000 1,526.000
4/b 4,959.800 2,562.000
4/c 2,896.320 641.000

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca:

– za skupino 1. žilna uvajala s hemostat-
sko zaklopko v podskupini b) in

– za skupino 2. vodilne žice v podskupi-
ni c) in d) se javni razpis ponovi.

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: Ur. l. RS, št. 12 z dne
11. 2. 2000, Ob-20769.

Klinični center Ljubljana

Ob-30477
1. Naročnik, poštni naslov: UL Fakulteta

za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za ugotavljanje
sposobnosti

3. Datum izbire: 7. 6. 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:

NIL, d.o.o.  Einspielerjeva 6  1000 Ljubljana
D-NET, d.o.o.  Klemenčičeva 1  1000 Ljubljana
Secom, d.o.o.  Kolodvorska 3  6210 Sežana
Sistemi SHIFT, d.d.  Vurnikova 2  1000 Ljubljana
Power Plus, d.o.o.  Stegne 11  1000 Ljubljana
Jerovšek Computers, d.o.o.  Breznikova 17  1230 Domžale
Comware, d.o.o.  Savska c. 3  1000 Ljubljana
Hermes oprema, d.o.o.  Kolodvorska 7  1001 Ljubljana
PC H.AND, d.o.o.  IC Trzin, Brezovce 10  1236 Trzin
ZAK, d.o.o.  Triglavska 61  1000 Ljubljana
ANNI, d.o.o.  Podutiška 92  1000 Ljubljana
ECS, d.o.o.  Motnica 7, IOC Trzin  1236 Trzin
XENYA, d.o.o.  Celovška 172  1000 Ljubljana
Gambit Trade, d.o.o.  Savska cesta 3A  1000 Ljubljana
Autronic, d.o.o.  Kardeljeva pl. 17  1000 Ljubljana
Proton, d.o.o.  Podpeč 89A  1352 Preserje

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: strojna računalniška opre-
ma.

7., 8.

9. Število prejetih ponudb: 16.

10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 37 z dne 5. 5. 2000,
Ob-26547.

13.
Univerza v Ljubljani

Fakulteta za strojništvo
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Št. 10-64-00 Ob-30468
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Gorje, Zgornje Gorje 44 a, 4247 Gorje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): ponovni delni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 12. junij 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 2.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Gorje,

Zgornje Gorje 44 a, 4247 Zgornje Gorje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: živila za potrebe šolske ku-
hinje.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena vre-
dnost bo določena s konkretnimi naročili.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– 1. skupina: 287.712 SIT, 257.128 SIT,
– 2. skupina: 407.004 SIT, 406.058,40

SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 42 z dne 19. maj 2000, Ob-27705.

Osnovna šola Gorje

Št. 640-02-6/2000 Ob-30487
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Čr-

nomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka: javni razpis za izbiro dobavitelja brez
omejitev za blago.

3. Datum izbire: 26. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Inventa d.o.o., Begunje 1,
Begunje na Gorenjskem.

6. (a) Kraj dobave: OŠ Mirana Jarca Čr-
nomelj - telovadnica, Ulica Otona Županči-
ča 8, Črnomelj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobavitelj je dolžan dobavi-
ti opremo za telovadnico pri OŠ Mirana
Jarca po popisu opreme, ki je bil sestav-
ni del razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost: 42,215.051
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 44,368.612 SIT in 42,215.051 SIT.
11. , 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000, Ob-25518.

Občina Črnomelj

Št. 406/00  Ob-30497
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični cen-

ter Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 8. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila:

1. strokovne zahteve 25%,
2. ponudbena cena 50%,
3. reference ponudnika v KC 10%,
4. reference v Evropskih centrih 10%,
5. dobavni rok 5%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Johnson&Johnson S.E., Podružni-
ca Ljubljana, Trnovski pristan 14, 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 potre-
bno dobaviti:

2. Diagnostični katetri:
e) Pigtail (measuring) merilni ka-

teter – 100 kom.
7. Pogodbena vrednost: 622,080 SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje ponudbe in naj-

nižje ponudbe:
skupina: 2/E 965.440 SIT, 640.000 SIT
   11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: za
ostale skupine se javni razpis ponovi.

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: Ur. l. RS, št. 12 z dne
11. 2. 2000, Ob-20741.

Klinični center Ljubljana

Št. 8-231 Ob-30606
1. Naročnik, poštni naslov: Cankarjev

dom, kulturni in kongresni center, Prešer-
nova 10, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 16. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrani

ponudnik je dosegel najvišje število točk pri
ocenjevanju po objavljenih merilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elsis d.o.o., Jamova 39,
1000 Ljubljana.

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

bno dobaviti: dobava in montaža opreme
za razsvetljavo v dvorani Duše Počkaj in
galeriji, kar obsega jakostne enote in
tokovne tračnice.

7. Pogodbena vrednost: okvirno
24,194.000  SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 32,535.843 SIT, 24,090.003 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 41-42 z dne 19. 5. 2000 št. 8-174,
Ob-27838.

Cankarjev dom

Ob-30661
1. Naročnik, poštni naslov: Zdr. dom dr.

J. Oražma, Majnikova 1, Ribnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 5. 6. 2000 sklep o od-
daji naročila z neposredno pogodbo.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na ponovni javni razpis je prispe-
la samo ena ponudba. Naročnik je upošte-
val 3. točko 34. člena ZJN.

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb:1.
10.
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 bil objavljen.

13.
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma,

Ribnica

Št. 1-0014/00 Ob-30662
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Za-

gorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje
ob Savi.

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

3. Datum izbire: 29. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik Rudnik Zagorje v zapi-
ranju, d.o.o., je pri izbiri najugodnejšega
dobavitelja uporabil vsa objavljena merila in
točkoval popolne ponudbe ponudnikov, si-
cer: cena blaga 50%, dosedanje izkušnje in
reference 20%, plačilni in komercialni po-
goji 20%, dejavnost, ki jo opravlja ponudnik
5% in celovitost in skladnost opisa 5%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kamnolom Borovnik, d.o.o.,
Kopališka ul. 14, Zagorje ob Savi.

6. (a) Kraj dobave: Rudnik Zagorje v za-
piranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava dolomitnega gra-
moza.

7. Pogodbena vrednost: 48,709.080
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 97,568.100 SIT, 48,709.080 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 34-35 z dne 21. 4. 2000.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Št. 121/00 Ob-30664
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponu-
dnika brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: MTD Electronics, Ljubljana,
Slovenija.
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6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:  1 kompl komentatorski si-
stem.

7. Pogodbena vrednost: 8,027.519,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,027.519,50  SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ker se
je na že ponovljeni razpis javil samo en po-
nudnik, se po zakonu o javnih naročilih 41.
člena 4. točke odda javno naročilo z nepo-
sredno pogodbo edinemu ponudniku.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 121/00 Ob-30666
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponu-
dnika brez omejitev.

3. Datum izbire: 1. 6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Grothusen, G.m.b.H, Austria,
– MTD Electronics, Slovenija.
6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Ko-

lodvorska 2, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti:
– brezžični mikrofoni skladno z anek-

som, ki bo priložen pogodbi,
– brezžični mikrofoni skladno z anek-

som, ki bo priložen pogodbi.
7. Pogodbena vrednost:
– blagovna skupina A – 18,614.087,51

SIT,
– blagovna skupina B – 2,517.200 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:18,614.087,51  SIT, 2,517.200 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: po raz-
pisnih merilih.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000.

Javni zavod RTV Slovenija

Ob-30680
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno varstvo Murska Sobota, Arhi-
tekta Novaka 2b, Murska Sobota.

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

3. Datum izbire: 1. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena glede na kvali-
teto s ponderjem 45%, plačilni pogoji 45%
in dobavni rok 10%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mizarstvo Florjančič, s.p.,
Gorenje Karteljevo 20, Novo mesto.

6. (a) Kraj dobave: Murska Sobota.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: oprema za predavalnico in
poslovne prostore.

7. Pogodbena vrednost: 7,742.865,79
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,173.391,09 SIT, 7,581.263,90 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000,
Ob-26815.

Zavod za zdravstveno varstvo
Murska Sobota

Št. 551/2000 Ob-30683
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarje-
va 101, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 8. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec izbran po kriterijih iz
javnega razpisa, prevladal kriterij tehnične
ustreznosti in cene.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Karanta Ljubljana, d.o.o.,
Čopova 14, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Večna pot 111 in
Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: sistem za avtomatsko, ne-
radioaktivno sekvenciranje in analizo
fragmentov DNA.

7. Pogodbena vrednost: 22,639.750
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 40,917.386,32 SIT, 15,315.441,60
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 34-35 z dne 21. 4. 2000.

Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta

Ob-30685
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1,
Maribor.

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

3. Datum izbire: 9. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kompatibilnost z obstoječo opre-
mo, cena, sevis, garancije, plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MLE – Merilna laboratorij-
ska elektronika, dipl. inž. Peregrin Stegnar,
s.p., Turnše 5, Dob pri Domžalah.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: imisijski merilnik prahu 1
kos.

7. Pogodbena vrednost: 7,313.377 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 7,313.377 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000,
Ob-27213.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28687.

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Ob-30687
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske

elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti.

3. Datum izbire: 12. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja evalvirana cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Litostroj E.I., d.o.o., Litos-
trojska c. 40, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: HE Vuhred, HE
Ožbalt.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:  6 kosov vertikalnih Kapla-
novih turbin s pomožno strojno opremo.

7. Pogodbena vrednost:
4.596,998.098 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5.248,011.225 SIT, 4.596,998.098
SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 1 z dne 7. 1. 2000,
Ob-18094.

13.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 34/00 Ob-30689
1. Naročnik, poštni naslov:Ekološko raz-

vojni sklad Republike Slovenije, d.d., Trg
republike 3, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 9. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ustreznost ponudbe – tehnični
razpisni pogoji (20%), rok dobav (30%), dru-
ge ugodnosti (30%), plačilni pogoji (20%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Avtohiša Malgaj, d.o.o., PSC
Ljubljana, Tržaška 108, Ljubljana.

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

bno dobaviti: dve novi osebni vozili in od-
kup dveh starih osebnih vozil Renault
Laguna 2,0 RXE, letnik 1994.

7. Pogodbena vrednost: novi vozili
8,311.442 SIT, stari vozili 3,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja: novi vozili 8,315.486 SIT, stari
vozili 2,200.000 SIT, najnižja: novi vozili
8,135.230 SIT, 2,835.000 SIT.
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11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000,
Ob-27211.

Ekološko razvojni sklad RS, d.d.,
Ljubljana

Št. 69/2000  Ob-30725
1. Naročnik, poštni naslov: Slovensko

narodno gledališče Ljubljana, SNG Opera
in balet, Cankarjeva 11, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 19. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: razpis po

prvi alinei 34. člena ZJN ni uspel.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: naročilo ni bilo dodeljeno
nikomur.

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

bno dobaviti: glasbeni instrumenti po spi-
sku (rogovi, tromboni, trobente)

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000, Ob-28354.

SNG Ljubljana Opera in balet

Št. 151-05/00-1 Ob-30785
1. Naročnik, poštni naslov: Dom starej-

ših Logatec, Gubčeva 8a, 1370 Logatec.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro naju-
godnejšega ponudnika za blago brez omeji-
tev.

3. Datum izbire: 19. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, garancija, rok
izvedbe, dodatne ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sanolabor d.d., Leskoškova
4, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Dom starejših, Gub-
čeva 8a, Logatec.

 (b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: notranja oprema in pripo-
močki ter drobni inventar.

7.Pogodbena vrednost: 108,469.678,14
SIT z vključenim DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 155,319.171 SIT, 108,469.678,14
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-24268.

Dom starejših Logatec

Ob-30811
1. Naročnik, poštni naslov: Gozdarski

inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): z javnim razpisom za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. maj 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): pri aparatu LECO CNS-2000 de-
lovna območja za analizo ogljika, dušika in
žvepla, ustrezajo zahtevam razpisne doku-
mentacije (pri ostalih ponujenih aparatih ne).
Pogoji izvajalca Sanolabor, d.d., ustrezajo
tudi ostalim pogojem razpisne dokumenta-
cije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Leskoško-
va 4, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: dostava opreme na-
ročniku na naslov Gozdarski inštitut Slove-
nije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: LECO CNS-2000 z potre-
bnimi dodatki.

7. Pogodbena vrednost: 23,987,221.05
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: dve ponudbi,

ena je vsebovala dva ponujena aparata.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33-34 z dne 21. 4. 2000,
Ob-26026.

Gozdarski inštitut Slovenije

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 60-1980/00 Ob-30413
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo
mesto.

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

3. Datum izbire: 16. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
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: uspo-
sobljenost ponudnika se bo preverjala na
podlagi izjav ponudnika, ki jih mora priložiti
k ponudbi po 1. do 5. in po 7. točki četrte-
ga člena odredbe ter na podlagi prilog k
navedenim izjavam.

6. Sposobnost ponudnika: sposob-
nost ponudnika se bo preverjala 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.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, d.d., Ljubljanska c. 47, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije
Škocjan.

7. Pogodbena vrednost: 14,284.246,51
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,270.006 SIT, 14,284.246,51 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 41-42 z dne 19. 5. 2000,
Ob-27803.

Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Novo mesto

Št. 60-1982/00 Ob-30414
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo
mesto.

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

3. Datum izbire: 16. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
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-
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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: uspo-
sobljenost ponudnika se bo preverjala na
podlagi izjav ponudnika, ki jih mora priložiti
k ponudbi po 1. do 5. in po 7. točki četrte-
ga člena odredbe ter na podlagi prilog k
navedenim izjavam.

6. Sposobnost ponudnika: sposob-
nost ponudnika se bo preverjala 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.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Malkom, d.o.o., Novo me-
sto, Košenice 86, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je Otočec.

7. Pogodbena vrednost: 27,277.324,67
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 32,075.449,70 SIT, 27,277.324,67
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 41-42 z dne 19. 5. 2000,
Ob-27801.

Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Novo mesto

Št. 60-1981/00 Ob-30415
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo
mesto.

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

3. Datum izbire: 16. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
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: uspo-
sobljenost ponudnika se bo preverjala na
podlagi izjav ponudnika, ki jih mora priložiti
k ponudbi po 1. do 5. in po 7. točki 4.
člena odredbe ter na podlagi prilog k nave-
denim izjavam.

6. Sposobnost ponudnika: sposob-
nost ponudnika se bo preverjala 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.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: VIAS, d.o.o., Ljubljanska c.
51, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja kanalizacij-
skega omrežja v KS Bučna vas.

7. Pogodbena vrednost: 20,806.685
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,390.805,50 SIT, 20,806.685 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 41-42 z dne 19. 5. 2000,
Ob-27800.

Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Novo mesto

Ob-30416
1. Naročnik, poštni naslov: Krajevna

skupnost Črni vrh nad Idrijo, Črni vrh št. 84,
Črni vrh.

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

3. Datum izbire: 31. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference,

zmogljivost in opremljenost, plačilni pogoji,
rok izvedbe in usklajenost terminskega pla-
na, garancijski rok za izvedena dela in osta-
le posebne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GRIF, d.o.o., Idrijska Bela
5, Idrija.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  gradnja primarnega
cevovoda Črni Vrh – IV. gradbena etapa,
3. faza za naselji Zadlog–Idrijski log v
dolžini 1,600 m.

7. Pogodbena vrednost: 10,994.677,15
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,620.259 SIT, 10,994.677,15 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000,
Ob-26666.

Krajevna skupnost Črni vrh nad Idrijo

Št. 34404-1/2000 Ob-30417
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Le-

nart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih
goricah.

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

3. Datum izbire: 30. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pri ocenjevanju ponudb so bila
upoštevana merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji. Izbrani ponudnik je ponudil naj-
nižjo ceno ter izkazal ustrezne refernce pri
izvajanju razpisanih del in ustrezne plačilne
pogoje.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
družba za gradnjo in vzdrževanje cest, d.d.,
Iztokova ul. 30, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

– rekonstrukcija lokalne ceste št.
203-120 Lenart–Jurovski Dol–Malna–
Ploderšnica, odsek Jurovski Dol–Malna
v dolžini 2102,83 m;

– rekonstrukcija lokalne ceste št.
104-060 Gornja Radgona–Ivanjci–Co-
getinci–Sv. Trojica–Sp. Porčič, odsek
Sv. Trojica–Sp. Porčič v dolžini 3.266 m;

– modernizacija in reknstrukcija jav-
ne poti št. 704-990 Močna–Zamarkova,
odsek Žvajker–Pučko–Novak–Kramber-
ger v dolžini 544 m;

– modernizacija in rekonstrukcija lo-
kalne ceste št. 203-070 Zg. Žerjavci–
Gasteraj–Zg. Velka, odsek Zg. Žerjavci–
meja s KS Sv. Jurij v dolžini 280 m;

– modernizacija in rekonstrukcija jav-
ne poti št. 705-132 Zg. Žerjavci–Purgaj
– 2 v dolžini 750 m.

7. Pogodbena vrednost:
104,427.922,48 SIT (od tega
30,358.645,15 SIT za cesto pod prvo ali-
neo 6 točke, 50,812.770,33 SIT za cesto
pod drugo alineo 6. točke ter 23,256.507
SIT za ceste pod tretjo, četrto in peto ali-
neo 6. točke).

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
154,127.499,90 SIT, 104,427.923 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 34-35 z dne 21. 4. 2000,
Ob-25880.

Občina Lenart

Ob-30418
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Komunala Kranj, p.o., Mirka Vadnova
1, Kranj.

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

3. Datum izbire: 26. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kot merila za izbiro so se upošte-
vali: tehnološka usposobljenost (ponder
30), cena (ponder 30), plačilni pogoji (pon-
der 5), kadrovska usposobljenost (ponder
10), prilagoditev delovnega časa glede na
potrebe naročnika (ponder 10), dosedanje
reference na enakih in podobnih delih (pon-
der 15). Vsako merilo je bilo ocenjeno z
oceno od 0 do 10 na podlagi primerjave
vseh prispelih ponudb. Ocene so se lahko
tudi ponavljale, kolikor je bil ponujeni ele-
ment med različnimi ponudniki enakovre-
den.

Utemeljitev izbire: izbrani ponudnik je na-
jugodnejši s cenami za zemeljska dela, ka-
drovski usposobljenosti in dosedanjih refe-
rencah na enakih ali podobnih delih. Vse
ostalo je razvidno iz prilog, poslanih vsem
ponudnikom.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Igor Kranjc VNG, s.p., ul.
Savinjske čete 8, Žalec in Marjan Slemen-
šek, s.p., Lampreče 7, Črna na Koroškem.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

a) sanacija obstoječega odlagališča
odpadkov (izdelava pokrova deponije):

– široki odkop južnega boka deponije
(višina do 20 m): 68.000 m3,

– pikiranje konglomeratnih plasti:
12.000 m3,

– nakladanje na kamion: 80.000 m3,
– odvoz na razdalji do 300 m in odlaga-

nje materiala na brežine deponije v plasteh
od 1 do 2,5 m: 80.000 m3,

– planiranje in utrditev nasutja s planirno
desko: 50.000 m2;

b) planiranje novega polja deponije:
– čiščenje terena: 12.000 m2,
– plačniranje podlage: 12.000 m2,
– uvaljanje podlage: 12.000 m2.
Dela obsegajo sanacijo obstoječega od-

lagališča – izdelava pokrova deponije in pla-
niranje novega polja deponije na deponiji
komunalnih odpadkov v Tenetišah pri Kra-
nju.

7. Pogodbena vrednost: 56,072.800 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 88,885.860 SIT, 56,072.800 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-24828.

Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Kranj

Št. 344-02-1/2000 Ob-30461
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pol-

zela, Polzela 8, 3313 Polzela.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je dosegel naj-
večje število točk po objavljenih merilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Krajnc VNG, s.p., Ul. Savinj-
ske čete 8, 3310 Žalec.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
Podvin-Tomaž, Občina Polzela.

7. Pogodbena vrednost: 59,305.134
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 76,791.614 SIT; 59,305.134 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 29/2000.

Občina Polzela

Ob-30462
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kuz-

ma, Kuzma 24, 9263 Kuzma.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisni dokumentaciji (najugodnejša cena po-
nudbe, plačilni pogoji, reference, rok iz-
vedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: TOZ Prekmurka b.o.,
Slomškova 25, 9000 Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja poslovno
stanovanjskega objekta do IV. gradbe-
ne faze v Kuzmi.

7. Pogodbena vrednost: 36,778.244,70
SIT (DDV vključen).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:
36,778.244,70 SIT (DDV vključen).

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 41,740.776 SIT; 36,778.244,70 SIT
(vključen DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000, Ob-25357 in
popravek objave v Ur. l. RS, št. 36-37 z dne
5. 5. 2000, Ob-26839.

13.
Občina Kuzma

Ob-30464
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Komunalna direkcija, Prešerno-
va 27, 3000 Celje, Energetika Celje, j.p.,
d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje.

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

3. Datum izbire:

a) rekonstrukcija vročevoda Lava-Otok
(propust pod železnico in cesto): 5. 6.
2000;

b) izgradnja plinovodnega omrežja Za-
dobrova II: 30. 5. 2000;

c) izgradnja plinovodnega omrežja
Ostrožno II: 30. 5. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): ponudbena cena, reference, ka-
drovska in tehnična usposobljenost: izbrani
ponudnik je dosegel največje število točk
po kriterijih vrednotenja opredeljenih meril.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Esotech Velenje d.d. Velenje;
b) Gradnje Žveplan, d.o.o. Celje;
c) Celjski plini d.o.o., Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe:
a) rekonstrukcija vročevoda La-

va-Otok (propust pod železnico in ce-
sto), MO Celje;

b) izgradnja plinovodnega omrežja
Zadobrova II, MO Celje;

c) izgradnja plinovodnega omrežja
Ostrožno II, MO Celje.

7. Pogodbena vrednost:
a) 15,914.907,70 SIT;
b) 27,010.678,31 SIT;
c) 33,672.464 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
a) 6,
b) 4,
c) 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
a) 15,914.907,70 SIT, 13,633.433,70

SIT;
b) 33,687.718 SIT, 27,010.678,31

SIT;
c) 36,952.063,25 SIT, 32,973.338,72

SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave javnega raz-

pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Ur. l. RS, št. 33, z dne 14. 4. 2000.

Mestna občina Celje
Komunalna direkcija

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

Št. 40002-9/00 Ob-30507
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

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

3. Datum izbire: 31. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): postopek dodelitve javnega na-
ročila je bil zaključen, ker je v postopku
pregleda in ocenjevanja ponudb pri ugotav-
ljanju skladnosti z razpisnimi pogoji ostala
popolna le ena ponudba.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37 z dne 5. 5. 2000, Ob- 26762.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
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Št. 40002-6/00 Ob-30509
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

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

3. Datum izbire: 1. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Splošno gradbeno podjetje
Pomgrad, d.d., 9000 Murska Sobota, Šte-
fana Kovača 10.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: kanaliziranje odseka
Gračkega potoka pri Gradu.

7. Pogodbena vrednost: 25,833.983
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,617.530 SIT, 25,833,983 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37 z dne 5. 5. 2000, Ob- 26761.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 40002-5/00 Ob-30510
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

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

3. Datum izbire: 7. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vodnogospodarsko podjet-
je Novo mesto, 8000 Novo mesto, Trdino-
va 23.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev Kobile skozi
Šentjernej od km 2,919 do km 3,210 in
od km 3,477 do km 3,600.

7. Pogodbena vrednost: 55,367.880
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 56,114.357 SIT, 55,367.880 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37 z dne 5. 5. 2000, Ob- 26759.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 40002-10/00 Ob-30511
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

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

3. Datum izbire: 7. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Soča, Vodnogospodarsko
podjetje, d.d., 5000 Nova Gorica, Industrij-
ska c. 2, Kronberk.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: urejanje Vipave na
območju mesta Miren, levi breg od km
2,250 do km 2,400 in desni breg od km
2,382 do km 2,480.

7. Pogodbena vrednost: 42,847.222 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 47,551.150 SIT, 42,847.222 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37 z dne 5. 5. 2000, Ob- 26763.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Ob-30593
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Sel-

nica ob Dravi, Slovenski trg 4, Selnica ob
Dravi.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
z izvedenim javnim razpisom za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor –
Družba za gradnjo in vzdrževanje cest, d.d.,
Iztokova ulica 30, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  rekonstrukcija lokal-
ne ceste št. 363040 Sv. Duh na Ostrem
vrhu - Hajdič mlin, odsek Bečelov kla-
nec in rekonstrukcija lokalne ceste št.
8812 Selnica ob Dravi - Sv. Duh na Os-
trem vrhu, odsek Šojev klanec.

7. Pogodbena vrednost: 22,111.550,32
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,032.766,68 SIT, 22,111.550,32
SIT.

11., 12.
Občina Selnica ob Dravi

Št. 466-1930/97 Ob-30604
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Oddelek za stavbna zemljiš-
ča, Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 9. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok in ponudbeni odstotek za obračun
manipulativnih stroškov).

5.  Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: KPL d.d., Tbilisijska 61,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja kanalizacije
na območju Brdo – Vrhovci.

7. Pogodbena vrednost:
289,554.170,08 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 289,554.170,08 SIT in
307,204.766,86 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.
Mestna občina Ljubljana

Oddelek za stavbna zemljišča

Št. 414-05-03/2000 Ob-30605
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Se-

mič, Semič 14, Semič.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire 6. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: ponud-

bena cena, reference podjetja, podatki za
naročila dodatnih del in daljši plačilni rok od
razpisanega.

5. Ime in naslov izvajalca, komu je bilo
naročilo dodeljeno: Begrad d.o.o., Zadruž-
na cesta 16, 8340 Črnomelj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija in širi-
tev vodovoda Rožni Dol.

7. Pogodbena vrednost: 65,300.024
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani izvajalec
oddal podizvajalcem ali tretjim: 26,090.551
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5..
10.Vrednost najvišje ponudbe

72,884.605,90 SIT, 65,300.024 SIT.
11.
12. Datum in št. objave razpisa v Urad-

nem listu RS: Ur. l. RS, št. 33, z dne 14. 4.
2000, Ob-25544.

Občina Semič

Ob-30654
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Služba za nepremičnine,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 15. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je cenovno na-
jugodnejši za zahtevano kritino naročnika in
ima najkrajši rok za dokončanje del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mlakar inženiring, d.o.o.,
Sp. Pirniče 77, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: celotna obnova stre-
he na upravni zgradbi Slovenskih želez-
nic, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 26,718.433,35
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,564.367,05 SIT, 26,476.000 SIT.
11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 224-10/2000 Ob-30675
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljublja-
na, tel. 061/300-39-44, faks
061/300-39-37.

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

3. Datum izbire: 19. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 50%, kvaliteta opreme dvi-
gala 10%, kadrovska sestava 10%, garan-
cijski rok 10%, odzivni čas in stroški vzdrže-
vanja 10%, reference ponudnika dvigala 5%,
reference ponudnika gr., obrt. inst. del 5%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Adaptacija-vzdrževanje,
d.o.o., Vrhnika, Ložca 54, 1360 Vrhnika.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja osebnega
dvigala in preureditev prostorov fiziote-
rapije v ZD Moste, Prvomajska 5, Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 31,875.186,30
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,769.952 SIT, 31,501.691,05 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000,
Ob-25587.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 001/01/6/2000 Ob-30676
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Branik, Branik 31, 5295 Branik, faks
05/307-76-00.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): z javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 5. 2000 ob 9. uri.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena in reference po istem zapo-
redju.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Euroinvest, d.o.o., Bazoviš-
ka 4, 5000 Nova Gorica, matična številka:
5588359000.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbenoobrtniška
dela za izgradnjo prizidka k Osnovni šoli
v Braniku.

7. Pogodbena vrednost: 42,863.483,01
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo ni
bilo oddano po delih.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 46,562.943 SIT, 42,863.483,01 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ne.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: razpis ni bil objavljen.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 3. 2000.

Osnovna šola Branik

Št. 05/83/15 Ob-30677
1. Naročnik, poštni naslov: Soške elek-

trarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica.

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

3. Datum izbire: 16. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila in teža posameznega me-
rila po naslednjem vrstnem redu:

– ponudbena cena 80%,
– reference na tovrstnih delih 15%,
– garancijska doba 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Zidarstvo Marc, d.o.o., La-
vričeva 48, 5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prenova fasade uprav-
ne stavbe SENG v Novi Gorici, Erjavčeva
20, 5000 Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 28,732.076,38
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,434.621,50 SIT, 26,791.404 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000.

SENG, d.o.o., Nova Gorica

Št. 34404-0001/00-232 Ob-30653
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: 29. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena s fik-
snostjo cen, rok izvedbe razpisanih del, re-
ference ponudnika in podizvajalcev, garan-
cijski rok, finančno stanje s podatki, ki dol-
goročno izkazujejo stanje ponudnika in
ustreznost ponudbe zahtevam razpisa.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Primorje, d.d., Vipavska ce-
sta 3, 5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija cestnega
nadvoza na lokalni cesti L 3214 Kose-
ze–Velika Bukovica, čez železniško pro-
go Pivka–Ilirska Bistrica–državna meja,
v Kosezah.

7. Pogodbena vrednost: 41,690.848
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 42,027.808 SIT, 41,690.848 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 32/00 Ob-30656
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 izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 9. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok, ponudbeni odstotek za obračun ma-
nipulativnih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: KPL, d.d., Tbilisijska 61,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in
izgradnja kanalizacije na območju ure-
janja VS 3/3 Brdo–Vrhovci.

7. Pogodbena vrednost: 65,411.603,55
SIT (brez DDV) za glavni vod vodovod,
9,754.015,50 SIT (brez DDV) za obnovo
vodovodnih hišnih priključkov.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 76,735.293,75 SIT in 75,165.619,05
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. 56/00 Ob-30655
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: 9. 6. 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: Komunalna operativa, d.d.,
Povšetova 8, 1104 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova črpališča Ko-
seze I (ponovitev razpisa JN 38
grad/2000).

7. Pogodbena vrednost: 33,688.128,80
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,857.194,40 SIT in 33,688.128,80
SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
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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

Ob-30679

1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-
toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 13. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradis Nizke Gradnje d.d.,
Lavričeva 3, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Lenart – Beltinci;
Vučja vas – Beltinci; začetna gradbena
dela.

7. Pogodbena vrednost 680,376.942
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1.046,640.223,80 SIT, 680,376.942
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: javni raz-
pis je bil objavljen dne 3. 3. 2000,
Ob-22374.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-30681

1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-
toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 13. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PAP Telematika, Pivovar-
niška 6, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: klic v sili na AC Višnja
Gora - Bič.

7. Pogodbena vrednost 186,577.999,20
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 210,959.392 SIT, 186,577.999,20
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: javni raz-

pis je bil objavljen dne 7. 4. 2000,
Ob-25013.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-30682

1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-
toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, Izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

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

3. Datum izbire: 13. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: J.V. Iskra sistemi d.o.o.,
Stegne 21, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: avto-
matsko brezgotovinsko cestninjenje CP
Dob na AC Višnja Gora - Bič.

7. Pogodbena vrednost: 190,653.057
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 239,290.076 SIT, 190,653.057 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 7547/00 Ob-30734

1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-
čina Ljubljana, Oddelek za stavbna zemljiš-
ča, Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 9. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, ponud-
beni rok in ponudbeni odstotek za obračun
manipulativnih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: KPL, d.d., Tbilisijska 61,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja kanalizacije
na območju Brdo–Vrhovci.

7. Pogodbena vrednost: 289,554.170,08
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 307,204.766,86 SIT, 289,554.170,08
SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 14/99; izid v Urad-
nem listu RS, št. 44-45/99.

13.
Mestna občina Ljubljana

Oddelek za stavbna zemljišča

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-30434
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ta-

bor, Tabor 25, Tabor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalcev brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena (60%), referen-
ce ponudnika (30%), druge ugodnosti
(10%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno ter vrsta in obseg dodeljenih
del:

– Janez Rajevec, s.p., Rakovlje 4, Bra-
slovče, za prevoze otrok v osnovno šolo
na relacijah št. 1, 2, 3, 4, 5 in 6 (po opisu v
ponudbi),

– Izletnik, d.d., Celje, Aškerčeva 20, Ce-
lje za prevoze otrok v osnovno šolo na
relaciji št. 7 (po opisu v ponudbi).

6.
7. Pogodbena vrednost:  za prevoze

otrok v osnovno šolo na relacijah št. 1, 2, 3,
4, 5 in 6 (po opisu v ponudbi) 33.500 SIT
za prevoze otrok v osnovno šolo na relaciji
št. 7 (po opisu v ponudbi) 29.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 34-35 z dne 21. 4. 2000.

Občina Tabor

Št. 383-00/1393 Ob-30466
1. Naročnik, poštni naslov: Savske elek-

trarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska cesta 46,
Medvode.

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

3. Datum izbire: 12. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je dosegel naj-
višjo skupno oceno na podlagi razpisanih
meril.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo oddano: Elektronabava, d.d., Cesta
24. junija 3, Ljubljana – Črnuče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va in montaža vozliščne SDH opreme za
objekt HE Moste.

7. Pogodbena vrednost: 17,920.224,28
SIT

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18.135.824,53 SIT, 17,920.224,28
SIT
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11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000.

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Medvode

Št. 344/00 Ob-30465
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pol-

zela, Polzela 8, 3313 Polzela.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: (3. člen ZJN): javni razpis za izvajalca
brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je dosegel naj-
večje število točk po objavljenih merilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Slorational d.o.o., Irši-
čeva 15, 2380 Slovenj Gradec.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: uredi-
tev celotnega prehrambenega sistema
javnega vzgojno-izobraževalnega zavo-
da OŠ Polzela.

7. Pogodbena vrednost: 38,587.988,30
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,217.412,20 SIT, 38,553.744,90
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem

listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št. 35 z
dne 21. 4. 2000.

Občina Polzela

Št. 34405/00004/2000 Ob-30467
1. Naročnik: Občina Trebnje, Goliev trg

5, 8210 Trebnje.
2. Način izbire najugodenjšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: sklep št.
34405/0004/2000 z dne 19. 5. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila:
– ponudbena vrednost in plačilni pogoji,
– reference pri opravljanju tovrstnih del,
– način plačila in fiksnost cen,
– garancija za opravljeno delo,
– popolnost ponudbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

(popusti, krediti).
5. Ime in naslov izbranega izvajalca: sto-

ritve z gradbeno mehanizacijo in prevozi
Lužar Franc s.p., Stražna 7, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: razpis
se je nanašal na izbiro najugodnejšega izva-
jalca rednih vzdrževalnih del na gozdnih
cestah in javnih poteh v Občini Trebnje:

– profiliranje vozišča, nasutje z razgrinja-
njem in komprimiranjem, čiščenje brežin,
cevnih prepustov, jaškov in koritnic, izdela-
va cevnih prepustov, vtočnih jaškov ....

v ocenjeni vrednosti naročila
13,000.000 SIT.

7. Pogodbena vrednost znaša
11,671.560 SIT.

8. Vrednost oddanih del podizvajalcem:
nič.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najnižje in najvišje ponud-

be: 18,893.844 SIT, 11,671.560 SIT.

11. Morebitne pomembnejše informaci-
je o postopku izbire izvajalca: ne.

12. Objava razpisa za ugotavljanje spo-
sobnosti: ne.

13. Številka objave v Uradnem listu: Ur.
l. RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000.

Občina Trebnje

Št. 40002-8/00 Ob-30570
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

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

3. Datum izbire: 8. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je po predmetnem jav-
nem razpisu oddal nalogo najugodnejšemu
ponudniku, ki je v postopku ocenjevanja do-
segel, na podlagi objavljenih meril, najvišje
število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta
2, 1001 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vod-
nogospodarske vsebine v prostorskem
planu Slovenije:

(a) Predlog vodnogospodarskih vsebin
za Prostorski plan Slovenije,

(b) Kriteriji za določitev vododeficitarnih
območij,

(c) Hidrogeološka karta z atributi ranlji-
vosti.

7. Pogodbena vrednost: 16,892.050
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 5,230.585
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 17,004.539 SIT, 16,892.050
SIT.

11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 36-37
z dne 5. 5. 2000; Ob-26755.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 40000-2/00 Ob-30571
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 12. 5. 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 bilo
naročilo dodeljeno: Realis d.o.o., Šmartin-
ska c. 130, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzpo-
stavitev podatkovnega skladišča pro-
storskih podatkov.

7. Pogodbena vrednost: 5,702.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: 847.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe
6,260.070 SIT, 4,055.750 SIT.

11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu RS:

Uradni list RS, št. 29/00 z dne 31. 3. 2000,
pod št. Ob-24334.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 40006-3/00 Ob-30574
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

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

3. Datum izbire: 15. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbran je bil najugodnejši ponud-
nik, ki je v postopku ocenjevanja dosegel
najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Vodnogospodarski inštitut,
Družba za gospodarjenje z vodami, d.o.o.,
Hajdrihova 28 c, 1115 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pros-
torski izvedbeni akt naravnega rezerva-
ta Škocjanski zatok.

 1. Vodnogospodarske ureditve, idejni
projekt,

 2. Odstanjevanje sedimenta, idejni pro-
jekt,

 3. Deponija viškov materiala, idejni pro-
jekt,

 4. Idejne rešitve v zvezi z varovanjem
okolja.

7. Pogodbena vrednost: 14,714.049
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih): 2,521.108 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 14,863.100 SIT: 14,714.049
SIT.

11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Št. 40006-3/00, Ob
24879; Uradni list št. 33 z dne 14. 4. 2000.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 01/2000 Ob-30594
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, jav-

no podjetje za pridobivanje lignita d.d., Par-
tizanska cesta 78, 3320 Velenje.

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

3. Datum izbire: 15. 6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– mestni in primestni promet: APS d.d.,

Avtoprevozništvo in servisi, Koroška 64,
3320 Velenje,

– za medkrajevni promet: Izletnik Celje
d.d., prometno, gostinsko in turistično pod-
jetje, Aškerčeva 20, 3000 Celje.

Kraj dobave: Velenje z okolico.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih del: avto-
busni prevozi za zaposlene premogov-
nika Velenje na delo in z dela.

7. Pogodbena vrednost: mestni promet:
470,616.734 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
(a) mestni promet: 223,554.654 SIT,

238,995.000 SIT,
(b) primestni promet: 132,010.780 SIT,

144.760,000 SIT,
(c) medkrajevni promet: 115,051.300

SIT, 126,556.430 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000.

Premogovnik Velenje, d.d.

Št. 90105-1/2000-5 Ob-30602
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor – Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 24. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); izkušnje in reference ponudnika,
ustreznost ponudbe delovnim nalogam, us-
posobljenost nosilcev, izvedbeni rok, cena,
relativne ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Aster d.o.o. Nade Ovčako-
ve 1, 1000 Ljubljana,

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sistem
za vodenje evidence in baze temeljnih
geodetskih točk.

7. Pogodbena vrednost: 6,797.280 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,797.280 SIT; 5,014.750 SIT.
11., 12.

Geodetska uprava RS

Št. 71/2000 Ob-30603
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za znanost in tehnologijo, Trg Osvo-
bodilne fronte 13, 1000 Ljubljana.

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

3.
4. Merila za dodelitev naročila: strokov-

na komisija za odpiranje ponudb, prispelih
na javni razpis za izbiro 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 (Ur. l. RS, št. 42 z dne
19. 5. 2000) je na dan javnega odpiranja
ponudb 12. 6. 2000 ugotovila, da v skladu
s 1. odst. 34. člena zakona o javnih naroči-
lih javni razpis ni uspel glede števila veljav-
nih ponudb in da niso bili izpolnjeni pogoji
za odpiranje ponudb.

Na javni razpis je prispela samo ena ve-
ljavna ponudba.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Ur. l. RS, št. 42 z dne
19. 5. 2000.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 3359-69/00 Ob-30611
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: 19. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na javni razpis je prispela samo
ena ponudba, zato izvajalec v skladu s prvim
odstavkom 41. člena zakona o javnih naro-
čilih ni bil izbran.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Uprava RS za geofiziko

Št 351-16/00-134 Ob-30621
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ko-

čevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
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): merila določena v razpisni doku-
mentaciji, tj. ponudbena cena, fiksnost cen,
pogoji plačila, rok rednega popravila in ur-
gentnega naročila odprave napake in odziv-
ni čas, usposobljenost in reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Obnova, d.o.o., Trg svetega Jerneja,
Kočevje: za sklop krovska, mizarska, kle-
parska in tesarska dela.

b) Gramiz, d.d., Ob Mahovniški c. 11,
Kočevje: za sklop rušitvena, zemeljska, ka-
nalizacija, betonska, zidarska, keramičar-
ska, slikopleskarska, vodoinstalaterska de-
la, elektroinstalacije in centralno ogrevanje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: opravljanje rednih in
urgentnih opravil vzdrževalnih in manj-
ših investicijsko vzdrževalnih del v sta-
novanjskih in poslovnih prostorih v
upravljanju občine Kočevje.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena ce-
na po enoti del.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,840.878 SIT in 1,484.165 SIT (vklju-
čen DDV).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000.

Občina Kočevje

Št. 46/2000 Ob-30657
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 9. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi ponudbene cene, rok
za dokončanje razpisanih del, enotna ga-
rancijska doba za dela in vgrajeni material,
referenc.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Esotech, d.d., Preloška c.
1, 3320 Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va elektroopreme na črpališčih odpad-
ne vode JP VO-KA Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 27,995.172,45
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,302.583,64 SIT in 24,953.565,06
SIT.

11., 12., 13.
Javno podjetje

Vodovod – kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 1-0014/00 Ob-30659
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Za-

gorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, 1410
Zagorje ob Savi.

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

3. Datum izbire: 29. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je točkoval prispele po-
nudbe v skladu z objavljenimi merili, in si-
cer: cena blaga in storitev 12 točk, referen-
ce zaposlenih 10 točk, reference s področ-
ja avtomatizacije 6 točk, reference GSM 6
točk, servis in odzivni čas 6 točk, plačilni
rok 4 točke, kvaliteta 3 točke in celovitost in
skladnost opisa 2 točki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Ultra, d.o.o., C. Otona Žu-
pančiča 23a, 1410 Zagorje ob Savi.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgrad-
nja nadzornega sistema za geotehnično
opazovanje (monitoring) nestabilnih po-
dročij in nadzor objektov ter naprav na
območju Rudnika Zagorje ob Savi.

7. Pogodbena vrednost:
139,153.669,83 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 147,028.360,56 SIT, 139,153.669,83
SIT.

11., 12.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Št. 25/00 Ob-30667
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova 6, 1104
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 12. 6. 2000 ob 12.30, v sejni sobi
št. 51, II. nadstropje, na sedežu naročnika,
Povšetova ulica 6, Ljubljana.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

– cena: 155 točk,
– reference: 15 točk,
– rok odvoza iz začasnega skladišča: 10

točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Kemis, d.o.o., Kajuhova 4,
1235 Radomlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: odstra-
njevanje nevarnih gospodinjskih odpad-
kov, ki se začasno skladiščijo na odla-
gališču komunalnih odpadkov Barje,
Ljubljana, Cesta dveh cesarjev.

7. Pogodbena vrednost: 3,926.880 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,313.140 SIT, 3,926.880 SIT.
11., 12.

Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 114 Ob-30669
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

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

3. Datum izbire: 9. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi poročila strokovne
komisije dne 1. 6. 2000, je izbrani ponud-
nik dobil najvišjo oceno po merilih, navede-
nih v razpisni dokumentaciji (NAB.LN 114)
in je zato tudi izbran.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kostak, d.d., Krško, Le-
skovška 2a, 8270 Krško.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: grad-
nja temelja za rezervni transformator
GT3 v NE Krško.

7. Pogodbena vrednost: 13,770.143,55
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,602.947 SIT, 13,770.143,55 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 40002-7/00 Ob-30696
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

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

3. Datum izbire: 8. 6. 2000 so izbrane
naloge pod točko 7. in 8.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): naročnik je po predmetnem jav-
nem razpisu, posamični nalogi pod zap. št.
7 in št. 8 oddal najugodnejšima ponudniko-
ma, ki sta v postopku ocenjevanja dosegla
najvišje število točk, na podlagi objavljenih
meril.

Ostale razpisane naloge niso bile odda-
ne, ker javni razpis ni uspel.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: za razpis pod točko:

– 7 – Vodnogospodarski biro Maribor,
d.d., Glavni trg 19/c, 2000 Maribor,

– 8 – PUH – Podjetje za urejanje hu-
dournikov, d.d., Hajdrihova 28, 1001 Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– 7 – ukrepi za izboljšanje poplavne

varnosti v Škofji Loki – skupna Sora od
sotočja Poljanske in Selške Sore do Su-
he – idejna zasnova,

– 8 – ocena in prikaz trenutnega sta-
nja izvedenih ureditev za stabilizacijo
povirja na Nadiži in njenih pritokih ter
na hudourniku Šijak.

7. Pogodbena vrednost:
– 7 – 5,599.355 SIT,
– 8 – 2,784.600 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim:
– 7 – 1,792.957 SIT,
– 8 – 0 SIT.
9. Število prejetih ponudb:
– 1 – ena,
– 2 – ena,
– 3 – ena,
– 4 – ena,
– 5 – nobena,
– 6 – ena,
– 7 – tri,
– 8 – tri,
– 9 – ena.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– 7 – 5,955.355 SIT, 5,962.200 SIT,
– 8 – 4,028.970 SIT, 2,784.600 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000, št.
40002-7/00, Ob-26758.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 321/1-9/2000 Ob-30735
1. Naročnik, poštni naslov: Občina

Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, 4280
Kranjska Gora, tel. 064/881-846, faks
064/881-350.

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

3. Datum izbire: 7. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): celovitost ponudbe, skupna ce-
na ponudbe, nižje cene po enoti mere, bolj-
ši plačilni pogoji, lastna mehanizacija in re-
ference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GG, Gozdno gospodarstvo
Bled,d.d., Ljubljanska cesta 19, Bled.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: redna
vzdrževalna in sanacijska dela na gozd-
nih cestah na področju Občine Kranjska
Gora za leto 2000.

7. Pogodbena vrednost: glede na raz-
položljiva finančna sredstva 8,800.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,319.286 SIT in 22,844.380 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000, Ob-26520.

Občina Kranjska Gora

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. 06-00 Ob-30476
1. Naročnik, poštni naslov: Kemijski in-

štitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: zaradi konti-
nuitete meritev in uporabe podatkov/rezul-
tatov iz predhodne verzije aparature, je bila
možna le izbira ponudbe TA Instruments
GmbH.

3. Datum izbire: 12. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini ponudnik (4. točka prvega
odst. 55. člena ZJN).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: TA Instruments GmbH, Nem-
čija.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Hajdrihova
19.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: simultana sušilno-kalci-
nacijska peč s programsko opremo.

7. Pogodbena vrednost: 9,585.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11., 12.

Kemijski inštitut Ljubljana

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 371-04-1/00-0404 Ob-30453
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župan-
čičeva 3, 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: 24. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: IUS SOFTWARE Pravne in
poslovne informacije, Tivolska 50, Ljublja-
na.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
uporaba pravnega in poslovnega infor-
macijskega sistema IUS-INFO za potre-
be Državnega pravobranilstva RS.



Stran 5546 / Št. 57 / 23. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

7. Pogodbena vrednost: 2,200.860 SIT
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 371-04-1/00-0404 Ob-30455
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župan-
čičeva 3, 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: 24. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: IUS SOFTWARE Pravne in
poslovne informacije, Tivolska 50, Ljublja-
na.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
uporaba Pravnega in poslovnega infor-
macijskega sistema IUS-INFO za potre-
be Državnega tožilstva RS.

7. Pogodbena vrednost: 10,270.680
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-30459
1. Naročnik, poštni naslov: Slovensko

narodno gledališče Maribor, Slovenska uli-
ca 27, 2000 Maribor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 7. in 8.
točki prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih.

3. Datum izbire: 6. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): storitev je bila dodeljena po de-
tajlni analizi ponudbene cene. PZI projekte
izdeluje izvajalec na podlagi izvedenih del v
predhodnih etapah in v letu 1988 izdelane
PGD projektne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunaprojekt d.d., Parti-
zanska 3-5, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava oziroma novelacija investicijske-
ga programa, izdelava projektov PZI,
elaborata gradbene in prostorske aku-
stike in projekta notranje opreme za IV.
etapo – obnovo in rekonstrukcijo stare
dvorane z odrom.

7. Pogodbena vrednost: 22,990.800
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Slovensko narodno gledališče
Maribor

Št. 55/00 Ob-30658
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – 55. člen
zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 9. 6. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): javno naročilo je bilo oddano na
osnovi določila 19. in 21. člena pravilnika o
zdravstveni ustreznosti pitne vode (Ur. l. RS,
št. 46/97 in dop. 7/00).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Inštitut za zdravstveno vars-
tvo Maribor, Prvomajska 1, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: mo-
nitoring kakovosti podtalnice 2000.

7. Pogodbena vrednost: 4,893.098,40
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,904.246 SIT in 4,893.098,40 SIT
(brez DDV).

11., 12.
Javno podjetje

Vodovod – kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Št. 184 Ob-30450
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Izola, Polje 35,
6310 Izola, 066/606-305.

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

trebno dobaviti: nabava reagentov in ma-
teriala za transfuzijo.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
29,500.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: sukcesivno
12 mesecev.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Izola,
Polje 35, 6310 Izola, uprava – tajništvo;
Biserka Benedetti, tel. 066/606-306, po
predhodni najavi.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 30. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 8.330 SIT (vklju-
čen DDV) in se plača virmansko na žiro
račun: 51430-603-31364.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Izola, Po-
lje 35, 6310 Izola, uprava – tajništvo, prev-
zemnica Biserka Benedetti.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 7. 2000 ob 13. uri, v sejni sobi na na-
slovu naročnika – odpiranje kvalifikacijske-
ga in predmetnega dela.

7.
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: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu naročnika, kontaktna oseba Rudi Ben-
ko, univ. dipl. ekon., tel. 066/606-430.

10.
Splošna bolnišnica Izola

Ob-30622
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Snaga, javno podjetje d.o.o. Nasipna
ulica 64, 2000 Maribor, faks
062/307-661.

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

trebno dobaviti.
(1) rezervni deli za komunalna to-

vorna vozila TAM,
(2) rezervni deli za komunalna to-

vorna vozila MERCEDES- FAP,
(3) rezervni deli za komunalna to-

vorna vozila IVECO,
(4) rezervni deli za komunalna to-

vorna vozila MORO,
(5) avtoplašči za komunalna tovor-

na vozila,
(6) osebna zaščitna sredstva.

Natančnejša specifikacija je podana v
razpisni dokumentaciji.

(c) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila po posameznih ali-
neah, ki vsaka zase nastopa kot ločeno jav-
no naročilo je:

(1)45,000.000 SIT,
(2)27,000.000 SIT,
(3) 8,000.000 SIT,
(4) 7,000.000 SIT,
(5) 9,000.000 SIT,
(6) 6,500.000 SIT.

Pod alineo 1: dobavijo se rezervni deli
za komunalna tovorna vozila TAM,

Pod alineo 2: dobavijo se rezervni deli
za komunalna tovorna vozila
MERCEDES-FAP,

Pod alineo 3: dobavijo se rezervni deli
za komunalna tovorna vozila IVECO,

Pod alineo 4: dobavijo se rezervni deli
za komunalna tovorna vozila MORO,

Pod alineo 5: dobavijo se avtoplašči za
vsa komunalna tovorna vozila,

Pod alineo 6: dobavijo se osebna zaščit-
na sredstva.

3. Predvideni čas dobave: sukcesivno
za obdobje 12 mesecev od sklenitve po-
godbe.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Snaga javno podjetje
d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor – v
tajništvu podjetja; kontaktna oseba je Stani-
slav Žagar oziroma Irena Bartok,
tel. 062/3313-551.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 14. 7. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 3.000 SIT v gotovini na
blagajni podjetja ali z nakazilom na žiro ra-
čun 51800–601–18972 s pripisom
»JN4-2/00«.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 57 / 23. 6. 2000 / Stran 5547

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
oddati do 24. 7. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Snaga javno podjetje d.o.o.,
Nasipna ulica 64, 2000 Maribor, tajništvo
direktorja.

Zapečatene kuverte, na katerih je napi-
san poleg naslovnika tudi naslov ponudni-
ka, morajo biti označene z napisom »Ne
odpiraj – ponudba« z navedbo alineje oziro-
ma več alinej naročila iz točke 2.b javnega
razpisa, za katere se ponudnik prijavlja ter
številko objave tega javnega razpisa
(Ob-30622).

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 25. 7. 2000 ob 12. uri
na sedežu naročnika. Na odpiranju ponudb
lahko sodelujejo samo predstavniki ponud-
nikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje
pri odpiranju ponudb, ki so svoja pooblasti-
la komisiji oddali pred odpiranjem.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki, ki jim bo priznana
sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji oziroma zahteve so
navedene v razpisni dokumentaciji.

Merila za ocenjevanje ponudb:
(a) tehnično-tehnološka ustreznost,
(b) reference,
(c) cena in plačilni pogoji,
(d) reklamacijski in garancijski pogoji,
(e) dobavni pogoji,
(f) ostale ugodnosti.
9. Morebitne druge informacije o naroči-

lu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena letna
pogodba na osnovi priznane sposobnosti
za dobavo posamezne vrste blaga, ki so
razpisane v alineah od 1 do 6 v točki 2.b.
Vsaka posamezna alineja iz te točke nasto-
pa in se obravnava kot ločeno javno naroči-
lo.

Ponudniki bodo s pisnim sklepom do
5. 9. 2000 obveščeni o izidu javnega razpi-
sa o priznani sposobnosti.

10., 11.
Snaga, Javno podjetje, d.o.o., Maribor

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

Popravek

Ob-30772
V javnem razpisu za ugotavljanje spo-

sobnosti za vzdrževalna in investicijska grad-
bena in zaključna dela na objektih, ki so v
upravljanju Stanovanjskega sklada občine

Celje, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
51 z dne 9. 6. 2000, Ob-29268, se točka
7. pravilno glasi:

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
četrtek, 29. 6. 2000 ob 12. uri, v pisarni št.
13, na Stanovanjskem skladu občine Celje,
Trg Celjskih knezov 8, 3000 Celje.

Stanovanjski sklad občine Celje

Ob-30620
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice d.d., Kolodvor-
ska 11, 1506 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,
kadar je vključena tudi izdelava projek-
tov

(a1) zamenjava zgornjega ustroja in
delna sanacija spodnjega ustroja.

(b)
(c) Ocenjena vrednost naročila: vrednost

naročil bo določena na podlagi sprejetega
proračuna Republike Slovenije, skladno s
potrjenim planom vlaganj v železniško infra-
strukturo.

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 26. 6. do 7. 7.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sno dokumentacijo lahko dvignejo ponudni-
ki proti plačilu 10.000 SIT na žiro račun
naročnika št. 50100-601-5014744 ali na
glavni blagajni Slovenskih železnic, Kolod-
vorska 11, Ljubljana, 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
14. 7. 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, 1506 Ljubljana, pi-
sarna št. 205.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 14. 7. 2000 ob
10. uri v prostorih Slovenskih železnic (Obo-
kana dvorana).

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): ponudniki morajo izpolnje-
vati pogoje iz 40-ega člena ZJN in pogoje
navedene v razpisni dokumentaciji.

10., 11.
Slovenske železnice, d.d.

ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Popravek
Ob-30774

V javnem razpisu za ugotavljanje spo-
sobnosti za dodelitev naročila storitev pro-
jektiranja novogradenj, posnetkov, nadzo-
ra, študij s področja investicij v zvezi z ob-
jekti, ki so v upravljanju Stanovanjskega skla-
da občine Celje, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, Ob-
29265, se točka 7. pravilno glasi:

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek, 30. 6. 2000 ob 9. uri, v pisarni št.
13, na Stanovanjskem skladu občine Celje,
Trg Celjskih knezov 8, 3000 Celje.

Stanovanjski sklad občine Celje

Javni razpisi

Popravek
Ob-30671

Na podlagi Poslovnega načrta Garancij-
skega sklada za Pomurje in razpoložljivih
sredstev namenjenih pospeševanju razvoja
malega gospodarstva v Občini Gornja Rad-
gona, objavlja RRA Mura, d.o.o. Murska
Sobota, Garancijski sklad za Pomurje, v so-
delovanju z Občino Gornja Radgona in Po-
mursko banko d.d. Murska Sobota, bančna
skupina NLB, Murska Sobota popravek raz-
pisa.

V razpisu kreditiranja pospeševanja raz-
voja malega gospodarstva v Občini Gornja
Radgona, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 54 z dne 16. 6. 2000, Ob-30111, se
popravijo naslednje točke: … 3.1. Krediti,
alinea 2, se pravilno glasi: “obrestna mera
za kredite znaša TOM + 2,5%“, … alinea 3,
se pravilno glasi: “doba vračanja kredita je
do največ 4 leta, največ eno leto moratori-
ja na odplačilo glavnice“.

Regionalna razvojna agencija
Mura d.o.o., Murska Sobota,

Garancijski sklad za Pomurje

Popravek

Št. 74/2000 Ob-30724
V javnem razpisu za podporo ciljem na-

cionalnega pomena na področju vzgoje in
izobraževanja ter športa za leto 2000, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 35 z dne
21. 4. 2000, Ob-25850 se VII. točka po-
pravi in se pravilno glasi:
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VII. Prijavitelji projektov bodo obveščeni o
izbiri najkasneje do 30. 6. 2000.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 27/2000 Ob-30693
Na podlagi zakona o razvoju malega gos-

podarstva (Ur. l. RS, št. 18/91), zakona o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99), zakona
o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova
kupnine na podlagi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95),
uredbe o merilih, pogojih in postopku za do-
deljevanje sredstev za pospeševanje razvoja
in ustanavljanja enot malega gospodarstva
(Ur. l. RS, št. 62/95) in spremembah iste
uredbe (Ur. l. RS, št. 37/97) ter pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.
l. RS, št. 13/00) objavlja Sklad RS za razvoj
malega gospodarstva, s soglasjem Ministrs-
tva za malo gospodarstvo

javni razpis
za ugodnejša posojila enotam malega

gospodarstva v letu 2000
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je 2.500,000.000 SIT

ugodnejših posojil enotam malega gospo-
darstva, ki jih razpisuje Sklad RS za razvoj
malega gospodarstva v sodelovanju z nasled-
njimi bankami:

1. Abanka, d.d., Slovenska 58, 1517
Ljubljana,

2. Banka Celje, d.d., Vodnikova 2,
3000 Celje,

3. Banka Domžale, d.d., Ljubljanska
62, 1230 Domžale,

4. Banka Koper, d.d., Pristaniška uli-
ca 14, 6502 Koper,

5. Banka Velenje, d.d., Rudarska 3,
3320 Velenje,

6. Banka Vipa, d.d., Kidričeva ulica 7,
5000 Nova Gorica,

7. Dolenjska banka, d.d., Seidlova 3,
8000 Novo mesto,

8. Factor banka, d.d., Železna cesta
16, 1000 Ljubljana,

9. Gorenjska banka, d.d., Bleiweisova
c. 1, 4000 Kranj,

10. Koroška banka, d.d., Glavni trg
30, 2380 Slovenj Gradec,

11. Krekova banka, d.d., Slomškov trg
18, 2000 Maribor,

12. Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg
republike, 1520 Ljubljana,

13. Nova KBM, d.d., Kidričeva ulica
11, 5000 Nova Gorica,

14. Nova KBM, d.d., Ulica Vita Kraig-
herja 4, 2000 Maribor,

15. Poštna banka Slovenije, d.d., Uli-
ca Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor,

16. Pomurska banka, d.d., Trg zmage
7, 9000 Murska Sobota,

17. Probanka, d.d., Maribor, Gospo-
ska ulica 23, 2000 Maribor,

18. SKB banka, d.d., Ajdovščina 4,
1000 Ljubljana,

19. Slovenska investicijska banka,
d.d., Čopova 38, 1000 Ljubljana,

20. Volksbank – Ljudska banka, d.d.,
Miklošičeva 30, 1000 Ljubljana.

Celoten znesek kreditiranja je namenjen
za dolgoročne kredite.

2. Merila in pogoji
2.1. Splošni pogoji

Na razpis se lahko prijavijo enote malega
gospodarstva po določilih zakona o razvoju
malega gospodarstva (2. člen):

– podjetja, ki zaposlujejo do 125 zapo-
slenih v dejavnosti prometa in zvez, trgovine
na debelo, gostinstva in turizma, obrti in obr-
tem podobnih dejavnosti ter osebnih stori-
tev, stanovanjsko-komunalne dejavnosti in
urejanje prostora, finančnih, tehničnih in po-
slovnih storitev,

– podjetja, ki zaposlujejo do 50 zaposle-
nih v dejavnosti industrije, rudarstva in grad-
beništva,

– obrtne zadruge,
– zasebniki – fizične osebe, ki opravljajo

registrirano gospodarsko dejavnost.
Prednost pri dodelitvi posojil bodo imeli

prosilci, ki zagotavljajo naslednje cilje:
– povečanje zaposlovanja na podlagi no-

vih programov,
– pospeševanje in spodbujanje konku-

renčnosti malega gospodarstva, zlasti na
mednarodnih trgih,

– pospeševanje uvajanja sodobnih tehno-
logij v enotah malega gospodarstva,

– pospeševanje ustanavljanja in razvoja
enot malega gospodarstva z visoko stopnjo
inovativnosti,

– pospeševanje ustanavljanja in razvoja
enot malega gospodarstva, ki so energetsko
varčne in ne onesnažujejo okolja,

– pospeševanje zadružništva pri skupni
nabavi najsodobnejše tehnologije, skupnega
nastopa na mednarodnih trgih in skupnih in-
vesticijah.

Program, s katerim prosilec kandidira za
sredstva razvoja, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

– donosnost (profitabilnost) programa, za
katerega se dodeljujejo sredstva,

– likvidnost za celotno ekonomsko dobo,
– zaprto finančno konstrukcijo med ure-

sničevanjem programa.
Kriteriji za ocenjevanje programov so: ob-

stoječe število delavcev in možnost novih za-
poslitev, sodobna tehnologija in kakovost po-
slovanja, inovativnost, vpliv na okolje, dono-
snost, tržna naravnanost, dobičkonosnost,
izvozni vidik, lastna udeležba, finančna pod-
pora v lokalni oziroma širši skupnosti, ureja-
nje tehnične dokumentacije v skladu z zahte-
vami Evropske Unije.

2.2. Pogoji za dodeljevanje posojil
Prosilec lahko vloži zahtevek za posojilo,

če znaša predračunska vrednost investicije
največ 90,000.000 SIT. Maksimalna višina
posojila je lahko največ 50% predračunske
vrednosti. Posojila lahko pridobijo prosilci, ki
imajo med viri financiranja zagotovljenih naj-
manj 30% lastnih sredstev.

Odplačilna doba posojila:
– krediti se odobravajo za dobo vračanja,

ki je odvisna od poslovnega načrta in narave
vlaganja,

– obrestna mera: TOM +1,5% letno,
– stroški posojila: 0,7% od zneska odo-

brenega posojila,
– zavarovanje kredita: v skladu s pogoji

bank.
3. Vsebina vloge za posojilo:

1. prijavni list za pridobivanje pomoči
(obrazec Sklada dobite na sedežu Sklada pri
ga. Dokl in na vseh enotah bank, navedenih
v tem razpisu),

2. poslovni načrt,

3. pozitiven bančni sklep o odobritvi
posojila,

4. dokazilo o poravnanih davkih in
prispevkih (za gospodarske družbe BON-3
Podatki o solventnosti in boniteti za tekoče
leto od krajevno pristojne Agencije za plačil-
ni promet; za SP potrdilo o plačanih davkih
od krajevno pristojne izpostave DURS),

5. pismeno izjavo investitorja o prido-
bitvi sredstev iz podobnega naslova na ob-
činski oziroma republiški ravni ali izjavo, da
tovrstnih sredstev ni prejel,

6. za gospodarske družbe fotokopijo
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami,

7. za SP fotokopijo priglasitvenega li-
sta obrazec 1/1, 1/2, potrjenega od kra-
jevno pristojne izpostave DURS,

8. za vse prosilce, ki opravljajo obrt-
no dejavnost, fotokopijo obrtnega dovolje-
nja,

9. obvestilo Zavoda za statistiko o de-
javnosti, matični številki in davčni številki,

10. za vse prosilce navedbo števila
zaposlenih, s priloženimi fotokopijami obraz-
cev prijav delavcev v zavarovanje (M1/2).

4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave do

porabe namenskih sredstev. Sklad bo v
Uradnem listu RS objavil datum, ko bodo
sredstva porabljena.

Vse popolne in ustrezne vloge, prispele
do vključno desetega v tekočem mesecu,
bo obravnaval nadzorni svet Sklada in o njih
odločil najkasneje do petindvajsetega v pri-
hodnjem mesecu.

Strokovna služba Sklada bo najkasneje
v roku 15 dni po odločitvi nadzornega sveta
dostavila prosilcem sklep o odločitvi.

5. Pošiljanje vlog
Vloge za dodelitev posojila pošljite na

naslov: Sklad RS za razvoj malega gospo-
darstva, Trubarjeva 11, 2000 Maribor.

Vloga mora biti v zapečatenem ovitku z
označbo “Ne odpiraj – Vloga za ugodnejše
posojilo”.

Vse prosilce obveščamo, da mora vloga
vso zgoraj navedeno dokumentacijo. Sklad
lahko od prosilca zahteva tudi dodatno do-
kumentacijo.

Če vloga ne bo vsebovala zahtevane do-
kumentacije oziroma ne bo ustrezala razpi-
snim pogojem, bo prosilec pisno ali ustno
(za manjše popravke) obveščen s pozivom
za dopolnitev vloge. Če vloga v predvide-
nem roku ne bo dopolnjena oziroma spre-
menjena, se zavrže. Ravno tako se zavrže
vloga, ki prispe po porabi sredstev.

Vse ostale informacije dobite na telefon-
skih številkah: 02/234-12-64,
02/234-12-66 in 02/234-12-60, ali na
e-mail naslovu: bostjan.vidovic@gov.si.

Sklad RS za razvoj
malega gospodarstva

Št. 4041-18/00 Ob-30691
Na podlagi 28. člena zakona o spodbu-

janju skladnega regionalnega razvoja (Urad-
ni list RS, št. 60/99) in 73. člena pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/00)
objavlja Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana
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javni razpis
za sofinanciranje gradnje

infrastrukturnih objektov in naprav
regionalnega značaja

1. Naročnik: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje gradnje infrastrukturnih objek-
tov in naprav regionalnega značaja na po-
dročju:

– vodooskrbe:
· vodovodni sistem za več občin (vključu-

je zajetje, cevovod do hišnega priključka);
– lokalnega cestnega omrežja:
· novogradnja ali rekonstrukcija lokalnih

cest in rekonstrukcija tistih prometnic, ki jih
je po rekonstrukciji možno uvrstiti med lokal-
ne ceste, ki so pomembne za sosedne obči-
ne (uredba o kategorizaciji državnih cest –
Uradni list RS, št. 33/98).

2. 1. Pogoji in merila:
a) Upravičenci za prijavo: pravico kandidi-

ranja za sredstva iz tega razpisa imajo občine
za naložbe na območjih, določenih z uredbo
o območjih, ki se štejejo za demografsko
ogrožena območja v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 19/99). Na razpis se pri-
javi več občin skupaj, ki izpolnjujejo nasled-
nje pogoje:

– nosilec prijave mora predložiti pristop-
no izjavo vseh občin oziroma pogodbo o
izgradnji sklenjeno med občinami prijavitelji-
cami;

– prijava na razpis mora biti potrjena s
sklepom občinskih svetov občin udeleženk;

– prijavitelji morajo zagotoviti najmanj 50%
predračunske vrednosti, kar mora biti razvid-
no iz sklepov občinskih svetov.

b) Merila za izbiro: pri izbiri projektov, ki
bodo sofinancirani bodo uporabljeni nasled-
nji kriteriji:

– kakovost prijavljenega projekta;
– vključenost v razvojni načrt širšega ob-

močja;
– dosedanja vlaganja na področju infra-

strukture iz naslova sredstev za spodbujanje
razvoja demografsko ogroženih območij;

– struktura lastnih finančnih virov za pred-
loženi projekt;

– vključenost čim več partnerjev;
– vključenost območij z razvojnimi prob-

lemi.
Uporaba meril: merila bodo uporabljena

na naslednji način:
– kakovost prijavljenega projekta pred-

stavlja 25% vrednosti ocene;
– vključenost v razvojni načrt širšega ob-

močja predstavlja 25% vrednosti ocene;
– dosedanja vlaganja na področju infra-

strukture iz naslova sredstev za spodbujanje
razvoja demografsko ogroženih območij
predstavlja 5% vrednosti ocene;

– struktura lastnih finančnih virov za pred-
loženi projekt predstavlja 20% vrednosti oce-
ne;

– vključenost čim več partnerjev predstav-
lja 10% vrednosti ocene;

– vključenost območij z razvojnimi prob-
lemi predstavlja 15% vrednosti ocene.

Vsa merila so točkovana od 1 do 10 in
ponderirana z vrednostjo posameznega me-
rila. Izbrani so projekti, ki zberejo večje števi-
lo točk in sofinancirani v višini 30% oziroma
50% vrednosti.

c) Zahtevke bo v skladu z zakonom obrav-
navalo Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj v sodelovanju z drugimi vladnimi resor-
ji. Na tej podlagi in ob upoštevanju razvojnih
prioritet Republike Slovenije, bo ministrstvo
sklepalo pogodbe o dodelitvi nepovratnih
sredstev za izgradnjo objektov regionalnega
značaja.

Investitorji bodo obveščeni o izbranih pro-
jektih ter o višini odobrenih sredstev. Od dne-
va prejema obvestila teče dvomesečni rok v
katerem so občine dolžne pripraviti in mini-
strstvu dostaviti naslednjo dokumentacijo, za
vsak odobren zahtevek posebej:

– bančno garancijo kot garancijo za na-
mensko porabo in dokončanje naložbe ter
dokumentirano izjavo investitorja, da so osta-
li viri sredstev zagotovljeni;

– poročilo o izvedbi javnega razpisa za
izvajanje del, sklep o izbiri izvajalca;

– izvajalsko pogodbo s predračunom.
Na podlagi te dokumentacije bo podpisa-

na pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev.
V primeru, da pogodba ni podpisana v roku
dveh mesecih od datuma prejema obvestila
o odobritvi nepovratnih sredstev, smatramo,
da so občine enostransko odstopile od reali-
zacije prijavljene naložbe.

Naložba bo na podlagi tega razpisa sofi-
nancirana v višini 30% predračunske vredno-
sti, oziroma do 50%, če je lokacija naložbe v
deset kilometrskem pasu ob mejah Republi-
ke Slovenije.

Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-
voj bo spremljalo porabo sredstev. V primeru
nepravilnosti ima pravico do takojšnjega vra-
čila sredstev s pripadajočimi zamudnimi obre-
sti.

3. Višina proračunskih sredstev: za ta na-
men je na voljo 250,000.000 SIT.

4. Rok za porabo sredstev: odobrena
sredstva bo lahko prijavitelj koristil le na pod-
lagi ustrezne dokumentacije v skladu z ve-
ljavnimi predpisi s področja izvrševanja pro-
računa Republike Slovenije. Pogoj za naka-
zilo sredstev so situacije o opravljenih delih,
v originalu in kopije virmanskih nakazil, kot
dokazilo o zagotovitvi lastnega deleža. Zadnji
rok za dostavo dokumentacije za črpanje
odobrenih sredstev v letu 2000 je 15. 10.
2000.

5. Prijava in razpisni rok: rok za vložitev
prijav je en mesec od te objave.

Prijavitelji vložijo vloge na naslov Sklada
za regionalni razvoj in ohranjanje poseljeno-
sti slovenskega podeželja: Škrabčev trg 9a,
Ribnica.

Popolna vloga v skladu z razpisnimi po-
goji mora biti dostavljena na gornji naslov v
zaprti ovojnici z oznako «Ne odpiraj - razpis –
infrastruktura regionalnega značaja«. Na ovit-
ku mora biti jasno naveden naziv in naslov
prijavitelja.Vloge morajo biti napisane v slo-
venskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v
slovenski valuti (SIT).

6. Odpiranje vlog: odpiranje in ocenjeva-
nje ponudb bo izvedla strokovna komisija.
Odpiranje vlog bo prvi delovni dan po poteku
roka za predložitev vlog.

7. Izid javnega razpisa: udeleženci razpi-
sa bodo o rezultatih razpisa obveščeni v 45
dneh od zaključka razpisa.

8. Razpisna dokumentacija: razpisna do-
kumentacija se dvigne na sedežu Sklada za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti

slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a,
Ribnica, od 20. 6. 2000 dalje, vsak delovni
dan med 9. in 12. uro. Kontaktni osebi:
Štefka Krkovič, tel. 861-953 in Snežana
Čanak, tel. 178-37-59. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo tudi na spletnih straneh
Ministrstva za ekonomske odnose in raz-
voj:http://www.sigov.si/meor.

V razpisni dokumentaciji so navedene li-
stine, ki jih prijavitelj mora predložiti:

– ime in naslov investitorja;
– lokacijo naložbe, z navedbo poteka in-

frastrukturnega objekta, če gre za linijski ob-
jekt (nedvoumno naj bo navedena začetna in
končna točka objekta ali dela objekta, ki je
predmet zahtevka);

– investicijski program z opredeljenim ob-
segom del v letu 2000, oziroma drugo inve-
sticijsko dokumentacijo v skladu z veljavnimi
predpisi;

– poročilo o že izvršenih delih naložbe,
če gre za fazno gradnjo;

– finančno konstrukcijo z navedbo virov
financiranja in s časovno dinamiko korišče-
nja sredstev,

– dokumentirano izjavo investitorja o za-
gotovitvi ostalih sredstev,

– gradbeno dovoljenje oziroma odločbo
o priglasitvi del (v skladu s zakonom o gradi-
tvi objektov, Uradni list SRS, št. 34/84,
29/86 in Uradni list RS, št. 40/94, 69/94,
29/95 in 59/96);

– dogovor o nameri ali pogodba o izgrad-
nji sklenjena med občinami prijaviteljicami,

– parafiran vzorec pogodbe iz razpisne
dokumentacije,

– izpolnjen obrazec OBR-00-RR.
Vrednost naložbe se izračuna po cenah,

ki so veljale do dneva razpisa natečaja.
Podatke, ki se nanašajo na zahtevek, je

potrebno vpisati na obrazec, ki je sestavni
del tega natečaja.

Iz finančne konstrukcije s časovno dina-
miko koriščenja sredstev mora biti razvidna
celotna vrednost naložbe ter tisti obseg inve-
sticije, ki je predviden za leto 2000.

Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj

Št. 321-95/00 Ob-30431
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Du-
najska 56, 58, objavlja na podlagi 1. in 11.a
člena uredbe o uvedbi finančnih intervencij
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter pro-
izvodnje hrane za leto 2000 (Ur. l. RS, št.
27/00, 31/00 in 48/00)

javni razpis
za dodelitev sredstev za sofinanciranje

nakupa opreme za zbirne centre za
pšenico

I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa so sredstva, ki se bo-

do dodelila za sofinanciranje laboratorijske
opreme za ugotavljanje kvalitete pšenice na
zbirnih mestih.

2. Upravičenci do sredstev po tem razpi-
su so kmetijske zadruge, ki opravljajo kmetij-
sko dejavnost in imajo sedež v Republiki Slo-
veniji in izpolnjujejo pogoje, določene v tem
razpisu.

Zahtevek za dodelitev sredstev po tem
razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega od-
stavka v svojem imenu.
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3. Sredstva za opremo na zbirnih centrih
bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano razdelilo med upravičence do skup-
ne višine 15,808.080 SIT, na podlagi pred-
hodno sklenjenih pogodb iz proračunske po-
stavke 6631 Politika kakovosti.

4. Predvidena višina sredstev za sofinan-
ciranje nakupa laboratorijske opreme za ugo-
tavljanje kvalitete pšenice, v katero so vklju-
čeni FN 1700, laboratorijski mlin, granomat
in precizna tehtnica, je do 70% celotne vred-
nosti za posamezen zbirni center.

5. Zahtevke za dodelitev subvencije z vse-
mi zahtevanimi prilogami je potrebno poslati
najkasneje do 15. 7. 2000 na naslov: Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Dunajska 56, 58, Ljubljana, s pripisom:
“Za razpis – zbirni centri za pšenico”.

6. Prepozne in nepopolne vloge bodo za-
vržene, neutemeljene pa zavrnjene.

7. Vlagatelji bodo o odobritvi oziroma neo-
dobritvi sredstev obveščeni pisno, s skle-
pom ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, v roku 30 dni po poteku razpisa.

II. Kriteriji za dodelitev sredstev
Kmetijska zadruga ima pravico do sofi-

nanciranja nakupa laboratorijske opreme, če
ima status zbirnega centra, če je v letu 1999
odkupila najmanj 500.000 kg pšenice in ima
v letu 2000 sklenjenih pogodb za odkup
najmanj 1,000.000 kg pšenice.

III. Vsebina zahtevka
1. Zahtevku za dodelitev sredstev za na-

kup laboratorijske opreme za ugotavljanje
kvalitete pšenice mora biti priloženo:

– originalen račun za nakup laboratorij-
ske opreme za ugotavljanje kvalitete pšenice
ali fotokopija računa z originalnim žigom in
podpisom prodajalca, z datumom od 1. 1.
2000 do najkasneje 5. 7. 2000,

– izjava kmetijske zadruge, da se oprema
nabavlja za ugotavljanje kvalitete pšenice na
določenem zbirnem mestu,

– dokaze o realizaciji odkupa pšenice v
letu 1999,

– dokaze o sklenjenih pogodbah za od-
kup pšenice v letu 2000,

– potrdilo o registraciji kmetijske zadru-
ge, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev
(izpisek iz sodnega registra),

– obrazec Vloga za sofinanciranje opre-
me na zbirnih centrih za odkup pšenice.
Obrazec je možno dobiti na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v sektor-
ju za kmetijske trge.

IV. Informacije
Vse informacije v zvezi z razpisom se lah-

ko dobijo v sektorju za kmetijske trge, tel.
061/178-90-40, vsak delovni dan od 9. do
10. ure.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ob-30432
Na podlagi programa zapiranja rudnika,

Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o., Črno-
melj, objavlja

javni razpis
za financiranje prezaposlovanja

delovnih invalidov
Sredstva, na katera se razpis nanaša, so

del proračunskih sredstev po zakonu o za-
gotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rja-
vega premoga v obdobju 1995–2000.

1. Predmet razpisa
Sredstva so namenjena spodbujanju pre-

zaposlovanja delovnih invalidov Rudnika Ka-
nižarica.

2. Merila in pogoji
Zahtevek za dodelitev premije lahko vloži

invalidsko podjetje, ki zaposli delovne invali-
de iz Rudnika Kanižarica v zapiranju, d.o.o.

Premija ob prezaposlitvi se po sklenjeni
medsebojni pogodbi med Rudnikom Kaniža-
rica v zapiranju, d.o.o. in invalidskim podjet-
jem izplača kot nepovratna sredstva z obvez-
nostjo zaposlitve delovnih invalidov.

Znesek premije znaša 4,431.360 SIT za
vsakega prezaposlenega delovnega invalida.

3. Zahtevek za izplačilo premije mora vse-
bovati:

– firmo oziroma ime in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– odločbo pristojnega organa o izpolnje-

vanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– dokazilo o sklenitvi delovnega razmerja

z delovnim invalidom Rudnika Kanižarica v
zapiranju, d.o.o., za nedoločen čas (priložiti
potrdilo o prijavi za pokojninsko in invalidsko
ter zdravstveno zavarovanje, obr. M1/M2,),

– izjava, da delodajalec vsaj eno leto ni
odpustil nobenega delavca,

– BON 1 in BON 2, ki ne smeta biti sta-
rejša od 30 dni,

– investicijski program, izdelan po enotni
metodologiji za oceno investicij, financiranih
iz proračuna RS, iz katerega je razvidna real-
na možnost trajnejše prezaposlitve delovnih
invalidov rudnika Kanižarica,

– garancijo banke, vnovčljive na prvi po-
ziv, ali garancijo (overjeno izjavo) lastnika, da
z vsem svojim premoženjem jamči na izpolni-
tev pogodbene obveznosti po 2. točki razpi-
sa.

4. Rok za prijave je naslednji dan po tej
objavi in velja 14 dni po objavi.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo zainteresirani na sedežu Rudni-
ka Kanižarica v zapiranju, d.o.o., Kanižarica
41, 8340 Črnomelj, tel. 07/356-100.

Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o.,
Črnomelj

Št. 022-25/00 Ob-30454
Na podlagi določbe 3. člena zakona o

merilih in postopku za dajanje poroštev Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 21/95 in
18/96), 25. člena zakona o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije za leto 2000 (Ur.
l. RS, št. 9/00) in sklepa Vlade Republike
Slovenije št. 446-04/98-5 z dne 3. 4. 2000
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano objavlja

javni razpis
za pridobivanje poroštev Republike
Slovenije za posojilne obveznosti

pravnih oseb v letu 2000
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sprejemanje prošenj

za izdajo poroštev Republike Slovenije za
posojilne obveznosti pravnih oseb z območ-
ja Republike Slovenije v letu 2000. Ministrs-
tvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo
poleg predpisanih meril, ki jih določa zakon
o merilih in postopku za dajanje poroštev
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 21/95 in
18/96) zahtevalo še izpolnjevanje pogoja,
po katerem bo poroštvo namenjeno za raz-

vojne, sanacijske in ekološke projekte ter
prilagajanje kmetijskih dejavnosti pogojem
notranjega trga Evropske unije in za projekte
s področja regionalnega razvoja.

Za poroštvo ne morejo kandidirati pravne
osebe v lasti Republike Slovenije, Slovenske
razvojne družbe in pravne osebe, ki imajo
neporavnane obveznosti do države.

II. Pogoji razpisa
Na ta javni razpis se lahko prijavijo pravne

osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
katerih glavni predmet dejavnosti je kmetijs-
tvo, ribištvo ali živilska pridelava. Pravne ose-
be so dolžne predložiti dokazilo – izpisek iz
sodnega registra, star največ 1 mesec.

1. Posamezno poroštvo se lahko izda v
višini 100% neporavnane obveznosti iz kre-
ditne pogodbe, ki je banka (kreditodajalec)
ni mogla izterjati na noben drug zakonit na-
čin.

2. Poroštvo se daje banki za kredit, ki je
namenjen za realizacijo dejavnosti in aktivno-
sti, pri katerih kreditojemalec lahko doku-
mentira ustrezen in poroštvu sorazmeren ob-
seg naročil in storitev.

3. Kreditojemalec je z banko dolžan skle-
niti kreditno pogodbo, katere pogoji ne sme-
jo odstopati od najbolj ugodnih kreditnih po-
gojev, ki v trenutku zagotavljanja kredita ve-
ljajo v Republiki Sloveniji za ustrezno katego-
rijo kreditojemalca.

4. Banka mora predložiti:
– pisno izjavo, da je kreditojemalec, po

stanju na dan odobritve posojila razvrščen v
skupino A, B, C po klasifikaciji terjatev, ki jo
predpisuje Banka Slovenije;

– poročilo o vseh bilančnih in izven bi-
lančnih terjatvah in obveznostih kreditojemal-
ca, s pripisanimi obrestmi po stanju na dan
predložitve predloga za izdajo poroštvene iz-
jave, razdeljenih po ročnosti (kratkoročne,
dolgoročne);

– obrazec BON-2 Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, Ljubljana;

– dokazilo, da zoper kreditojemalca niso
podani razlogi za uvedbo stečajnega postop-
ka;

– kreditno pogodbo in pogodbo s kredi-
tojemalcem o ustreznem zavarovanju celot-
nega zneska terjatve (hipoteka, cesija terja-
tev, zastava vrednostnih papirjev ipd.);

– amortizacijski načrt.
5. Kreditojemalec mora hkrati z vlogo za

izdajo poroštva Republike Slovenije predlo-
žiti poslovno poročilo za leto 1998 in 1999
(oboje skupaj z bilancami stanja in uspeha) in
poslovni načrt za leto 2000.

6. Za izdajo poroštva za obveznosti z dos-
pelostjo nad enim letom je kreditodajalec dol-
žan predložiti študijo upravičenosti investicije.

7. Pooblaščena organizacija, ki posredu-
je mnenje o boniteti podjetja in kakovosti
zavarovanja je Slovenska izvozna družba.

8. Republika Slovenija oziroma pristojno
ministrstvo lahko zahteva od prosilca dodat-
ne podatke in informacije.

III. Poroštvena kvota
Poroštvena kvota za leto 2000 je

300,000.000 tolarjev.
IV. Pogoji poroštva
1. Poroštvo bo dano za obveznost z dos-

pelostjo do sedmih let.
2. Poslovna banka ponudi kreditojemal-

cu kredit obrestovan po letni obrestni meri,
ki praviloma:
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– za kratkoročne kredite ne presega TOM
+ 4%;

– za dolgoročne kredite ne presega TOM
+ 5%.

Prednost pri izdaji poroštev bodo imeli
krediti z nižjo obrestno mero.

3. Republika Slovenija za izdana poroštva
zaračunava provizijo. Postopek za plačilo pro-
vizije je predpisan z navodilom, objavljenim v
Uradnem listu RS, št. 15/96.

V. Prednost pri pridobivanju poroštev RS
bodo imele pravne osebe:

1. katerih sanacijski program z opredeli-
tvijo investicij v osnovna in obratna sredstva
izkazuje razvojno naravnanost programa
(predvsem pa uvajanje novih tehnologij, ino-
vacij, večanja konkurenčne sposobnosti, od-
piranje novih delovnih mest itd.),

2. za ekološko naravnane projekte (var-
čevanje z energijo, ekološki standardi),

3. za projekte, ki omogočajo izpolnjeva-
nje standardov na področju kakovosti.

VI. Realizacija poroštva
Poslovna banka lahko uveljavlja pravico do

izpolnitve poroštvene obveznosti Republike
Slovenije, če je preprečila ugasnitev poroko-
ve obveznosti in če je iz dokumentacije, prilo-
žene zahtevku, razvidno, da je izkoristila vse
zakonite možnosti za izterjavo dolga od dolž-
nika, pa se kljub temu ni uspela poplačati.

Zahtevku za izpolnitev poroštvene obvez-
nosti morajo biti priloženi dokazi o zavarova-
njih, ki jih je poslovna banka pridobila za
svojo terjatev, pravnomočne sodne odločbe,
ki dokazujejo neuspešnost izterjave in izra-
čun zahtevanega zneska.

VII. Roki prijave
Rok prijave je odprt do 5. 12. 2000 ozi-

roma do izčrpanja poroštvenega potenciala.
Vloge morajo biti poslane po pošti ali preda-
ne v vložišču Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljub-
ljana v zaprti ovojnici z imenom in naslovom
pravne osebe ter oznako »Ne odpiraj, Prijava
na razpis – javni razpis za pridobivanje poro-
štev Republike Slovenije«.

Odpiranje prijav bo vsak prvi torek v me-
secu, ob 10. uri na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58,
Ljubljana.

VIII. Pogoji za udeležbo pri razpisu so:
– prijava,
– firma in naslov prosilca (identifikacijska

oznaka, matična številka),
– dokazi o izpolnjevanju zahtevanih po-

gojev.
IX. Izbor prijav
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni

najkasneje v 30. dneh po odpiranju ponudb.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom

dobite pri Boženi Majzovski, podsekretarki
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, tel. 061/178-90-75.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ob-30673
Pospeševalni center za malo gospo-

darstvo, Dunajska 156/I Ljubljana v sodelo-
vanju z Zavodom Republike Slovenije za za-
poslovanje, Ministrstvom za gospodarske de-
javnosti in Ministrstvom za malo gospodarstvo
in turizem kot naročniki in sofinancerji pro-
grama, razpisujejo na podlagi določil zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije

za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00), zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Progra-
ma ukrepov aktivne politike zaposlovanja v
Republiki Sloveniji za leto 1999 (Ur. l. RS,
št. 48/99) in Akcijskega programa zaposlo-
vanja za leti 2000-2001 sprejetega na 135.
seji Vlade RS 18. 11. 1999.

javni razpis
za izbor izvajalca/ev programa

spodbujanja ženskega podjetništva
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbor izvajalca/ev pro-

grama pospeševanja ženskega podjetništva,
kot podprograma Akcijskega programa za-
poslovanja za leti 2000 in 2001.

Naročniki predmet razpisa razpisujejo za
obdobje dveh let in sicer za leto 2000 in
2001.

II. Cilji programa
1. do junija 2001 vzpostaviti informa-

cijsko središče za spremljanje in podporo
uveljavljanju žensk na trgu dela in vzpostaviti
stik z najmanj 7.000 ženskami z namenom
vključitve v različne oblike posameznim cilj-
nim skupinam prilagojenih oblik pomoči,

2. do konca leta 2001 izdati publikaci-
jo o položaju žensk na trgu dela,

3. do konca leta 2001 vzpostaviti mre-
žo 30 usposobljenih strokovnih sodelavk -
promotorjev ženskega podjetništva,

4. vzpostaviti neposredno povezavo z
mednarodnimi inštitucijami, ki podpirajo raz-
voj ženskega podjetništva in drugih oblik po-
klicnega uveljavljanja žensk in do konca leta
2001 zagotoviti vključitev v vsaj štiri medna-
rodne programe oziroma mreže, preko kate-
rih bodo zagotovljena dodatna sredstva za
nadalnjo promocijo programa.

Ponudba mora vsebovati:
1. načrt za vzpostavitev informacijskega

središča za spremljanje in izvajanje programa
spodbujanja poklicnega uveljavljanja žensk.

Ključne naloge:
1.1. organizacija svetovalne pomoči in s

tem zagotovitev neposrednega kontakta,
1.2. vključevanje in povezovanje vseh ob-

stoječih mrež in združenj,
1.3. priprava sistematičnega načrta izva-

janja promocije programa;
2. program priprave in izvedbe programa

usposabljanja strokovnega kadra za promo-
cijo, uvajanje in spremlja je izvajanja progra-
ma na regionalnem/lokalnem nivoju.

Ključne naloge:
2.1. priprava programa usposabljanja,
2.2. priprava razpisa in izbor udeleženk,
2.3. organizacija in izvedba programa.
3. Načrt (način) spremljanja mednarod-

nih programov in program vključevanja v
mednarodne povezave.

Ponudba mora vsebovati tudi oceno
stroškov za izvedbo posamezne aktivnosti,
strukturo stroškov in terminski plan izvedbe.

III. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost sredstev, ki so na

razpolago za izvedbo programa v letu 2000
znaša 22,000.000 SIT. Sredstva za izvedbo
programa v letu 2001 bodo določena s pro-
računom za leto 2001. Naročnik bo z izbra-
nimi izvajalci sklenil pogodbo za obdobje
2000 in 2001 s tem, da bo višina razpoložlji-
vih sredstev za posamezne namene v letu
2001 natančneje opredeljena z aneksom k
pogodbi.

IV. Rok izvedbe: do konca leta 2001.
V. Pogoji sodelovanja na razpisu
Na razpis se lahko prijavi:
1. za izvedbo posameznih prioritetnih na-

log se lahko prijavijo samostojne pravne ozi-
roma fizične osebe, ki z referencami dokazu-
jejo uspešnost dela na področju za katerega
se prijavljajo;

2. zaželjen je konzorcij vsaj treh članov
– ki mora obvezno vključiti partnerja iz

Evropske unije z referencami na področju
spodbujanja ženskega podjetništva,

– ki ima medsebojne odnose urejene s
konzorcijsko pogodbo in pokriva vse zahte-
vane aktivnosti programa,

– član konzorcija mora z referencami
dokazati uspešnost dela na področju za kat-
erega je po konzorcijski pogodbi zadolžen,

– član konzorcija se ne more samostojno
prijaviti na razpis.

VI. Kriteriji za izbor
Kriteriji, ki jih bomo upoštevali pri izboru

prijavitelja bodo naslednji:
– celovitost predložene ponudbe,
– kvaliteta predloženega poslovnega na-

črta,
– reference prijaviteljev,
– stroškovna sprejemljivost.
VII. Način financiranja
Naročnik bo z izbranim prijaviteljem/ji

sklenil pogodbo, plačila bodo izvedena faz-
no na osnovi opravljenega dela in predlože-
nega poročila.

VIII. Obvezna oblika in vsebina ponudbe
1. Ponudniki morajo popolno prijavo

vključno s prijavnimi obrazci v zaprti kuverti
poslati priporočeno na naslov Pospeševalni
center za malo gospodarstvo, Dunajska 156,
Ljubljana, označeno z vidno oznako v levem
zgornjem kotu na prednji strani kuverte in
sicer: “Ne odpiraj - javni razpis za izbor izva-
jalca/ev programa spodbujanja ženskega
podjetništva.” Osebno predložene vloge bo-
mo sprejemali na Pospeševalnem centru za
malo gospodarstvo vsak delovni dan do 14.
ure. Vloge, ki ne bodo imele oznake, bodo v
postopku odpiranja zavrnjene kot nepravilno
opremljene.

Kompletna ponudba za izbor izvajalca/ev
programa spodbujanja ženskega podjetniš-
tva mora vsebovati naslednje elemente:

A) Izpolnjena prijava na razpis, z vsemi
zahtevanimi podatki v obrazcu,

B) Podpisana konzorcijska pogodba, v
kateri mora biti določen nosilec konzorcija,

C) Obvestilo o identifikaciji in razvrstitivi
po dejavnosti SURS nosilca konzorcija oziro-
ma samostojne pravne/fizične osebe,

D) Odločba ali sklep o registraciji,
E) Ustanovitveni akt ali potrjen statut no-

silca konzorcija/samostojne pravne ali fizič-
ne osebe,

F) Poslovni načrt aktivnosti in razdelitev
nalog med posameznimi člani konzorcija po
posameznih časovno opredeljenih fazah,

G) Ustrezne reference posameznega čla-
na konzorcija s katerimi dokazuje izkušnje za
področje oziroma aktivnosti, ki jih ima v okvi-
ru konzorcija. Posamezni član konzorcija mo-
ra imeti vsaj 5 let izkušenj na področju pos-
peševanja podjetništva ali temu sorodnih po-
dročij.Če je član konzorcija pravna oseba,
mora imeti vsaj enega zaposlenega, z naj-
manj petletnimi izkušnjami na področju raz-
vojnega načrtovanja in svetovanja,
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H) Načrt za vzpostavitev informacijskega
središča,

I) Okvirni program priprave in izvedbe pro-
grama usposabljanja strokovnega kadra za
promocijo, uvajanje in spremljanje izvajanja
programa na regionalnem/lokalnem nivoju,

J) Osnutek razpisa
K) Okvirni načrt spremljanja mednarodnih

programov in okvirni program vključevanja v
mednarodne povezave.

1. Rok za oddajo ponudbe: ponudbe mo-
rajo prispeti na Pospeševalni center za malo
gospodarstvo v 30. dneh od objave javnega
razpisa oziroma do vključno 24. 7. 2000.

2. Nepravilno označene ponudbe bodo
vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora bi-
ti na hrbtni strani pošiljke označen pošiljatelj
(prijavitelj).

3. Komisija bo pričela z odpiranjem po-
nudb, ki bodo pravočasno prispele na Pos-
peševalni center za malo gospodarstvo,
26. 7. 2000 ob 10. uri, v prostorih Pospe-
ševalnega centra za malo gospodarstvo, Du-
najska 156, Ljubljana.

4. Ponudniki bodo o izboru pisno ob-
veščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.

5. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
tresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:

– na naslovu Pospeševalni center za ma-
lo gospodarstvo, Dunajska 156, Ljubljana,
vsak delovni dan do 15. ure,

– na internetu na naslovu
http//www.pcmg.si,

– ali jo naročijo po telefonu
061/189-18-70, 189-18-70,

– dodatne informacije posreduje Daša
Rakovec, tel. 061/189-18-84.

Pospeševalni center
za malo gospodarstvo, Ljubljana

Ob-30672
Pospeševalni center za malo gospo-

darstvo, Dunajska 156 /I Ljubljana v sodelo-
vanju z Ministrstvom za delo družino in so-
cialne zadeve, ter Zavodom Republike Slo-
venije za zaposlovanje, kot naročniki in sofi-
nancerji programa, razpisujejo na podlagi
določil zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2000 (Ur. l. RS, št.
9-443/2000), zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/1997) in Akcijskega programa
zaposlovanja v RS za leti 2000-2001 spreje-
tega na 135. seji Vlade RS 18. 11. 1999

javni razpis
za sofinanciranje stroškov izvedbe
feasibility študij za uvajanje pilotnih

projektov integracijskih podjetij
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje strošk-

ov izvedbe feasibility študij za uvajanje pilot-
nih projektov integracijskih podjetij ter sofi-
nanciranje stroškov vodenja pilotnih projek-
tov integracijskih podjetij v okviru uresniče-
vanja Programa razvoja integracijskih podjetij
v Republiki Sloveniji kot podprograma Akcij-
skega programa zaposlovanja za leti 2000 in
2001.

II. Namen razpisa
Namen razpisa je:
– sofinanciranje stroškov priprave in iz-

vedbe feasibility študij za uvajanje pilotnih
projektov integracijskih podjetij;

– sofinanciranje stroškov vodenja pilotnih
projektov integracijskih podjetij.

III. Cilj razpisa
Cilj razpisa je izbrati največ 10 izvajalcev,

katerim bomo sofinancirali stroške priprave
in izvedbe feasibility študij za uvajanje pilot-
nih projektov integracijskih podjetij ter sofi-
nancirali stroške vodenja pilotnih projektov
integracijskih podjetij.

IV. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost sredstev, ki so na

razpolago za izvedbo programa v letu 2000
znaša 10,000.000 SIT. Sredstva za izvedbo
programa v letu 2001 in 2002 bodo določe-
na s proračunom za leto 2001 in 2002. Na-
ročnik bo z izbranimi izvajalci sklenil pogod-
bo za obdobje 2000-2002 s tem, da bo
višina razpoložljivih sredstev za posamezne
namene v letu 2001-2002 natančneje opre-
deljena z aneksom k pogodbi.

V. Rok izvedbe: do konca leta 2002.
VI. Pogoji sodelovanja na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo:

1. vse pravne in fizične osebe, ki bodo
zagotovile oblikovanje in vodenje pilotnih pro-
jektov integracijskih podjetij,

2. lokalni pospeševalni centri,
3. kreatorji javnih del v okviru Zavoda

Republike Slovenije za zaposlovanje,
4. druge samostojne pravne in fizične

osebe, ki bodo v okviru programa zagotovile
vodenje pilotnih projektov na neprofiten na-
čin,

5. invalidska podjetja, ki bodo zagoto-
vila ločeno izvajanje in spremljanje eksperi-
mentalnih projektov integracijskih podjetij.

VII. Kriteriji za izbor
Pri izboru posameznih izvajalcev pilotnih

projektov integracijskih podjetij se bodo upo-
števali naslednji kriteriji:

– da projekt pomeni preverjanje možno-
sti prehajanja obstoječih programov javnih
del v oblike integracijskih podjetij,

– da je feasibility študija programa name-
njena udeležencem, ki ustrezajo kriterijem iz
Programa razvoja integracijskih podjetij v Re-
publiki Sloveniji,

– da program zagotavlja delovna mesta v
okviru pilotnih projektov integracijskih podje-
tij za zaposlitev brezposelnih in presežnih
delavcev v skladu z zahtevami in kriteriji Pro-
grama razvoja integracijskih podjetij v Re-
publiki Sloveniji,

– da program zagotavlja razvoj novih de-
javnosti na lokalnem nivoju, ki so pomembne
za prebivalce in še niso predmet tržne po-
nudbe.

Izmed prijaviteljev bo izbranih največ 10
izvajalcev pilotnih projektov integracijskih
podjetij, katerim bomo sofinancirali stroške
priprave in izvedbe feasibility študij za uvaja-
nje pilotnih projektov integracijskih podjetij
ter stroške vodenja pilotnih projektov inte-
gracijskih podjetij.

VIII. Način financiranja
Naročnik bo z izbranimi prijavitelji sklenil

pogodbo za triletno obdobje, plačila bodo
izvedena fazno na osnovi opravljenega dela
in predloženega poročila.

IX. Obvezna oblika in vsebina ponudbe
1. Ponudniki morajo popolno prijavo

vključno s prijavnimi obrazci v zaprti kuverti
poslati priporočeno na naslov Pospeševalni
center za malo gospodarstvo, Dunajska 156,
Ljubljana, označeno z vidno oznako v levem

zgornjem kotu na prednji strani kuverte in
sicer: “Ne odpiraj - javni razpis za sofinanci-
ranje stroškov izvedbe feasibility študij za uva-
janje pilotnih projektov integracijskih podje-
tij.” Osebno predložene vloge bomo spreje-
mali na Pospeševalnem centru za malo gos-
podarstvo vsak delovni dan do 14. ure.
Vloge, ki ne bodo imele oznake, bodo v po-
stopku odpiranja zavrnjene kot nepravilno
opremljene.

Kompletna ponudba za sofinanciranje
stroškov izvedbe feasibility študij za uvajanje
pilotnih projektov integracijskih podjetij mora
vsebovati naslednje elemente:

A) Izpolnjena prijava na razpis z vsemi
zahtevanimi podatki na obrazcu,

B) Obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti SURS,

C) Odločbo ali sklep o registraciji,
D) Ustanovitveni akt oziroma potrjen sta-

tut,
E) Feasibility študijo razvoja pilotnih pro-

jektov integracijskih podjetij,
F) Izvedbeni načrt uvajanja projekta v pr-

vih treh letih poslovanja,
G) Reference prijavitelja.
2. Rok za oddajo ponudbe: ponudbe mo-

rajo prispeti na Pospeševalni center za malo
gospodarstvo v 30. dneh od objave javnega
razpisa oziroma do vključno 24. 7. 2000.

3. Nepravilno označene ponudbe bodo
vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora bi-
ti na hrbtni strani pošiljke označen pošiljatelj
(prijavitelj).

4. Komisija bo pričela z odpiranjem po-
nudb, ki bodo pravočasno prispele na Pos-
peševalni center za malo gospodarstvo
27. 7. 2000 ob 10. uri, v prostorih Pospe-
ševalnega centra za malo gospodarstvo, Du-
najska 156, Ljubljana.

6. Ponudniki bodo o izboru pisno ob-
veščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
tresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:

– na naslovu Pospeševalni center za ma-
lo gospodarstvo, Dunajska 156, Ljubljana,
vsak delovni dan do 15. ure,

– na internetu na naslovu
http//www.pcmg.si,

– ali jo naročijo po telefonu
061/189-18-70, 189-18-87,

– dodatne informacije posreduje Daša
Rakovec, tel. 061/189-18-84.

Pospeševalni center
za malo gospodarstvo, Ljubljana

Jr05.doc

Št. 403-150/00-401  Ob-30607
Na podlagi sprejetega odloka o proraču-

nu Občine Krško (Ur. list RS, št. 49/00),
Pravilnika o namenu, načinu in virih financira-
nja kmetijstva v Občini Krško (Ur. list RS,
št. 16/99), objavlja Občina Krško

javni razpis
za sofinanciranje programov

strokovnega dela združenj kmetijskih
pridelovalcev (društev ali zvez) in

prireditev na podeželju v letu 2000
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje

programov strokovnega dela združenj kme-
tijskih pridelovalcev (društev ali zvez) in prire-
ditev na podeželju na naslednjih področjih:
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Programi strokovnega dela
Sofinancira se:
– izobraževanje in seznanjanje z novimi

tehnološkimi dosežki na področju pridelave,
dodelave in predelave kmetijskih pridelkov
ter dopolnilnih dejavnosti ,

– pridobivanje strokovnih in tržnih infor-
macij.

Prireditve:
– Sofinancirajo se prireditve, ki predstav-

ljajo ljudske običaje, podeželje in pospešuje-
jo njegov razvoj.

Sofinanciranje programov, ki so usmerje-
ni v dolgoročno regijsko povezovanje.

Občina Krško bo sofinancirala programe
oziroma prireditve, ki potekajo v času od
1. 12. 1999 do 30. 11. 2000.

II. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu:

Upravičenci do sredstev po tem razpisu
so pravne osebe (društva ali zveze), ki zdru-
žujejo kmetijske pridelovalce na območju ob-
čine Krško.

III. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev namenjenih za

sofinanciranje programov in prireditev je
3,000.000 SIT na proračunski postavki
5061 Izobraževanje. Za posamezne upravi-
čence znaša višina sofinanciranja do 30%
nepovratnih sredstev od vrednosti predlože-
nega programa.

IV. Merila za izbiro programov
– število kmetijskih pridelovalcev, ki jih

zastopa društvo ali zveza,
– delež lastnih sredstev pri izvedbi pro-

grama,
– vsebina programa,
– tradicionalnost prireditve
– vključevanje krajanov v prireditve,
– vsebina prireditve,
– uvajanje novih programov, ki povezuje-

jo regijo.
V. Vsebina zahtevka
Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge in

dokumentacije k vlogi.
Vloga mora vsebovati izpolnjen prijavni

obrazec, ki ga dobite na Oddelku za gospo-
darske dejavnosti Občine Krško, z osnovni-
mi podatki:

– podatki o upravičencu: točen naslov
upravičenca, datum ustanovitve društva ali
zveze, število članov društva, žiro račun druš-
tva ali zveze, ime in priimek predsednika ali
pooblaščenca društva ali zveze, telefon,

– predmet vloge: programi strokovnega
dela, prireditve, programi povezovanja v re-
gijo;

– predračunska vrednost naložbe z viri
financiranja,

– zaprošena višina sofinanciranja,
– terminski plan izvajanja naloge (začetek

in konec).
Dokumentacija k vlogi:
– program strokovnega dela, prireditev in

program regijskega povezovanja društev ali
zveze za leto 2000 (kratek opis delovanja in
prireditev društev ali zvez),

– koledar prireditev v letu 2000,
– finančni načrt za prireditve in akcije, ki

so predmet javnega razpisa in dinamika ko-
riščenja sredstev,

– poročilo o že izvršenih delih s priloženi-
mi originalnimi dokazili o plačilu računov za
izvedene aktivnosti,

– potrdilo o registraciji, ki ne sme biti sta-
rejši od 60 dni.

VI. Naknadno zahtevana dokumentacija
S sklenitvijo pogodbe o črpanju dodelje-

nih sredstev mora upravičenec predložiti:
– poročilo o izvedbi prireditve,
– dokazilo o zaključeni finančni konstruk-

ciji.
VII. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala tri članska komisija,

ki jo imenuje župan.
Vse pravočasne vloge bodo ocenjene na

osnovi pravočasne in popolne vloge.
Upravičencu bodo sredstva dodeljena s

sklepom župana v roku 60 dni po izteku
razpisnega roka.

Nepravočasne vloge bodo zavržene, neu-
temeljene pa zavrnjene.

Predlagatelja nepopolne vloge komisija v
roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozo-
ve, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet dni
od dneva prejema obvestila. Nepopolne vlo-
ge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne
dopolni se zavržejo.

VIII. Rok za vložitve zahtevkov
Vloge s predpisano dokumentacijo mora-

jo prispeti najkasneje do 21. 7. 2000 do 14.
ure na naslov: Občina Krško, Oddelek za
gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Kr-
ško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni
razpis – društva ali zveze kmetijskih pridelo-
valcev «.

Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila v ponedeljek, 24. 7. 2000. Odpira-
nje vlog ne bo javno.

IX. Rok za obveščanje o izidu razpisa
Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev ob-

veščeni najkasneje v 45 dneh od odpiranja
ponudb.

X. Informacije
Vse informacije v zvezi z razpisom se lah-

ko dobijo na sedežu Občine Krško, Oddelek
za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, Krško,
vsak uradni delovni dan, od 8. do 9. ure, na
tel. št. 22-771 int. 319, kontaktna oseba:
Magda Krošelj.

Občina Krško

Št. 41403/2/2000 Ob-30469
Občina Črnomelj v skladu s 4. členom

Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinske-
ga proračuna za pospeševanje razvoja kme-
tijstva, dopolnilnih dejavnosti, obrti in podjet-
ništva v občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 62/97)
na podlagi Občinskega sklepa z dne 9. 5.
2000 objavlja

razpis
dolgoročnih posojil in subvencijo

obrestne mere za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva na območju

Občine Črnomelj za leto 2000
Na podlagi pravilnika o dodeljevanju sred-

stev občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti,
obrti in podjetništva v občini Črnomelj so
predmet razpisa:

1) V sodelovanju z Dolenjsko banko d.d.,
enota Črnomelj, sredstva za dodelitev dolgo-
ročnih posojil v višini 49,924.000 SIT.

2) Subvencija obrestne mere do 50% real-
ne obrestne mere za posojila odobrena iz

sredstev za prestrukturiranje zaposlenosti na
območju poslovne cone Rudnika, v višini
2,000.000 SIT za leto 2000.

1.1. Pogoji dodeljevanja:
– prosilec lahko vloži vlogo za posojilo v

višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT, največ 30% predračunske
vrednosti investicije;

– obrestna mera znaša TOM +2,5% na
letni ravni;

– stroški posojila so 0,5% od zneska po-
sojila oziroma najmanj 15.000 SIT;

– zavarovanje posojila mora biti v skladu
s pogoji izbrane banke;

– doba vračanja posojila je najmanj 1 leto
in največ 5 let, v okviru te dobe je možnost
polletnega moratorija;

– prosilec mora imeti med viri financiranja
najmanj 30% lastnih sredstev;

– prednost pri dodelitvi kredita imajo pro-
silci, ki na podlagi razpisa za leto 1999 niso
prejeli sredstev iz občinskega proračuna za
pospeševanje malega gospodarstva;

2.1. Pogoji dodeljevanja:
– prosilec lahko vloži vlogo za subvencijo

obrestne mere do 50% realne obrestne me-
re v letu 2000, v kolikor je investicija na
lokaciji poslovne cone Rudnik;

– posojilo za investicijo mora biti iz sred-
stev za prestrukturiranje zaposlenosti na ob-
močju poslovne cone Rudnika;

3) Nameni za katere se lahko dodeljujejo
posojila:

– nakup nove ali generalno obnovljene
opreme;

– nakup, graditev ali adaptacija poslovnih
prostorov;

– sofinanciranje novih programov in raz-
širjanje že obstoječe dejavnosti;

4) Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni

podjetniki in gospodarske družbe, ki izpol-
njujejo naslednja pogoja:

– podjetja v zasebni in mešani lasti z do
50 zaposlenimi;

– imajo sedež firme, poslovne prostore in
lokacijo investicije na območju občine Črno-
melj;

5) Merila za dodelitev posojila bodo se-
stavni del obrazca;

6) Vsebina vloge:
– vsebina vloge za dodelitev sredstev je

razvidna iz obrazca: Vloga za dodelitev poso-
jila;

– vsebina vloge za subvencijo obrestne
mere je razvidna iz obrazca: Vloga za sub-
vencijo obrestne mere;

Obe vlogi se dobita na Občini Črnomelj,
soba št. 4/II. od 23. 6. 2000 dalje (kontakt-
na oseba: Mojca Stjepanovič, Trg svobode
3, tel. 07-306-11-10). Izpolnjene vloge z
vso potrebno dokumentacijo se lahko odda-
jo na omenjenem mestu. Obravnavane bodo
vloge oddane na izvirnih obrazcih.

7) Rok za prijavo je najkasneje do 5. 9.
2000 do 12. ure.

8) Zavrnitev vloge:
Vloga se formalno zavrne, v kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih po-

gojev iz 4. točke iz tega razpisa oziroma pri
subvenciji obrestne mere pogojev iz točke
2.1. tega razpisa);

9) Obdelava vlog: ustrezne in popolne
vloge pod točko 1. tega razpisa bo obravna-
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val kreditni odbor izbrane banke in Odbor za
gospodarstvo in komunalno infrastrukturo pri
Občinskem svetu občine Črnomelj. Ustrez-
ne in popolne vloge pod 2. točko tega razpi-
sa bo obravnaval Odbor za gospodarstvo in
komunalno infrastrukturo pri Občinskem sve-
tu občine Črnomelj.

Občina bo prosilce o odločitvi pisno ob-
vestila s sklepom v roku 15 dni po sprejemu
odločitve.

10) Vse ostale informacije v zvezi z razpi-
som lahko dobijo prosilci na Občini Črnomelj
pri Mojci Stjepanovič.

Občina Črnomelj

Št. 354-00-17/00 Ob-30473
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava

Republike Slovenije za varstvo narave, ob-
javlja

seznam

– predelovalcev odpadkov,
– odstranjevalcev odpadkov,
– zbiralcev odpadkov,
– posrednikov odpadkov,
– prevoznikov odpadkov,
ki so bili do 1. 6. 2000 vpisani v eviden-

ce, ki jih vodi omenjeno ministrstvo v skladu
s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni
list RS, št. 84/98) in sicer v skladu s 37. čle-
nom za predelovalce in odstranjevalce, ki
predelujejo ali odstranjujejo odpadke drugih
imetnikov ter v skladu z 38. členom za zbiral-
ce, posrednike in prevoznike odpadkov.

Seznama predelovalcev in odstranjeval-
cev vsebujeta podatke o:

– imenu in sedežu predelovalca ali od-
stranjevalca, številki iz evidence, vrsti odpad-
kov oziroma klasifikacijski številki odpadkov,
ki jih predeluje ali odstranjuje in roku veljav-
nosti dovoljenja, ki ga je predelovalec ali od-
stranjevalec pridobil za predelavo ali odstra-
njevanje odpadkov.

Seznami zbiralcev, posrednikov in pre-
voznikov odpadkov pa vsebujejo podatke o:

– imenu in sedežu zbiralca, številki iz evi-
dence ter o vrsti odpadkov oziroma klasifika-
cijski številki odpadkov, ki jih lahko zbira in
roku veljavnosti potrdila o vpisu v evidenco
zbiralcev odpadkov,

– imenu in sedežu posrednika, številki iz
evidence ter o vrsti odpadkov oziroma klasifi-
kacijski številki odpadkov, za katere lahko
opravlja posredništvo in roku veljavnosti potr-
dila o vpisu v evidenco posrednikov odpad-
kov,

– imenu in sedežu prevoznika, številki iz
evidence ter o vrsti odpadkov oziroma klasifi-
kacijski številki odpadkov, za katere lahko
opravlja prevozništvo in roku veljavnosti potr-
dila o vpisu v evidenco prevoznikov odpad-
kov.

Številka iz evidence se nanaša na števil-
ko, ki jo je predelovalec, odstranjevalec, zbi-
ralec, posrednik ali prevoznik odpadkov pri-
dobil ob vpisu v omenjene evidence.

Klasifikacijska številka odpadka je povze-
ta po Klasifikacijskem seznamu odpadkov, ki
je bil objavljen kot priloga 1 Pravilnika o rav-
nanju z odpadki v Uradnem listu RS, št.
84/98 in iz katerega je razviden naziv od-
padka.
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MOP, Uprava Republike Slovenije za varstvo narave

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Ob-30674
Banka Domžale, d.d., skupina NLB v

skladu s statutom Banke Domžale, d.d.,
skupina NLB objavlja ponudbo, ki jo je ban-
ki posredoval delničar Silvest, Podjetje za
poslovne storitve, d.o.o., Kamnik, Podgorje
3/c, 1240 Kamnik

za odkup

– 2312 rednih delnic Banke Domžale,
d.d.

Delnice se ponujajo po ceni 20.500 SIT
za eno delnico.

Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe na žiro račun pro-
dajalca, št. 50140-601-32816.

Prednostno pravico odkupa imajo v skla-
du z določili statuta delničarji Banke Dom-
žale, d.d., skupina NLB, ki v roku 15 dni od
dneva objave tega oklica v Uradnem listu
RS, pisno sporočijo banki, da sprejemajo
ponudbo.

Ponudba za odkup velja 15 dni od obja-
ve tega oklica v Uradnem listu RS.

Banka Domžale, d.d., skupina NLB

Odkupi poslovnih deležev družb

Št. 2000/1451 Ob-30623
Na podlagi drugega odstavka 64. člena

zakona o prevzemih (UL RS, št. 47/97),
družba Radeče papir d.d. Njivice 7, Rade-
če objavlja da je družba TEHNI-CAR d.o.o.,
Tržaška 118, Ljubljana pridobila en kvalifici-
ran delež družbe Radeče papir d.d.

Radeče papir, d.d.
uprava

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek

Ob-30730
V sklicu 5. skupščine delničarjev družbe

Hoteli Morje, d.d., objavljeni v Uradnem
listu RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000,
Ob-30036, se odstavek za 7. točko popra-
vi in se pravilno glasi:

Predlagatelja sklepa sta uprava in nad-
zorni svet, razen pod točko 5 in 7, kjer je
predlagatelj sklepov nadzorni svet sam.

Hoteli Morje, d.d.
uprava družbe
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Preklic

Ob-30712
Uprava družbe Oljarica Kranj, d.d., Bri-

tof 27, obvešča delničarje, da se 5. seja
skupščine delniške družbe Oljarica, Tovar-
na olja Kranj, d.d., Britof 27, sklicane za
četrtek, 29. 6. 2000 ob 10. uri, na sedežu
družbe, ki je bila objavljena v Uradnem listu
RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000, prekliče.

V skladu s statutom družbe Oljarica, To-
varna olja Kranj, d.d., uprava družbe skli-
cuje

5. sejo skupščine
delniške družbe Oljarica, Tovarna olja

Kranj, d.d., Kranj, Britof 27,
ki bo v četrtek, 27. 7. 2000 ob 10. uri, v

sejni sobi na sedežu družbe Kranj, Britof 27.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje

predsednika skupščine ter dveh prešteval-
cev glasov.

Predlog sklepa: za predsednico skup-
ščine se izvoli Katra Rangus, za preštevalki
glasov pa Ferlan Marjeta in Suljanovič Mira.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999 z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta se sprejme letno poročilo za poslovno
leto 1999 z mnenjem revizorja.

3. Uporaba in delitev dobička.
Predlog sklepa:
A) Ugotovitev in razporeditev čistega do-

bička za poslovno leto 1999 je naslednja:
– celotni (bruto) dobiček:

161,138.243,80 SIT,
– davek iz dobička: 31,735.388 SIT,
– čisti dobiček: 129,402.855,80 SIT.
Čisti dobiček poslovnega leta 1999 v

višini 129,402.855,80 SIT se potrdi in se v
celoti razporedi na nerazporejeni čisti dobi-
ček.

B) Revalorizirani nerazporejeni čisti do-
biček iz preteklih let v znesku
87,862.491,68 SIT se revalorizira do
30. 6. 2000 in se ga del razporedi na na-
slednji način:

– dividenda v znesku 400 SIT (bruto) na
delnico, kar pri 69.816 delnicah, ki so upra-
vičene do izplačila dividende, predstavlja
27,926.400 SIT. Do izplačila dividende je
upravičen delničar, ki je lastnik delnic, evi-
dentiranih v delniški knjigi pri Klirinško de-
potni družbi na dan sklica skupščine delni-
čarjev.

– udeležba pri dobičku se izplača čla-
nom nadzornega sveta in upravi, in sicer v
znesku 4,839.985,80 SIT, v obliki gotovi-
ne.

Dividende in udeležba pri dobičku bodo
izplačane do 31. 8. 2000.

4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be in dopolnitve statuta ter čistopis statuta
po predlogu uprave.

5. Razrešitev članice nadzornega sveta
in imenovanje novega člana.

Predlog sklepa: zaradi podane odstop-
ne izjave se razreši dosedanjo članico nad-
zornega sveta Alenko Žnidaršič-Kranjc in se
na njeno mesto imenuje Roberta Šego.

Mandat člana nadzornega sveta začne
teči z dnem 27. 7. 2000 in traja polno man-
datno dobo.

6. Odpoklic člana nadzornega sveta in
imenovanje novega člana.

Predlog sklepa: odpokliče se doseda-
njega člana nadzornega sveta Milana Nova-
ka in se na njegovo mesto imenuje Katro
Rangus.

Mandat članice nadzornega sveta začne
teči z dnem 27. 7. 2000 in traja polno man-
datno dobo.

7. Imenovanje dveh novih članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa:
A) Dosedanjemu članu nadzornega sve-

ta Blažu Zabretu se podaljša mandat.
Mandat člana začne teči z dnem poteka

sedanjega mandata in traja do 27. 7. 2004.
B) Za novega člana se imenuje Roman

Andronja.
Mandat novega člana začne teči z dnem

vpisa sprememb statuta v sodni register in
traja polno mandatno dobo.

8. Informacija o novem članu nadzorne-
ga sveta – predstavnika delavcev.

Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da je svet delavcev razrešil člana nadzorne-
ga sveta Uroša Bučana in na njegovo mesto
imenoval novega člana Matjaža Bogataja.

9. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: nadzornemu svetu pri-
pada nagrada v obliki sejnine, in sicer pred-
sedniku nadzornega sveta 60.000 SIT, čla-
nom pa 40.000 SIT.

10. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revidiranje poslova-

nja družbe za poslovno leto 2000 se imenu-
je revizorsko hišo Constantia MT & D,
d.o.o., Ljubljana.

11. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: družba iz naslova obli-

kuje sklad za pridobivanje lastnih delnic do
višine 10% osnovnega kapitala družbe ozi-
roma največ 70,404.000 SIT.

Družba sme pridobivati lastne delnice za
naslednje namene:

– če je pridobitev nujna, da bi družba
preprečila hudo, neposredno škodo,

– če je pridobitev neodplačna,
– na podlagi univerzalnega pravnega na-

sledstva,
– na podlagi sklepa skupščine o umiku

delnic po določbah o zmanjšanju osnovne-
ga kapitala,

– za nagrajevanje članov uprave in nad-
zornega sveta družbe.

Sklad lastnih delnic se oblikuje iz naslo-
va rezerv.

12. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s celovitimi pred-

logi sklepov in predlaganimi spremembami
statuta je na vpogled vsem delničarjem v
tajništvu družbe.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine v Uradnem listu RS podajo
predloge za dopolnitev dnevnega reda ozi-
roma nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda, v tajništvu na sede-
žu družbe. Predlogi morajo biti pisni in ra-
zumno utemeljeni.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji, v korist katerih so delnice družbe na

dan 20. 7. 2000 vknjižene v delniški knjigi
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
Klirinško depotni družbi, njihovi pooblaščen-
ci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Pisna pooblastila morajo vsebovati za fi-
zične osebe ime in priimek ter naslov poob-
lastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa
ime in priimek ter naslov pooblaščenca, fir-
mo in žig pooblastitelja ter podpis pooblaš-
čene osebe.

Delničarji, pooblaščenci oziroma zastop-
niki, ki se bodo udeležili skupščine, morajo
predhodno prijaviti udeležbo, najpozneje tri
dni pred zasedanjem skupščine, v tajništvu
na sedežu družbe, ter istočasno deponirati
pisna pooblastila oziroma dokazila o zasto-
panju, če niso shranjena na sedežu družbe.

Sejna soba bo odprta uro pred začet-
kom skupščine. Delničarje prosimo, da za-
radi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v dvo-
rano pravočasno zasedejo mesta.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu
v seznam prisotnosti. Vsaka delnica daje en
glas.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se ponovi istega dne ob 11. uri, v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Oljarica Kranj, d.d.
direktor: Božo Dolenc

Ob-30420
Na podlagi 49. člena statuta Novograd,

d.d., Podbevškova 12, Novo mesto, direk-
tor družbe Novograd sklicuje

7. redno skupščino
delniške družbe Novograd,

gradbeništvo, inženiring in trgovina,
Novo mesto,

ki bo v četrtek, dne 27. 7. 2000 ob
12. uri v dvorani Območne organizacije
ZSSS za Dolenjsko, Cvelbarjeva ulica 3,
Novo mesto z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: skupščina ugotovi
sklepčnost. Skupščina izvoli predsednika
skupščine in imenuje dva preštevalca gla-
sov. Skupščini prisostvuje vabljena notarka.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila družbe za leto 1999 z mnenjem nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo za leto 1999, čisti dobiček
družbe, ugotovljen za leto 1999, se razpo-
redi v rezerve.

3. Obravnava in sprejem poslovnega pla-
na družbe za leto 2000, z mnenjem nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovni plan družbe za leto 2000.

4. Obravnava in sprejem spremembe
statuta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe 37. in 38. člena statuta in v zvezi z
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njima 39. člena, ter 51. člena tako, da se
novi glasijo:

37. člen
Nadzorni svet šteje 3 člene. Vsi člani

nadzornega sveta imajo enake pravice in
dolžnosti, če ni s tem statutom določeno
drugače.

38. člen
En član nadzornega sveta je predstavnik

delavcev, ki ga izvoli svet delavcev družbe.
39. člen

Nadzorni svet izvoli skupščina delničar-
jev z navadno večino glasov navzočih delni-
čarjev, razen člana nadzornega sveta iz 38.
člena tega statuta.

51. člen
O sklicu skupščine, skupaj z dnevnim

redom in gradivom, se 28 dni pred skupšči-
no pisno (priporočeno s povratnico) obve-
stijo delničarji, katerih delež v celotnem os-
novnem kapitalu družbe znaša najmanj 10%.

Skupščina se praviloma opravi v kraju
sedeža družbe.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta in
informacija o imenovanju predstavnika de-
lavcev v nadzorni svet za novo mandatno
dobo.

Predlog sklepa. za člana nadzornega
sveta – predstavnika kapitala se za mandat-
no dobo 4 let izvolita:

– Igor Vizjak, kot predstavnik zunanjih
delničarjev (skladov) in

– Jože Bašelj, kot predstavnik notranjih
delničarjev.

Skupščina se seznani s sklepom sveta
deavcev družbe o izvolitvi Štefana Lovrina
kot predstavnika delavcev v nadzorni svet z
mandatno dobo 4 let.

4. Pobude in predlogi delničarjev.
Gradivo za predlagani dnevni red skupš-

čine je na vpogled na sedežu družbe, Pod-
bevškova 12, Novo mesto, od 26. 6. 2000
dalje med 12. in 14. uro.

Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica
skupščine pri upravi družbe pisno predloži-
jo nasprotne predloge.

Udeležba in glasovalna pravica
Glasovalno pravico na skupščini imajo

delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali
pooblaščenci, če svojo udeležbo na skupš-
čini prijavijo upravi družbe do torka, dne
25. 7. 2000 do 10. ure.

Upoštevale se bodo prijave, ki bodo pris-
pele priporočeno po pošti ali osebno pisno
oddane na upravi družbe do vključno torka
25. 7. 2000 do 10. ure.

Pooblaščenec delničarja mora prijavi pri-
ložiti pisno pooblastilo.

Ponovni sklic
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri, na istem mestu in z istim dnev-
nim redom. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Novograd, d.d., Novo mesto
uprava – direktor

Št. 900092 Ob-30421
Na podlagi 8.2. točke statuta delniške

družbe Era trgovina z živilskimi in neživilski-
mi izdelki, d.d., Velenje, Prešernova 10,
uprava družbe sklicuje

5. sejo skupščine
družbe Era, d.d., Velenje,

ki bo v četrtek 27. julija 2000 ob 16. uri
v prostorih na sedežu družbe Era, d.d., v
Velenju, Prešernova 10.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi

skepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.

3. Sprejem letnega poročila družbe Era,
d.d., za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo družbe Era, d.d., za leto 1999 skupaj z
revizorskim poročilom po predlogu uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.

4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka za leto 1999.

Uprava in nadzorni svet družbe sta sklad-
no z 228. členom zakona o gospodarskih
družbah polovico ustvarjenega dobička t.j.
74,053.000 SIT razporedila v proste rezer-
ve družbe, za drugo polovico dobička pa
uprava ob mnenju nadzornega sveta predla-
ga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
dobiček ustvarjen v poslovnem letu 1999
se razporedi:

– 37,027.000 SIT na proste rezerve,
– 37,027.000 SIT ostane nerazporejen.
5. Seznanitev delničarjev z gradivom o

pripojitvi in sprejem sklepa o pripojitvi druž-
be Dolina, d.d., Velenje.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se potrdi predlagana po-
godba o pripojitvi med družbama Era Trgo-
vina z živilskimi in neživilskimi izdelki d.d.,
Velenje, Prešernova 10 in Dolina trgovina,
d.d., Velenje, Goriška 46, po kateri se druž-
ba Dolina, d.d., Velenje pripoji družbi Era,
d.d., Velenje. Sklep začne veljati z vpisom v
knjigo sklepov, ki jo potrdi notar.

Upravo družbe se zadolži, da izvede vpis
sprememb v sodnem registru.

6. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be statuta družbe v predloženem besedilu
po predlogu uprave in nadzornega sveta.

Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo
statuta uskladi s sprejetimi spremembami
statuta in izdela njegovo prečiščeno bese-
dilo.

7. Prenehanje mandata člana nadzorne-
ga sveta in izvolitev novega člana nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: skuščina se seznani, da
je dosedanjemu članu nadzornega sveta Ko-
run Francu prenehal mandat. Na predlog
nadzornega sveta se za novo članico nad-
zornega sveta izvoli Majda Naglost za dobo
4 let. Skupščina se seznani, da je svet de-
lavcev družbe na svoji seji dne 16. 6. 2000
za članico nadzornega sveta imenoval Ani-
co Gomboc.

8. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

oblikuje sklad lastnih delnic iz prostih rezerv
v višini 80,000.000 SIT. Nadzorni svet
sprejme na predlog uprave pravilnik o krite-
rijih za pridobitev lastnih delnic in način nad-
zora nad transakcijami in odsvojitvami nad

lastnimi delnicami. Družba sme pridobivati
lastne delnice za namene iz 240. člena za-
kona o gospodarskih družbah.

9. Imenovanje revizorja družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov družbe za leto 2000 imenuje revizijska
družba Abeceda, d.o.o., Celje.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpi-
sani v delniški knjigi deset dni pred zaseda-
njem skupščine. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najka-
sneje tri dni pred sejo skupščine.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, za-
stopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz
sodnega registra.

Gradivo za zasedanje skupščine, vključ-
no s spremembami statuta in gradivom o
pripojitvi, je delničarjem na vpogled na se-
dežu družbe Era, d.d., v Velenju, Prešerno-
va 10 vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki posredovani upravi v roku se-
dem dni po objavi tega sklica.

Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu

oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
sovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor zasedanja, razen za 2. točko dnev-
nega reda, o kateri se odloča z javnim gla-
sovanjem z dvigom rok. Na skupščini se
odloča o objavljenih predlogih sklepov po
posameznih točkah dnevnega reda.

Prostor bo odprt od 15.30 dalje. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 17. uri v
istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Era, d.d., Velenje
uprava družbe

Št. 738/2000 Ob-30422
Na temelju 6.3. točke statuta delniške

družbe, uprava družbe Gradišče gradbe-
no podjetje, d.d., Cerknica, Cesta
4. maja 80, sklicuje

4. redno skupščino
delniške družbe

ki bo dne 25. 7. 2000 ob 12. uri na
sedežu delniške družbe v Cerknici, Cesta
4. maja 80 z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev predsednika skupšči-
ne in prešetevalcev glasov.

Predlog sklepa: za predsednika skupš-
čine se izvoli Stane Kranjec, za preštevalko
glasov Marinka Jernejčič.

2. Sprejem poslovnega poročila za leto
1999 z mnenjem revizorja, skupaj s predlo-
gom o delitvi dobička za leto 1999.
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Predlog sklepa:
a) sprejme se poslovno poročilo za leto

1999 z mnenjem revizorja,
b) dobiček za leto 1999 v višini

8,293.000 SIT ostane nerazporejen.
3. Preoblikovanje delniške družbe GP

Gradišče, d.d., Cerknica v družbo z omeje-
no odgovornostjo.

Predlog sklepa: delniška družba Gradiš-
če, gradbeno podjetje, d.d., Cerknica, Ce-
sta 4. maja 80 Cerknica, se preoblikuje v
družbo z omejeno odgovornostjo s firmo
Gradišče Gradbeno podjetje, d.o.o., in
skrajšano firmo GP Gradišče, d.o.o.

Osnovni kapital družbe ostane po preob-
likovanju v družbo z omejeno odgovornost-
jo enak in znaša 197,040.000 SIT razde-
ljen pa bo na osnovne vložke družbenikov.

Dejavnost preoblikovane družbe se raz-
širi z naslednjo dejavnostjo:

– K/74.203 – arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje,

– K/74.204 – drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Sedež družbe ostane zaradi preobliko-
vanja v družbo z omejeno odgovornostjo
nespremenjene.

Vsakih dopolnjenih 14.000 SIT nominal-
ne vrednosti osnovnega vložka daje družbe-
niku pri glasovanju na skupščini en glas.

S preoblikovanjem v družbo z omejeno
odgovornostjo delničarji dosedanje delniš-
ke družbe pridobijo namesto delnic v del-
niški družbi poslovne deleže v preobliko-
vani družbi z omejeno odgovornostjo, ki
so po nominalni vrednosti enaki skupni
nominalni vrednosti delnic, katerih imet-
nik je posamezni delničar v trenutku
preoblikovanja v družbo z omejeno odgo-
vornostjo.

Družba z omejeno odgovornostjo obsta-
ja od dneva vpisa preoblikovanja v sodni
register.

Družba izjavlja, da bo v primeru, da bo
sklep o preoblikovanju v družbo z omejeno
odgovornostjo sprejet najmanj z večino de-
vetih desetin osnovnega kapitala družbe,
vsakemu od delničarjev, ki bo prek zapisni-
ka ugovarjal preoblikovanju in bo v dveh
mesecih po objavi vpisa o preoblikovanju
zahteval, da družba odkupi njegov poslovni
delež, ta poslovni delež odkupila za primer-
no odškodnino.

Šteje se da so delničarji, ki so glasovali
za sprejem tega sklepa, dali soglasje k
preoblikovanju v družbo z omejeno odgo-
vornostjo.

Z dnem preoblikovanja v družbo z ome-
jeno odgovornostjo preneha veljati statut
delniške družbe ter stopi v veljavo družbena
pogodba.

Dosedanji nadzorni svet in direktor del-
niške družbe nadaljujejo z delom kot nad-
zorni svet in direktor družbe z omejeno od-
govornostjo, do izteka mandata. Delavci s
posebnimi pooblastili, nadaljujejo z delom v
skladu in pod pogoji, kot to določajo že
sklenjene pogodbe o zaposlitvi.

4. Sprejem družbene pogodbe preobli-
kovane družbe GP Gradišče, d.o.o.

Predlog sklepa: v skladu s sklepom o
preoblikovanju v družbo z omejeno odgo-
vornostjo se v obliki notarskega zapisa sprej-
me družbena pogodba družbe z omejeno

odgovornostjo GP Gradišče, d.o.o., v pred-
laganem besedilu.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-
sko družbo za leto 2000 se imenuje revizij-
ska družba ITEO Abeceda, Ljubljana.

Gradivo za skupščino z obrazložitvijo
predlogov sklepov in vsebina družbene po-
godbe, je delničarjem na vpogled na sede-
žu družbe vsak delovnik med 11. in 13. uro,
od dneva objave sklica do dneva skupšči-
ne.

Delničarji imajo v roku enega tedna po
objavi sklica pravico zahtevati dopolnitev
dnevnega reda. V pisni zahtevi, ki se pošlje
sklicatelju skupščine, se navede namen in
razlog dopolnitve, ter razumno obrazložen
predlog sklepa.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico imajo delničarji ali njihovi
pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knji-
go na dan skupščine in ki so udeležbo na
skupščini pisno najavili najkasneje tri dni
pred skupščino.

Gradbeno podjetje Gradišče, d.d.,
Cerknica

uprava družbe
Danimir Mazi

Št. 11/2000 Ob-30478
V skladu s statutom družbe ter na podla-

gi zakona o gospodarskih družbah sklicuje-
ta uprava in nadzorni svet ATENA ENA,
Pooblaščene investicijske družbe, d.d., Slo-
venska 56, Ljubljana,

7. sejo skupščine
Pooblaščene investicijske družbe

ATENA ENA, Pooblaščena investicijska
družba, d.d.,

ki bo v torek, 25. julija 2000, ob 17. uri,
v dvorani SKB banke, d.d., Slovenska 56,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev predsednika skupš-
čine in treh preštevalcev glasov. Seji skupš-
čine bo prisostvovala vabljena notarka mag.
Nina Češarek.

Predlog sklepa: za predsednika skupš-
čine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za
preštevalce glasov pa Franc Gliha, Jure Pre-
bil in Anton Romšak.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo uprave o poslovanju družbe v
letu 1999, z mnenjem pooblaščenega revi-
zorja in mnenjem nadzornega sveta družbe.

3. Obravnava in sprejem predloga o po-
kritju izgube družbe v letu 1999.

Predlog sklepa: izguba družbe v letu
1999 v višini 187,650.785,97 SIT se bo
pokrila v naslednjih petih letih.

4. Obravnava in sprejem sklepa o pripo-
jitvi družb ATENA DVE, Pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d. in ATENA TRI, Poob-
laščena investicijska družba, d.d. k družbi
ATENA ENA, Pooblaščena investicijska
družba, d.d. ter potrditev Pogodbe o pripo-
jitvi ter obravnava in seznanitev s poročilom
uprav o pripojitvi ter revizijskim poročilom o
pripojitvi.

Predlogi sklepov:
4.1. Skupščina sprejme sklep, da se

ATENA DVE, Pooblaščena investicijska
družba, d.d. pripoji k družbi ATENA ENA,
Pooblaščena investicijska družba, d.d..

4.2. Skupščina sprejme sklep, da se
ATENA TRI, Pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d. pripoji k ATENA ENA, Pooblaščena
investicijska družba, d.d..

4.3. Skupščina potrdi Pogodbo o pri-
pojitvi družb ATENA DVE, Pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d. in ATENA TRI, Poob-
laščena investicijska družba, d.d. k družbi
ATENA ENA, Pooblaščena investicijska
družba, d.d..

4.4. Skupščina se seznani s Poroči-
lom o pripojitvi, ki so ga sestavile uprave
pripajajočih se družb dne 1. 6. 2000 ter z
revizijskim poročilom o pripojitvi, izdanim s
strani pripojitvenega revizorja PriceWater-
houseCoopers d.d..

4.5. Skupščina ugotavlja, da sklepi
sprejeti pod to točko dnevnega reda veljajo
samo pod pogojem pridobitve dovoljenja
Agencije za trg vrednostnih papirjev za po-
večanje osnovnega kapitala ATENA ENA,
Pooblaščena investicijska družba, d.d. na
podlagi pripojitve ter sprejemom ustreznih
sklepov o pripojitvi s strani ATENA DVE,
Pooblaščena investicijska družba, d.d. in
ATENA TRI, Pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d..

5. Povečanje osnovnega kapitala in iz-
daja novih delnic zaradi pripojitve družb k
družbi ATENA ENA, Pooblaščena investicij-
ska družba, d.d..

Predlogi sklepov:
5.1. Zaradi izvedbe pripojitve ATENA

DVE, Pooblaščena investicijska družba, d.d.
(prevzeta družba) k ATENA ENA, Pooblaš-
čena investicijska družba, d.d. (prevzemna
družba), se poveča osnovni kapital prev-
zemne družbe, in sicer na podlagi menjal-
nega razmerja delnic prevzete družbe, za
katere se zagotovijo nove delnice prevzem-
ne družbe 1:1, z izdajo 99,162.160 novih
delnic, torej za 9.916,216.000 SIT.

5.2. Zaradi izvedbe pripojitve ATENA
TRI, Pooblaščena investicijska družba, d.d.
(prevzeta družba) k ATENA ENA, Pooblaš-
čena investicijska družba, d.d. (prevzemna
družba), se poveča osnovni kapital prev-
zemne družbe, in sicer na podlagi menjal-
nega razmerja delnic prevzete družbe, za
katere se zagotovijo nove delnice prevzem-
ne družbe 1:1, z izdajo 98,791.810 novih
delnic, torej za 9.879,181.000 SIT.

5.3. Osnovni kapital ATENA ENA,
Pooblaščena investicijska družba, d.d se
tako poveča za skupaj 19.795,397.000 SIT
in znaša 29.710,715.800 SIT. Nove delni-
ce bodo izdane v nematerializirani obliki v
centralnem registru KDD – Centralne kli-
rinško depotne družbe d.d. Ljubljana.

5.4. Skupščina ugotavlja, da sklepi,
sprejeti pod to točko dnevnega reda, veljajo
samo pod pogojem pridobitve dovoljenja
Agencije za trg vrednostnih papirjev za po-
večanje osnovnega kapitala ATENA ENA,
Pooblaščena investicijska družba, d.d. na
podlagi pripojitve ter sprejemom ustreznih
sklepov o pripojitvi s strani ATENA DVE,
Pooblaščena investicijska družba, d.d. in
ATENA TRI, Pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d..
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6. Sprememba firme in skrajšane firme
družbe.

Predloga sklepov:
6.1. Spremeni se firma družbe, tako

da se spremenjena glasi ATENA 1. Sklad,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
skrajšana firma pa ATENA 1. Sklad, d.d..

6.2. Skupščina ugotavlja, da sklep
sprejet pod to točko dnevnega reda, velja
samo pod pogojem pridobitve dovoljenja
Agencije za trg vrednostnih papirjev za po-
večanje osnovnega kapitala ATENA ENA,
Pooblaščena investicijska družba, d.d. na
podlagi pripojitve ter sprejemom ustreznih
sklepov o pripojitvi s strani ATENA DVE,
Pooblaščena investicijska družba, d.d. in
ATENA TRI, Pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d..

7. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta ter čistopisa statuta.

Predloga sklepov:
7.1. Sprejmejo se predlagane spre-

membe statuta družbe ter v skladu z njimi
čistopis statuta v predloženi vsebini.

7.2. Skupščina ugotavlja, da sklep
sprejet pod to točko dnevnega reda, velja
samo pod pogojem pridobitve dovoljenja
Agencije za trg vrednostnih papirjev za po-
večanje osnovnega kapitala ATENA ENA,
Pooblaščena investicijska družba, d.d. na
podlagi pripojitve ter sprejemom ustreznih
sklepov o pripojitvi s strani ATENA DVE,
Pooblaščena investicijska družba, d.d. in
ATENA TRI, Pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d..

8. Razrešitev članov nadzornega sveta
na njihovo željo in imenovanje novih članov
nadzornega sveta.

Predlogi sklepov:
8.1. Skupščina razreši člane nadzor-

nega sveta: Marjan Tiselj, Igor Kušar, Stani-
slav Šuln, na njihovo željo, z dnem vpisa
pripojitve v sodni register.

8.2. Izvolijo se novi člani nadzornega
sveta: Božo Linhart, Gregor Tratnik, Andre-
ja Kodrin, Miha Martelanc in Primož Karpe,
v skladu s statutom družbe za dobo 4 let od
dneva vpisa pripojitve v sodni register dalje.

8.3. Skupščina ugotavlja, da sklepa,
sprejeta pod to točko dnevnega reda, velja-
ta samo pod pogojem pridobitve dovoljenja
Agencije za trg vrednostnih papirjev za po-
večanje osnovnega kapitala ATENA ENA,
Pooblaščena investicijska družba, d.d. na
podlagi pripojitve, sprejemom ustreznih
sklepov o pripojitvi s strani ATENA DVE,
Pooblaščena investicijska družba, d.d. in
ATENA TRI, Pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d. ter sprejemom ustrezne spremem-
be statuta družbe pod prejšnjo točko dnev-
nega reda.

 9. Imenovanje finančnega revizorja druž-
be za leto 2000.

Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 2000 se imenuje revizijska
družba PriceWaterhouseCoopers d.d., Par-
mova ulica 53, Ljubljana.

Gradivo za skupščino: gradivo za skupš-
čino je skupaj s predlaganimi sprememba-
mi statuta na vpogled vsem delničarjem
družbe v prostorih Atene, družbe za uprav-
ljanje investicijskih skladov d.o.o., Sloven-
ska 56, Ljubljana, od dne objave sklica do
dne skupščine, vsak delovni dan od 15. do
16. ure.

Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice: skupščine se lahko udeležijo in na
njej glasujejo delničarji, ki so 10 dni pred
skupščino vpisani v centralni register KDD
– Centralne klirinško depotne družbe d.d.
Ljubljana kot imetniki delnic in ki so najka-
sneje 10 dni pred skupščino prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe. Delničar lahko
za zastopanje na skupščini pooblasti poob-
laščenca, ki se mora izkazati z notarsko
overjenim pooblastilom.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v dvorani skupščine eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost.

Sklepčnost skupščine: če ob začetku za-
sedanja skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne ob 17.30 na
istem mestu. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.
ATENA ENA, Pooblaščena investicijska

družba, d.d.
direktor Andrej Urbas,

predsednik nadzornega sveta
Marjan Tiselj

Št. 11/2000 Ob-30479
V skladu s statutom družbe ter na podla-

gi zakona o gospodarskih družbah sklicuje-
ta uprava in nadzorni svet ATENA DVE,
Pooblaščene investicijske družbe, d.d., Slo-
venska 56, Ljubljana,

7. sejo skupščine
ATENA DVE, Pooblaščena investicijska

družba, d.d.,
ki bo v torek, 25. julija 2000, ob 13. uri,

v dvorani SKB banke, d.d., Slovenska 56,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev predsednika skupš-
čine in treh preštevalcev glasov. Seji skupš-
čine bo prisostvovala vabljena notarka mag.
Nina Češarek.

Predlog sklepa: za predsednika skupš-
čine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za
preštevalce glasov pa Franc Gliha, Jure Pre-
bil in Anton Romšak.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo uprave o poslovanju družbe v
letu 1999, z mnenjem pooblaščenega revi-
zorja in mnenjem nadzornega sveta družbe.

3. Obravnava in sprejem predloga o po-
kritju izgube družbe v letu 1999.

Predlog sklepa: izguba družbe v letu
1999 v višini 400,263.224,15 SIT se bo
pokrila v naslednjih petih letih.

4. Obravnava in sprejem sklepa o pripo-
jitvi družbe ATENA DVE, Pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d. k družbi ATENA ENA,
Pooblaščena investicijska družba, d.d. ter
potrditev Pogodbe o pripojitvi ter obravnava
in seznanitev s poročilom uprav o pripojitvi
ter revizijskim poročilom o pripojitvi.

Predlogi sklepov:
4.1. Skupščina sprejme sklep, da se

ATENA DVE, Pooblaščena investicijska
družba, d.d. pripoji k družbi ATENA ENA,
Pooblaščena investicijska družba, d.d..

4.2. Skupščina potrdi Pogodbo o pri-
pojitvi družb ATENA DVE, Pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d. in ATENA TRI, Poob-

laščena investicijska družba, d.d. k družbi
ATENA ENA, Pooblaščena investicijska
družba, d.d..

4.3. Skupščina se seznani s Poroči-
lom o pripojitvi, ki so ga sestavile uprave
pripajajočih se družb dne 1. 6. 2000 ter z
revizijskim poročilom o pripojitvi, izdanim s
strani pripojitvenega revizorja PriceWater-
houseCoopers d.d..

4.4. Skupščina ugotavlja, da sklepi
sprejeti pod to točko dnevnega reda veljajo
samo pod pogojem pridobitve dovoljenja
Agencije za trg vrednostnih papirjev za po-
večanje osnovnega kapitala ATENA ENA,
Pooblaščena investicijska družba, d.d. na
podlagi pripojitve ter sprejemom ustreznih
sklepov o pripojitvi s strani ATENA ENA,
Pooblaščena investicijska družba, d.d. in
ATENA TRI, Pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d..

5. Imenovanje finančnega revizorja druž-
be za leto 2000.

Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 2000 se imenuje revizijska
družba PriceWaterhouseCoopers d.d., Par-
mova ulica 53, Ljubljana.

Gradivo za skupščino: gradivo za skupš-
čino je skupaj s predlaganimi sprememba-
mi statuta na vpogled vsem delničarjem
družbe v prostorih Atene, družbe za uprav-
ljanje investicijskih skladov d.o.o., Sloven-
ska 56, Ljubljana, od dne objave sklica do
dne skupščine, vsak delovni dan od 15. do
16. ure.

Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice: skupščine se lahko udeležijo in na
njej glasujejo delničarji, ki so 10 dni pred
skupščino vpisani v centralni register KDD
– Centralne klirinško depotne družbe d.d.
Ljubljana kot imetniki delnic in ki so najka-
sneje 10 dni pred skupščino prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe. Delničar lahko
za zastopanje na skupščini pooblasti poob-
laščenca, ki se mora izkazati z notarsko
overjenim pooblastilom.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v dvorani skupščine eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost.

Sklepčnost skupščine: če ob začetku za-
sedanja skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne ob 13.30 na
istem mestu. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.
ATENA DVE, Pooblaščena investicijska

družba, d.d.
direktor mag. Samo Javornik,
predsednik nadzornega sveta

dr. Rudi Turk

Št. 11/2000 Ob-30480
V skladu s statutom družbe ter na podla-

gi zakona o gospodarskih družbah sklicuje-
ta uprava in nadzorni svet ATENA TRI, Poob-
laščene investicijske družbe, d.d., Sloven-
ska 56, Ljubljana,

6. sejo skupščine
ATENA TRI, Pooblaščena investicijska

družba, d.d.,
ki bo v torek, 25. julija 2000, ob 9. uri, v

dvorani SKB banke, d.d., Slovenska 56,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev predsednika skupš-
čine in treh preštevalcev glasov. Seji skupš-
čine bo prisostvovala vabljena notarka mag.
Nina Češarek.

Predlog sklepa: za predsednika skupš-
čine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za
preštevalce glasov pa Franc Gliha, Jure Pre-
bil in Anton Romšak.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo uprave o poslovanju družbe v
letu 1999, z mnenjem pooblaščenega revi-
zorja in mnenjem nadzornega sveta družbe.

3. Obravnava in sprejem predloga o po-
kritju izgube družbe v letu 1999.

Predlog sklepa: izguba družbe v letu
1999 v višini 288,476.621,82 SIT se bo
pokrila v naslednjih petih letih.

4. Obravnava in sprejem sklepa o pripo-
jitvi družbe ATENA TRI, Pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d. k družbi ATENA ENA,
Pooblaščena investicijska družba, d.d. ter
potrditev Pogodbe o pripojitvi ter obravnava
in seznanitev s poročilom uprav o pripojitvi
ter revizijskim poročilom o pripojitvi.

Predlogi sklepov:
4.1. Skupščina sprejme sklep, da se

ATENA TRI, Pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d. pripoji k družbi ATENA ENA, Poob-
laščena investicijska družba, d.d..

4.2. Skupščina potrdi Pogodbo o pri-
pojitvi družb ATENA DVE, Pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d. in ATENA TRI, Poob-
laščena investicijska družba, d.d. k družbi
ATENA ENA, Pooblaščena investicijska
družba, d.d..

4.3. Skupščina se seznani s Poroči-
lom o pripojitvi, ki so ga sestavile uprave
pripajajočih se družb dne 1. 6. 2000 ter z
revizijskim poročilom o pripojitvi, izdanim s
strani pripojitvenega revizorja PriceWater-
houseCoopers d.d..

4.4. Skupščina ugotavlja, da sklepi
sprejeti pod to točko dnevnega reda veljajo
samo pod pogojem pridobitve dovoljenja
Agencije za trg vrednostnih papirjev za po-
večanje osnovnega kapitala ATENA ENA,
Pooblaščena investicijska družba, d.d. na
podlagi pripojitve ter sprejemom ustreznih
sklepov s strani ATENA ENA, Pooblaščena
investicijska družba, d.d. in ATENA DVE,
Pooblaščena investicijska družba, d.d..

5. Imenovanje finančnega revizorja druž-
be za leto 2000.

Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 2000 se imenuje revizijska
družba PriceWaterhouseCoopers d.d., Par-
mova ulica 53, Ljubljana.

Gradivo za skupščino: gradivo za skupš-
čino je skupaj s predlaganimi sprememba-
mi statuta na vpogled vsem delničarjem
družbe v prostorih Atene, družbe za uprav-
ljanje investicijskih skladov d.o.o., Sloven-
ska 56, Ljubljana, od dne objave sklica do
dne skupščine, vsak delovni dan od 15. do
16. ure.

Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice: skupščine se lahko udeležijo in na
njej glasujejo delničarji, ki so 10 dni pred
skupščino vpisani v centralni register KDD
– Centralne klirinško depotne družbe d.d.
Ljubljana kot imetniki delnic in ki so najka-
sneje 10 dni pred skupščino prijavili svojo

udeležbo na sedežu družbe. Delničar lahko
za zastopanje na skupščini pooblasti poob-
laščenca, ki se mora izkazati z notarsko
overjenim pooblastilom.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v dvorani skupščine eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost.

Sklepčnost skupščine: če ob začetku za-
sedanja skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne ob 9.30 na
istem mestu. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

ATENA TRI, Pooblaščena
investicijska družba, d.d.

direktor, mag. Aleš Okorn,
predsednik nadzornega sveta,

Ivan Zidar

Št. 18. Ob-30481
Na podlagi točke 7.3. statuta družbe Lju-

tomerčan, kmetijstvo in predelava, d.d.,
s sedežem v Ljutomeru, Kidričeva ulica
2, uprava družbe sklicuje

3. redno skupščino
delničarjev,

ki bo v torek, dne 25. 7. 2000, ob
12. uri na sedežu družbe v Ljutomeru, Ki-
dričeva ulica 2.

I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata na-

slednji sklep:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Imenujejo se organi skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje

Milan Koren,
– za preštevalki glasov se imenujeta Bre-

da Gerič in Janja Šterman.
Skupščina se seznani, da seji prisostvu-

je notar mag. Andrej Rošker iz Murske So-
bote.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 1999.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: na predlog uprave in na pod-
lagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta
ter skupaj z mnenjem revizorja se sprejme
poslovno poročilo za leto 1999.

3. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o pokrivanju izgube iz leta 1999.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: na predlog uprave in s pozitiv-
nem mnenjem nadzornega sveta se izguba
iz leta 1999 v višini 85,548.059,04 SIT
pokrije na dan 1. 1. 2000 iz rezerv v višini
39,352.107,16 SIT in iz revalorizacijskega
popravka rezerv v višini 46,195.951,88 SIT.

4. Sprememba statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata na-

slednji sklep: na predlog uprave in s pozitiv-
nim mnenjem nadzornega sveta skupščina
sprejme spremembe statuta v predloženem
besedilu.

5. Volitve članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

na predlog nadzornega sveta skupščina iz-
voli za člana nadzornega sveta:

– Maksimiljana Indiharja,
– Marka Slaviča.
Mandat novoizvoljenih članov nadzorne-

ga sveta nastopi z imenovanjem na skupšči-

ni družbe, to je s 25. 7. 2000. S tem datu-
mom preneha mandat dosedanjim članom
nadzornega sveta.

Če bo svet delavcev do seje skupščine
izvolil člana nadzornega sveta, za katerega
je pristojen, bo skupščina seznanjena z nje-
govo izvolitvijo. S 25. 7. 2000 preneha
mandat dosedanjima članoma nadzornega
sveta, ki ju je izvolil svet delavcev.

6. Določitev nagrade članom nadzorne-
ga sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: članom nadzornega sveta se
določijo sejnine in sicer:

– predsedniku: 30.000 SIT bruto,
– članoma: 25.000 SIT bruto.
7. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

na predlog nadzornega sveta se za revizorja
za leto 2000 imenuje revizorska družba Au-
dit d.o.o. iz Murske Sobote.

II. Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najka-
sneje tri dni pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo in bodo vpi-
sani v delniško knjigo na dan 18. julij 2000.
Prijava zastopnikov ali pooblaščencev bo
veljavna, kolikor bo v navedenem roku s
pisno prijavo predloženo tudi pooblastilo, ki
ostane shranjeno v družbi. Delničarji oziro-
ma njihovi pooblaščenci se izkažejo z oseb-
nim dokumentom, zakoniti zastopniki pa tu-
di z izpisom iz sodnega registra. Delničarje
naprošamo, da pridejo na skupščino pol
ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evi-
denc in prevzema glasovnic.

III. Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaš-

čenci lahko v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine s priporočeno poštno pošiljko
pošljejo upravi utemeljene nasprotne predlo-
ge in dopolnilne predloge k dnevnemu redu.

IV. Vpogled v gradiva
Gradivo za zasedanje skupščine vključ-

no s predlaganim besedilom sprememb sta-
tuta je na vpogled delničarjem v tajništvu na
sedežu družbe vsak delavnik od dneva ob-
jave sklica do dneva zasedanja skupščine
med 9. in 12. uro.

V. Ponovni sklic skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne v istih prostorih ob 13. uri, ko
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Ljutomerčan, d.d. Ljutomer
uprava – direktor

Ob-30482
Na podlagi določil statuta delniške druž-

be GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.,
Ljubljanska 19, Bled, sklicuje uprava

3. sejo skupščine
družbe GG, gozdno gospodarstvo Bled,

d.d.,
ki bo v torek, 25. julija 2000 s pričet-

kom ob 12.30, v prostorih GG Bled, Ljub-
ljanska 19, Bled.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.
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Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine imenuje Zdravko Si-
lič, za preštevalki glasov Alenka Bizilj in Maj-
da Režek, skupščini bo prisostvovala notar-
ka Nada Svetina.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme letno poročilo
za leto 1999.

3. Obravnava in odločanje o delitvi do-
bička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za izplačilo dividend
nameni 14,294.691 SIT dobička iz leta
1996, 1,931.768 SIT revalorizacije dobič-
ka iz leta 1996 ter 23,547.041 SIT dobič-
ka iz leta 1997, tako da znaša bruto divi-
denda 65 SIT na delnico. Dobiček iz leta
1999 v višini 66,963.586 SIT ostane ne-
razporejen. Dividende se izplačajo v roku
enega meseca od sprejema sklepa. Do iz-
plačila dividend so upravičeni delničarji, ki
so vpisani kot imetniki delnic družbe pri KDD
na dan 20. 7. 2000.

4. Sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe statuta.

5. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe GG Bled, d.d.,
za poslovno leto 2000 imenuje revizijska
družba Euro-In & Partners, d.o.o., Škofja
Loka.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so vpi-
sani kot imetniki delnic družbe pri KDD na
dan 20. 7. 2000. Pooblastilo mora biti pi-
sno. Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini ima vsak delničar ali njegov poob-
laščenec, ki pisno prijavo udeležbe dostavi
družbi najkasneje 3 dni pred sejo skupšči-
ne na naslov: GG Bled, d.d., Ljubljanska
19, 4260 Bled, z oznako “za skupščino”.

Udeležence prosimo, da se zaradi ugo-
tavljanja prisotnosti in prevzema glasovnic
prijavijo v sprejemni pisarni najmanj pol ure
pred zasedanjem skupščine.

Gradivo za skupščino bo na vpogled del-
ničarjem vsak delovni dan na sedežu druž-
be od 8. do 10. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazloži-
tvijo na sedež družbe v 7 dneh po objavi
tega sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje skupščine istega dne ob 13. uri. Skupš-
čina bo v tem primeru veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.
uprava

direktor: Zvone Šolar, dipl. inž.

Ob-30483
Na podlagi določil 71. člena statuta del-

niške družbe IMP Projektivni biro, d.d., Ljub-
ljana, sklicuje direktor IMP Projektivni biro,
d.d.

6. redno skupščino
IMP Projektivni biro, d.d.,

ki bo dne 25. 7. 2000 ob 14. uri, v pro-
storih družbe, Dunajska 7, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih organov skupščine in ugotovitev sklepč-
nosti.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Marina Ružič Tratnik.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:

– za predsednika skupščine se izvoli od-
vetnik Anton Marolt,

– za preštevalca glasov se izvolita: Alojz
Mele, Dušan Mrak.

2. Letno poročilo za leto 1999.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da

skupščina sprejme naslednji sklep: na pred-
log uprave in ob pozitivnem mnenju nadzor-
nega sveta družbe se sprejme letno poroči-
lo uprave o poslovanju družbe v poslovnem
letu 1999, in sicer v predloženem besedilu.

3. Delitev čistega dobička doseženega v
letu 1999 in nerazporejenega dobička iz
preteklih let.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: na pred-
log uprave in na podlagi pozitivnega mnenja
nadzornega sveta se sprejme naslednja de-
litev dobička:

a) nerazporejeni dobiček iz preteklih let
v znesku 386.012,81 SIT se skupaj s pri-
padajočo revalorizacijo do dneva skupščine
razporedi na rezerve,

b) čisti dobiček iz leta 1999 v znesku:
543.119,89 SIT se skupaj s pripadajočo
revalorizacijo do dneva skupščine razpore-
di na rezerve.

Zaradi sestave seznama delničarjev va-
bimo delničarje, da priglasijo udeležbo do
24. 7. 2000. Prevzem glasovnic bo pol ure
pred začetkom skupščine. Identiteto izka-
žejo z osebno izkaznico ali drugo ustrezno
javno listino s sliko ali izpisom iz registra
pravnih oseb in pooblastilom.

Letno poročilo uprave za poslovno leto
1999 z mnenjem nadzornega sveta ter pred-
logi sklepov o delitvi dobička so delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe vsak de-
lovni dan od vključno 24. 6. 2000 do vključ-
no 25. 7. 2000 v 5. nadstropju poslovne
stavbe IMP v Ljubljani, Dunajska 7, med 10.
in 12.uro.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo osebe, ki so na dan skupščine vpi-
sane v delniško knjigo, in njihovi pooblaščen-
ci. Pooblastilo je treba predložiti družbi.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne ob
15. uri, v istih prostorih. Ob ponovnem skli-
cu bo skupščina odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

IMP Projektivni biro, d.d.
direktor

Ob-30484
Na podlagi 37. člena statuta družbe

Gradbeni inštitut ZRMK, d.d., Ljubljana, Di-
mičeva 12, uprava sklicuje

3. skupščino
 družbe Gradbeni inštitut ZRMK, d.d.,

Ljubljana, Dimičeva 12

ki bo dne 24. 7. 2000 ob 10. uri v pro-
storih Gradbenega centra Slovenije v Ljub-
ljani, Dimičeva 9, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: ugotovi se
sklepčnost skupščine.

Izvoli se za:
– predsedujočo skupščini: Branka Nef-

fat,
– preštevalca glasov: Dušan Kapevski,

Borut Gostič.
Seji bo prisostvovala vabljena notar-

ka: Majda Lokošek.
2. Sprejem letnega poročila za leto

1999 z mnenjem revizorja in sprejem skle-
pa o ugotovitvi in delitvi čistega dobička.

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.

(b) Čisti dobiček družbe za leto 1999
znaša 33,156.158,86 SIT in ostane v celoti
nerazporejen.

3. Sprejem sklepa o pokritju izgube iz
preteklih let.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: ugotovljena iz-
guba v višini 159,737.320,35 SIT, ki je
nastala iz lastninskega preoblikovanja zara-
di uskladitev poslovnih knjig z otvoritveno
bilanco stanja na dan 1. 1. 1993 in revalori-
zacijski popravek izgube v višini
25,030.836,11 SIT, skupaj
184,768.158,46 SIT, se pokriva:

– 41,035.733,52 SIT iz nerazporejene-
ga čistega dobička preteklih let;

– 8,018.416,31SIT iz revalorizacijske-
ga popravka nerazporejenega čistega do-
bička preteklih let;

– 67,857.004,32 SIT iz rezerv;
– 67,857.004,31 SIT iz revalorizacijske-

ga popravka rezerv.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-

tuta.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme predlagane spremembe in dopol-
nitve statuta družbe.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
besedilo statuta uskladi s sprejetimi spre-
membami in dopolnitvami statuta in izdela
njegovo prečiščeno besedilo s preštevilče-
njem členov.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2000
skupščina imenuje družbo Plus revizijo,
d.o.o., Bežigrad 1, Ljubljana.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
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 skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
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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 skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Gradbeni inštitut ZRMK, d.d.
uprava: mag. Gojmir Černe

Št. 21/00 Ob-30486
Na podlagi 7.2 točke statuta sklicuje

uprava

4. sejo skupščine
delniške družbe Agroservis,

ki bo v petek, dne 28. 7. 2000 ob 9. uri,
na sedežu družbe v Murski Soboti, Kroška
ulica 58.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-

čina sklepčna. Imenujeta se predsedujoči
seje in zapisnikar – preštevalec glasov. Na
seji bo navzoč vabljeni notar.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1999
z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem
revizorja.

Na podlagi pozitivnega mnenja nadzor-
nega sveta uprava družbe predlaga sklep:
sprejme se letno poročilo direktorja o po-
slovanju družbe za leto 1999 z mnenjem
nadzornega sveta in revizorskim poročilom
revizijske družbe Audit, d.o.o., Murska So-
bota, v predloženem besedilu.

3. Razporeditev dobička poslovnega le-
ta 1999.

Na podlagi pozitivnega mnenja nadzor-
nega sveta uprava družbe predlaga sklep:
dobiček družbe za poslovno leto 1999 os-
tane nerazporejen.

4. Sprejem sklepa o imenovanju revizij-
ske družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-
sko družbo se imenuje Audit, d.o.o., Mur-
ska Sobota.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega sve-

ta se izvolita Vili Cerovič in Damir Topolko.
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled

delničarjem vsak delavnik od 10. do 13. ure
na sedežu družbe.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
vloženi v pisni obliki v roku 7 dni po objavi
tega sklica upravi družbe.

Delničarji in pooblaščenci se naproša-
jo, da svojo udeležbo na skupščini prijavijo
na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred
skupščino.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, ki so na dan 20. 7. 2000
vpisani v delniško knjigo.

Pisna pooblastila morajo pooblaščenci
deponirati na sedežu družbe do vključno
25. 7. 2000.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se identificirajo z osebnim dokumentom.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje v istih prostorih ob 12.30.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Agroservis, d.d.
uprava družbe

Ob-30595
Na podlagi točke 5.4 statuta delniške

družbe CP Ptuj, d.d in v skladu z določbami
zakona o gospodarskih družbah sklicujem

I. skupščino
delniške družbe CP Ptuj, d.d.,

ki bo v petek, 28. julija 2000, na sedežu
družbe, Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj,
s pričetkom ob 11. uri, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa začasne uprave:
1. Začasna uprava ugotovi sklepčnost

skupščine.
2. Izvoli se verifikacijsko komisijo v

sestavi:
– Turk Martin – predsednik,
– preštevalca glasov: Kraljevič Zden-

ko in Brigita Štebih.
3. Obvesti se skupščino glede notar-

ja Andreja Šoemna, ki piše tudi zapisnik
seje skupščine.

2. Izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave: za pred-

sednika skupščine družbe CP Ptuj, d.d., se
izvoli Branka Resnik, univ. dipl. prav., iz
Ptuja, Osojnikova 3.

3. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.

4. Poročilo o poteku lastninskega preob-
likovanja.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo o po-
teku lastninskega preoblikovanja.

5. Poslovno poročilo družbe za leto
1999 z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme predlagano
poslovno poročilo družbe z mnenjem revi-
zorja za leto 1999.

6. Sklep o delitvi dobička za poslovna
leta 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
in 1999.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se dobiček za leto 1993,
1994, 1995, 1996, 1997, 1998 in 1999 v
skupnem znesku 115,500.694,98 SIT raz-
poredi v rezerve.

7. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega

nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe statuta družbe.

8. Potrditev revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se sprejme predlog o ime-
novanju revizorja za leto 2000. Za leto 2000
se za pooblaščeno revizijsko družbo imenu-
je Auditor, revizijska družba, d.o.o., Ptuj,
Murkova 4, 2250 Ptuj.

9. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil svet
delavcev.

Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta. Skupščina za
člane nadzornega sveta – predstavnike del-
ničarjev izvoli:

1. mag. Janez Bedrač, univ. dipl. ek.,
2. Angel Polajnko, univ. dipl. inž.

Skupščina se seznani, da je svet delav-
cev na svoji seji dne 16. 5. 2000 za člana
nadzornega sveta – predstavnika delavcev
izvolil Branko Resnik, univ. dipl. prav.

10. Določitev nagrad za člane nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: člani nadzornega sveta
prejmejo za svoje delo sejnino v višini tolar-
ske protivrednosti 300 DEM neto na sejo in
predsednik nadzornega sveta v višini tolar-
ske protivrednosti 450 DEM neto na sejo.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki v skladu s
statutom družbe. Pooblastilo mora biti pi-
sno in ves čas trajanja pooblastilnega raz-
merja shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščino in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najka-
sneje 3 dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 1 uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastop-
nik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z bese-

dilom predlaganih sprememb statuta, bo na
vpogled vsak delovni dan v informativni pi-
sarni družbe (Štebih Brigiti) od 26. junija
2000 do 25. julija 2000, od 10. do 12. ure.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi v sedmih dneh od objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 12. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Cestno podjetje Ptuj, d.d.
začasna uprava
Ferdo Veingerl

predsednik
Martin Turk, član
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Ob-30631
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in točke 7.2. statuta del-
niške družbe ESOTECH d.d., Velenje skli-
cuje uprava

4. sejo skupščine družbe
ESOTECH d.d., Velenje

ki bo 27. 7. 2000 ob 18. uri v prostorih
družbe

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se imenuje Zofija Kukovič, za prešte-
valca glasov pa Robert Hudournik in Seve-
rin Jeseničnik. Na seji skupščine prisostvu-
je notar Avgust Ribič iz Velenja.

2. Sprejem poslovnega in računovod-
skega poročila za leto 1999 z mnenjem
pooblaščenega revizorja.

Predlog sklepa: na osnovi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta skupščina sprej-
me poslovno in računovodsko poročilo za
leto 1999 in revizijsko poročilo.

3. Razporeditev čistega dobička iz po-
slovnega leta 1999.

Predlog sklepa: ugotovljeni čisti dobiček
na dan 31. 12. 1999 v revalorizirani višini
296,423.816,01 SIT se razporedi:

3.1. Dobiček družbe iz poslovnega
leta 1998 v višini 16,465.993,94 SIT in
revalorizacijski popravek dobička iz leta
1998 v višini 1,589.382,79 SIT, v skupni
višini 18,055.376,73 SIT se razporedi:

– 17,627.400 SIT dobička iz leta
1988 se izplača delničarjem za dividende,
kar znaša bruto 900 SIT na delnico;

– 429.976,73 SIT dobička iz leta
1998 ostane nerazporejenega.

Družba bo delničarjem izplačala dividen-
de v vrednosti na dan 1. 1. 2000 najkasne-
je do 15. 9. 2000 in sicer delničarjem, vpi-
sanim v delniško knjigo družbe na dan 4.
seje skupščine in na način, kot ga določi
uprava družbe.

3.2. Nerazporejeni dobiček iz poslov-
nega leta 1997 v višini 31,541.220,37 SIT,
revalorizacijski popravek dobička iz leta
1997 v višini 4,942.509,24 SIT, nerazpo-
rejeni dobiček iz poslovnega leta 1998 v
višini 429.976,73 SIT in dobiček iz poslov-
nega leta 1999 v višini 241,884.709,67
SIT v skupni višini 278,798.416,01 SIT os-
tane nerazporejen.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: za revidiranje poslova-
nja družbe ESOTECH d.d. za leto 2000 se
imenuje revizijska družba IN REVIZIJA
d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Morebitni nasprotni predlogi delničar-
jev k posameznim točkam dnevnega reda
morajo biti v pisni obliki in z obrazložitvijo
dostavljeni upravi v sedmih dneh po objavi
sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico

udeležbe in glasovanja na skupščini imajo le
delničarji, vpisani v delniško knjigo, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki bodo skladno
s točko 7.3. statuta družbe svojo udeležbo
pisno prijavili upravi, najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine, pooblaščenci pa mo-
rajo prijavi priložiti tudi pooblastila. Udele-
žence prosimo, da se najkasneje pol ure
pred zasedanjem zglasijo na sprejemnem
mestu, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost ter prevzeli gradivo za glasovanje.

Če ob napovedani uri (prvi sklic) skupš-
čina ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala
po polurnem odmoru (drugi sklic). V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

ESOTECH d.d., Velenje
uprava družbe

Št. 872 Ob-30634
Uprava družbe na podlagi 7. točke statu-

ta Embalaže – podjetja za predelavo valovi-
tega kartona in papirja ter trgovino, d.d.,
Maribor, Meljska c. 86, sklicuje

4. skupščino
delniške družbe Embalaža, d.d.,

Maribor,
ki bo dne 28. 7. 2000 ob 13. uri na

sedežu družbe v Mariboru, Meljska c. 86.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, predhodna ugo-

tovitev udeležbe in izvolitev predsednika ter
dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: za predsednika 4.
skupščine Embalaža, d.d., se izvoli Franca
Jerino, za preštevalki glasov se izvoli Bran-
ko Sobočan in Vlasto Peric.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe v letu 1999 z revizij-
skim poročilom in mnenjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju družbe v letu
1999 na podlagi poročila o opravljeni revizi-
ji računovodskih izkazov za leto 1999 in
mnenja nadzornega sveta.

3. Sklep o pokrivanju izgube poslovne-
ga leta 1999.

Predlog sklepa: s 1. 1. 2000 se pokrije
izguba poslovnega leta 1999 v višini
22,754.660,95 SIT v breme revalorizacij-
skega popravka osnovnega kapitala.

4. Sprememba statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

sprememba statuta delniške družbe Emba-
laža, d.d. Besedilo predlagane spremembe
statuta je dostopno na sedežu družbe.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: za revizijski pregled po-
slovanja družbe v letu 2000 se imenuje re-
vizijsko hišo Podboršek – revizijska družba,
k.d., Ljubljana.

6. Razrešitev predsednika nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na podlagi odstopne iz-
jave se z dnem skupščine odpokliče pred-
sednika nadzornega sveta Franca Jerina.

7. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za novega člana nadzor-

nega sveta se izvoli Mojca Bizjak, za dobo 4
let od dneva izvolitve dalje.

Celoviti predlogi sklepov in gradiva k po-
sameznim točkam dnevnega reda so delni-

čarjem na vpogled v finančno-računovod-
skem sektorju družbe od ponedeljka do pet-
ka, od 12. do 14. ure od dneva objave skli-
ca do dneva zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved njihove udeležbe je
družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno.

Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 13.30 v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča, neglede na višino zastopa-
nega kapitala.

Embalaža, d.d., Maribor
uprava

Ob-30636
Na podlgi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93) in
38. člena statuta družbe TKI Hrastnik, d.d.,
Za Savo 6, Hrastnik, uprava in nadzorni
svet sklicujeta

peto skupščino
delniške družbe,

ki bo 27. julija 2000 ob 16. uri v prosto-
rih sejne sobe gasilskega doma družbe, C.
1. maja 34, Hrastnik, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine:
a) izvolitev preštevalcev glasov,
b) imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisa.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

log za imenovanje delovnih teles skupščine
po predlogu uprave kot sledi:

– preštvalki glasov: Jerica Jutreša, Lea
Žibert,

– notar: Miro Bregar.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in

mnenju nadzornega sveta sprejme skupšči-
na skladno z revizorjevim mnenjem letno
poročilo družbe za leto 1999.

3. Predlog za pokrivanje izgube za po-
slovno leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se za poslovno
leto 1999 ugotovljena izguba pokrije iz re-
valorizacijskih rezerv in rezerv družbe.

4. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2000.

Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki
bo revidiral letne računovodske izkaze druž-
be TKI Hrastnik, d.d., za leto 2000, se na
predlog nadzornega sveta imenuje revizor-
ska hiša EPIS, d.o.o., Celje.

5. Dokapitalizacija družbe TKI Hrastnik v
korist Slovenske razvojne družbe, d.d.,
Ljubljana, za delež Geoplina, d.o.o., Ljub-
ljana.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se osnovni kapital družbe
poveča za delež Geoplina, d.o.o., Ljubljana
v višini 22,485.000 SIT, kar predstavlja
22.485 navadnih delnic v lasti Slovenske
razvojne družbe, d.d., Ljubljana. Dokapitali-
zacija se izvrši na dan 1. 1. 2000.

6. Dokapitalizacija družbe za vložek Che-
mo, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se osnovni kapital družbe
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poveča za 3,992.000 SIT, kar predstavlja
3.992 navadnih delnic v lasti Chema, d.d.,
Ljubljana. Dokapitalizacija se izvrši na dan
1. 1. 2000.

7. Razrešitev članov nadzornega sveta –
potek mandata in imenovanje članov nad-
zornega sveta predstavnikov delničarjev za
novo mandatno obdobje.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se razrešijo člani nadzornega sveta
družbe zaradi izteka mandata. Izvolijo se
novi člani nadzornega sveta iz predstavni-
kov delničarjev za novo mandatno obdobje
po predlogu nadzornega sveta, in sicer:

– Borut Celan, univ. dipl. ek., predstav-
nik Krekove družbe za upravljanje, d.d., Ma-
ribor,

– Jože Šlander, univ. dipl. ek., predstav-
nik Slovenske razvojne družbe, d.d., Ljub-
ljana,

– dr. Matevž Kmet, predstavnik Atene,
I,, II., III. družbe za upravljanje, Ljubljana.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu direk-
torja v prostorih TKI Hrastnik, d.d., Hrast-
nik, Za Savo 6, vsak delovni dan v tednu
med 12. in 15. uro.

Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
navadnih delnic oziroma njihovi pooblaščen-
ci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno
ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in
sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu v prostor, kjer bo zase-
danje. Delničarji morajo svojo udeležbo na
skupščini prijaviti upravi družbe pisno, naj-
kasneje tri dni pred skupščino, oziroma
pooblastilo za zastopanje na skupščini mo-
ra biti pisno in najkasneje tri dni pred skupš-
čino predloženo upravi družbe, kjer se hra-
ni. Delničarji, udeleženci seje skupščine so
dolžni podpisati seznam prisotnih na seji
skupščine uro pred uradnim začetkom
skupščine. Pooblastila za zastopanje in pri-
dobitev glasovalne pravice na skupščini del-
niške družbe pridobljena na podlagi organi-
zirano zbiranih pooblastil, morajo biti pri-
dobljena na način kot to določa (glej!) za-
kon o prevzemih (ZPre) Uradni list RS, št.
47/97, 61. in 62. člen ter o nameri, razlo-
gih ter o načinu zbiranja pooblastil, pred-
hodno obvestiti Agencijo za trg vrednostnih
papirjev.

Za sprejem skupščinskih sklepov je po-
trebna večina oddanih glasov delničarjev
(navadna večina), razen če zakon ali statut
ne določata drugače.

Če skupščina ob času sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne družbe istega dne ob 17. uri na mestu
prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu
skupščina veljavno odloča, ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

TKI Hrastnik, d.d.
nadzorni svet
predsednica

Irena Stanka Čurin, dipl. ek.
uprava

direktor
Branko Majes, dipl. ek.

Ob-30637
Na podlagi 19. člena statuta družbe skli-

cujem

5. sejo skupščine
delničarjev,

ki bo v ponedlejek, 31. julija 2000 ob
11. uri v sejni sobi Tiskarne Novo mesto,
d.d., v Vavpotičevi ulici 19, Novo mesto.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predse-

dujočega skupščine, določitev notarja in
dveh preštvalcev glasov.

Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
za vodenje skupščine, določi se notarja in
dveh preštevalcev glasov po predlogu di-
rektorja.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost.
3. Sprejem poslovnega poročila za leto

1999, z revizijskim mnenjem in mnenjem
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo za leto 1999, z revizijskim mnenjem
in mnenjem nadzornega sveta.

4. Sprejem predloga delitve dobička.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o deli-

tvi dobička po predlogu direktorja in mne-
nju nadzornega sveta.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: imenuje se dva člana

nadzornega sveta, ki zastopata interese del-
ničarjev po predlogu nadzornega sveta in
se ugotovi, da je tudi svet delavcev imeno-
val svojega člana v nadzorni svet.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe.

Predlog sklepa: imenuje se pooblašče-
nega revizorja družbe po predlogu nadzor-
nega sveta.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe v Vavpotičevi ulici 19, Novo mesto,
pri direktorju, vsak delovni dan med 11. in
12. uro.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, obrazložen in vložen v sedmih
dneh po objavi tega sklica.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeleži vsak

delničar družbe, ki je na dan 25. 7. 2000
vpisan v KDD, sam ali po svojem pooblaš-
čencu oziroma zakonitem zastopniku pod
pogojem, da na sedežu družbe vsaj štiri dni
pred zasedanjem (do 27. 7. 2000) prijavi
svojo udeležbo s predložitvijo (deponira-
njem) potrdila o izdanih delnicah ali poobla-
stila skupaj s potrdilom o izdanih delnicah.

Način glasovanja
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci

glasujejo na skupščini z glasovanicami, ki
jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo pol ure
pred začetkom zasedanja do ure, ki je dolo-
čena za začetek seje skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 12.30 na istem kraju.
Skupščina bo takrat veljavno odločila ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

Tiskarna Novo mesto, d.d.
direktor

Dušan Jarc, l. r.

Št. 01 Ob-30638
Na podlagi 25. člena statuta delniške

družbe in zakona o gospodarskih družbah
sklicuje uprava družbe Traig, d.d., Ivančna
Gorica

6. redno sejo skupščine
družbe Traig, d.d.,

ki bo 24. 7. 2000 ob 15. uri na sedežu
podjetja, Cesta 2. grupe odredov 15.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje njenih organov.
Predlog sklepa: ugotovi se prisotnost no-

tarja, imenuje predsednika skupščine, zapi-
snikarja in verifikacijsko komisijo.

2. Letno poročilo uprave o poslovanju
družbe za leto 1999 z mnenjem NS in revi-
zijskim poročilom.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo uprave z mnenjem NS in revizij-
skim poročilom.

3. Poslovni načrt za obdobje 2000 do
2002.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovni načrt kot je pripravljen s strani uprave
družbe.

4. Poročilo uprave o skladu lastnih del-
nic družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
ročilo uprave o skladu lastnih delnic druž-
be.

5. Imenovanje finančnega revizorja za le-
to 2000.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
log NS o imenovanju finančnega revizorja
za leto 2000.

6. Vprašanja delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki, če naj-
kasneje tri dni pred sejo prijavijo svojo ude-
ležbo.

Pooblaščenci morajo predložiti poobla-
stila.

Nasprotni predlogi delničarjev so pisni,
obrazloženi s predlogi sklepov, vloženi v
sedmih dneh po objavi sklica na upravi druž-
be.

Če skupščina ob napovedanem dnevu
in uri ne bo sklepčna (prvi sklic) bo pričela z
delom uro kasneje, na istem mestu in z
enakim dnevnim redom, ne glede na zasto-
panost kapitala (drugi sklic).

Gradivo za skupščino je na razpolago
zainteresiranim delničarjem, ki imajo manj
kot 5% osnovnega kapitala, v tajništvu druž-
be vsak delovnik od 10. do 15. ure.

Traig, d.d., Ivančna Gorica
uprava družbe

Štefan Lazar, dipl. ek.

Št. 142 Ob-30709
Na podlagi 7.3. člena statuta Dom Smre-

ka, trgovska družba, d.d., Maribor, Valvaso-
rejva 12a, sklicuje uprava

4. skupščino
trgovske družbe Dom Smreka, d.d.,
ki bo 24. 7. 2000 ob 13. uri na sedežu

družbe v Mariboru, Valvasorjeva 12a.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev organov in sprejem
dnevnega reda.
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Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsednika skupščine Romana Mikložič,
za preštevalca glasov Milena Šopinger in
Stanislav Strelec. Sprejme se predlagani
dnevni red. Seji prisostvuje vabljeni notar
Erih Matel.

2. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave, mnenja nadzornega sveta in poroči-
la revizorja se sprejme poročilo o poslova-
nju družbe za leto 1999.

3. Obravnava in sklepanje o delitvi do-
bička iz leta 1999 in dela nerazporejenega
dobička za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta ostane dobiček iz leta 1999 v znesku
11,070.405,97 SIT nerazporejen. Del ne-
razporejenga dobička za leto 1998 se v
znesku 1,100.000 SIT razporedi za izplači-
lo nagrad nadzornemu svetu in sicer pred-
sedniku v višini 420.000 SIT bruto in člano-
ma v višini 340.000 SIT bruto, ostanek v
znesku 7,806.465,87 SIT pa ostane še na-
prej nerazporejen.

4. Seznanitev skupščine z novim članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da so delavci za svojega predstavnika v nad-
zorni svet imenovali Melito Pediček Spind-
ler z mandatom od 15. 3. 2000.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov družbe za leto 2000 se
imenuje družba Prelog  & Simam iz Ptuja.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležbo na skupščini in glasovalno pra-

vico lahko uresničujejo delničarji in njihovi
pooblaščenci, če tri dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavijo udeležbo. Gradivo
za skupščino je delničarjem na vpogled v
tajništvu družbe vsak delovnik med 9. in
11. uro.

Prijavljeni udeleženci se morajo vsaj pol
ure pred začetkom skupščine vpisati v listo
udeležencev in prevzeti glasovnice.

Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13.30 z istim dnevnim redom. Skupšči-
na bo ob ponovnem sklicu odločala ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala.

Uprava Dom Smreka, d.d.,
predsednik uprave

Miroslav Riegler, univ. dip. pravnik

Ob-30663
Na podlagi 46. in 47. člena statuta druž-

be Plastik, proizvodnja plastičnih izdelkov,
d.d., Kanal ob Soči – Slovenija uprava skli-
cuje

6. skupščino
družbe Plastik,

 proizvodnja plastičnih izdelkov, d.d.,
Kanal ob Soči – Slovenija, Kolodvorska

9,
ki bo dne 26. 7. 2000 ob 12. uri, v dvo-

rani Gotske hiše (Kontrada) v Kanalu, Pio-
nirska 8, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: ugotovi se, da je skupščina
sklepčna.

Za predsedujočega se izvoli: Drago Na-
beršnik.

Izvoli se preštevalki glasov v sestavi: So-
nja Mrak in Pavla Tinta.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Eva Lučovnik.

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.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: čisti dobiček družbe za leto
1999 znaša 37,314.000 SIT in ostane ne-
razporejen.

4. Ugotovitev skupščine, da članu nad-
zornega sveta, predstavniku delničarjev pre-
neha mandat in izvolitev novega člana pred-
stavnika delničarjev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina ugotovi,
da članu nadzornega sveta, predstavniku
delničarjev Dragu Naberšniku na lastno že-
ljo preneha mandat v nadzornem svetu dne
26. 7. 2000.

Skupščina izvoli novega člana nadzorne-
ga sveta, predstavnika delničarjev Milana
Korošca, čigar mandat traja do 20. 6. 2003.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2000 skupščina
imenuje družbo RFR – Ernst & Young,
d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

so delničarjem 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 skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Plastik, d.d., Kanal ob Soči
direktor

Peter Blažej

Ob-30665
Na podlagi 43. člena statuta družbe

Cestno podjetje Ljubljana, d.d., Ljubljana,
Stolpniška 10, sklicuje začasna uprava druž-
be

1. skupščino delničarjev
Cestnega podjetja Ljubljana, d.d.,
ki bo v četrtek 27. julija 2000 v sejni

dvorani IMOS, d.d., na Dunajski c. 58, Ljub-
ljana, v 9. nadstropju, s pričetkom ob 13. uri
in naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje organov skupšči-
ne in notarja.

Predlog sklepa: skupščina ugotovi
sklepčnost, za predsednika skupščine se
izvoli Mihaela Bizjaka, za preštevalki Matejo
Stanič-Rudolf iz podjetja RR & CO, d.o.o. in
Majdo Volaj, seji prisostvuje notarka mag.
Nina Češarek.

2. Poročilo o lastninskem preoblikova-
nju.

Predlog sklepa: skupščina sprejme na
znanje poročilo začasne uprave o lastnin-
skem preoblikovanju bivšega Cestnega pod-
jetja Ljubljana, p.o., v delniško družbo.

3. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta – predstavnike delničarjev skupščina
izvoli Slapnik Jeleno, Dremelj Antona, Biz-
jak Mihaela in Starič Igorja.

4. Letno poročilo za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina sprejme let-

no poročilo za leto 1999 z mnenjem revi-
zorja ter pozitivnim mnenjem nadzornega
sveta.

5. Razporeditev dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: čisti dobiček za leto

1999 v višini 352,576.000 SIT ostane ne-
razporejen.

6. Pokrivanje izgube za leto 1993 ter
uporaba in razporeditev dobička 1994–
1998.

Predlog sklepa:
– izguba iz leta 1993 v revalorizirani

vrednosti 56,140.000 SIT na dan 31. 12.
1997 se pokriva iz ustvarjenega dobička
leta 1994;

– dividende v skupni višini
209,516.100, kar znaša 300 SIT bruto na
delnico, se izplačajo v nerevalorizirani vred-
nosti po stanju na dan 31. 12. 1999 iz do-
bička leta 1994;

– del čistega dobička iz leta 1994 v viši-
ni 6,084.000 SIT se razporedi v rezerve;

– čisti dobiček iz let 1995–1998 v reva-
lorizirani višini 990,501.000 SIT ostane ne-
razporejen;

– 4,695.000 SIT se izplača za nagrade
začasnemu nadzornemu svetu po predlogu
začasne uprave skladu 55. člena statuta
delniške družbe;

– 14,808.000 SIT se izplača za nagra-
de začasni upravi in delavcem družbe, po
predlogu začasne uprave v skladu s 54.
členom statuta delniške družbe. Dividende
in nagrade se izplačajo po nevalorizirani
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vrednosti v roku 60 dni od dneva sprejema
sklepa. Kolikor bo delniška družba v skladu
z zakonom pridobila zadostno število lastnih
delnic se nagrade izplačajo v delnicah del-
niške družbe, po valorizirani nakupni vred-
nosti delnic. Do dividende so upravičeni del-
ničarji, ki so 27. 7. 2000 vpisani v delniško
knjigo.

7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic družbe, za namene iz 240. člena
ZGD, v višini 10% osnovnega kapitala druž-
be v breme rezervnega sklada in nerazpo-
rejenega dobička preteklih let.

8. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: v 3. členu statuta Cest-

nega podjetja Ljubljana, d.d., se na koncu
za zaporedno št. 27 dodajo naslednji po-
drazredi iz standardne klasifikacije dejavno-
sti: 28. 0/90.001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov, 29. 0/90.003 Ravnanje s posebnimi
odpadki, 30. 0/90.005 Druge storitve jav-
ne higiene. Skupščina pooblašča upravo
družbe, da pripravi prečiščeno besedilo sta-
tuta družbe skladno s sprejeto spremembo
oziroma dopolnitvijo in prijavi spremembo
statuta za vpis v sodni register.

9. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določi sejnina v višini 45.000 SIT ne-
to, predsedniku nadzornega sveta pa v viši-
ni 55.000 SIT neto. Višina sejnine se enkrat
letno, po izteku poslovnega leta, uskladi z
rastjo drobnoprodajnih cen v preteklem le-
tu.

10. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno

leto 2000 se imenuje Revizijska hiša, k.d.
Podboršek, Ljubljana, Ul. Gradnikove bri-
gade 4.

Predlagatelj sklepov za 3. in 10. točko
dnevnega reda je začasni nadzorni svet , za
ostale točke dnevnega reda pa začasna
uprava na podlagi pozitivnega mnenja zača-
snega nadzornega sveta.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo 17. 7. 2000 in ki pisno pri-
javo za udeležbo na skupščini osebno ali s
priporočeno pošiljko, dostavijo družbi, naj-
kasneje 3 dni pred skupščino. Skupščine
se lahko v imenu delničarjev udeleži poob-
laščenec ali zakoniti zastopnik, ki ima pisno
pooblastilo, katerega je dostavil družbi v ro-
ku za prijavo udeležbe na skupščini. Istovet-
nost prijavljeni dokazujejo z veljavnim oseb-
nim dokumentom.

Za sklepčnost skupščine mora biti pri-
sotno najmanj 15% glasov (1. sklic). V pri-
meru nesklepčnosti bo novo zasedanje v
istih prostorih ob 14. uri (2. sklic). V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino ob vhodu v dvorano prijavijo
najkasneje 30 minut pred zasedanjem, po-
trdijo svojo prisotnost na skupščini, prevza-
mejo gradivo in glasovalne lističe.

Gradivo za skupščino, vključno s predlo-
gom za spremembo statuta se nahaja na
sedežu družbe v tajništvu direktorja podjetja
in je na vpogled delničarjem družbe vsak
delovni dan od 10. do 12. ure pri Majdi
Volaj.

Morebitni utemeljeni nasprotni predlogi
k posameznim točkam dnevnega reda se
sporočajo pisno upravi družbe najkasneje v
7 dneh po objavi sklica skupščine.

Cestno podjetje Ljubljana, d.d.
začasna uprava

direktor: Alojz Kramljak, univ. dipl. prav.

Ob-30678
Na podlagi 7.1. člena statuta delniške

družbe MDS Metalka, d.d., Ljubljana, Par-
mova 14, sklicuje uprava družbe

5. sejo skupščine
družbe MDS Metalka, d.d.,

ki bo dne 24. 7. 2000 ob 12. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Parmova 14.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenujejo se predsed-

nik skupščine in dva preštevalca glasov po
predlogu uprave. Na seji bo navzoča notar-
ka Nada Kumar.

3. Letno poročilo o poslovanju družbe
za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju družbe za poslovno leto
1999 po predlogu uprave in na podlagi
mnenja NS.

4. Sklep o razdelitvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se či-
sti dobiček iz poslovnega leta 1999 v višini
27,366.015,37 SIT uporabi za pokrivanje
izgube iz preteklih let.

5. Sklep o imenovanju finančnega revi-
zorja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za finančnega revizorja družbe
MDS Metalka, d.d., za leto 2000 imenuje
revizijska družba Ernst & Young, d.o.o., Du-
najska 111, Ljubljana.

6. Sprememba firme družbe.
Predlog sklepa: glede na predlog upra-

ve in nadzornega sveta se sprejme spre-
memba firme družbe, tako da glasi: firma
družbe: MDS IT, informacijske tehnologije,
d.d., Ljubljana in skrajšana firma družbe:
MDS IT, d.d., Ljubljana.

7. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be statuta ter potrdi čistopis statuta z vneše-
nimi spremembami.

8. Seznanitev z odstopom in izvolitev čla-
na nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina soglaša, da
preneha članstvo v nadzornem svetu: Tadeji
Čampa Levstek z dnem 22. 6. 1999 in Mat-
jažu Bavdku z dnem 31. 3. 2000.

Kot predstavnika delničarjev se v nad-
zorni svet izvoli Marka Kuharja.

9. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se oblikuje sklad lastnih
delnic za namene, opredeljene v 240. čle-
nu ZGD. Sklad se oblikuje do višine 10%
osnovnega kapitala družbe. Pravila za obli-
kovanje sklada lastnih delnic določi nadzor-
ni svet.

10. Informacije delničarjem.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki se na skupščini izkažejo z delnicami ozi-

roma potrdili o vpisu in vplačilu delnic ter so
svojo udeležbo pisno najavili upravi družbe
vsaj 3 dni pred datumom seje skupščine
oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki predložijo pooblastila. Pooblastilo mora
biti pisno ter ostane družbi.

Poziva se udeležence skupščine, da se
ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu
družbe najmanj 60 minut pred objavljenim
pričetkom seje skupščine, da podpišejo li-
sto prisotnih ter prevzamejo glasovalni li-
stek.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu družbe vsak dan od 10. do 12. ure.

Delničarji lahko svoje protipredloge, ki
morajo biti pisni in obrazloženi ter skladni z
zakonom, vložijo v roku znotraj 7 dni od
objave sklica skupščine, priporočeno po po-
šti ali neposredno v tajništvu družbe na nje-
nem sedežu.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
ob 14. uri v istih prostorih. Na ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

MDS Metalka, d.d.
direktor

Matjaž Bavdek

Št. 139/00 Ob-30715
Na podlagi 7.4. člena statuta družbe Do-

lina, trgovina, d.d., Goriška 46, Velenje,
sklicuje uprava

redno letno skupščino družbe,
ki bo v torek, 27. 7. 2000 ob 12. uri, na

sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev orga-

nov skupščine in potrditev notarja.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupš-

čine in potrdi prisotnost notarja.
2. Sprejem letnega poročila za leto

1999.
Predlog sklepa: sprejme se predloženo

letno poročilo za leto 1999, z mnenjem nad-
zornega sveta in revizijskim poročilom.

3. Predlog razporeditve dobička.
Predlog sklepa: dobiček za leto 1999, v

višini 1,421.478,70 SIT, ostane nerazpo-
rejen.

4. Odločanje o pripojitvi družbe Dolina,
d.d., Velenje, k družbi Era, d.d., Velenje.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta se potrdi predla-
gana pogodba o pripojitvi med družbama
Era, Trgovina z živilskimi in neživilskimi iz-
delki, d.d., Velenje, Prešernova 10 in Doli-
na, trgovina, d.d., Velenje, Goriška 46, po
kateri se družba Dolina, d.d., Velenje, pri-
poji družbi Era, d.d., Velenje. Sklep začne
veljati z vpisom v knjigo sklepov, ki jo potrdi
notar.

Upravo družbe se zadolži, da izvede vpis
sprememb v sodni register.

5. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: za revizorja družbe Doli-

na, d.d., Velenje, za leto 2000, se imenuje
revizijska hiša Abeceda, d.o.o., Celje.

Gradivo za skupščino, vključujoč z gra-
divom o pripojitvi, je vsem delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, Goriška 46, Ve-
lenje.
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Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisni, obrazloženi in oddani v 7 dneh po
objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udelež-
bo, pooblaščenci morajo s prijavo za ude-
ležbo poslati tudi pooblastilo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 12.30,
na istem mestu, ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Dolina, d.d.
uprava

Ob-30717
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 20. člena statuta delniš-
ke družbe uprava sklicuje

8. sejo skupščine delničarjev
družbe Begrad, d.d., gradbeništvo,
trgovina, inženiring, Novo mesto,

Kočevarjeva 2,
ki bo v ponedeljek, 24. 7. 2000 ob

13. uri, v Kulturnem domu Črnomelj, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine:
predsednika, preštevalke glasov in notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-
čina sklepčna.

Za predsednico skupščine se imenuje
Marija Pečjak Požek.

Za preštevalca glasov se imenujeta: Alen-
ka Jankovič, Sandi Grabrijan.

Za sestavo notarskega zapisnika se ime-
nuje notar Janez Ferlež.

2. Obravnava letnega poročila poslova-
nja za leto 1999 z mnenjem revizorja in
mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju družbe za leto 1999 po
predlogu uprave s pozitivnim mnenjem nad-
zornega sveta in z revizijskim poročilom.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka iz leta 1999 in 1998.

Predlog sklepa:
1. Dobiček delniške družbe Begrad,

ki po revidiranem izkazu uspeha za poslov-
no leto 1999, po stanju na dan 31. 12.
1999 znaša 51,134.389,43 SIT, se na
predlog uprave razporedi:

– za izplačilo dividend lastnikom del-
nic v višini 30,354.800 SIT, kar znese 140
SIT bruto dividende na delnico,

– za izplačilo članom nadzornega sve-
ta kot udeležba na dobičku v višini 767.015
SIT v delnicah družbe, po ceni 1.000
SIT/delnico,

– za nerazporejeni dobiček
20,012.574,43 SIT.

2. Nerazporejeni čisti dobiček iz leta
1998 v višini 19,615.797,59 SIT in revalo-
rizacijski dobiček iz leta 1998 v višini
1,490.800,62 SIT se razporedi v rezerve.

Do dividende so upravičeni tisti lastniki
imenskih delnic, ki so vpisani kot lastniki v
delniško knjigo pri KDD na dan zasedanja
skupščine. Družba bo delničarjem izplačala
dividende najkasneje do 31. 8. 2000.

4. Povečanje osnovnega kapitala druž-
be, odobreni kapital in sprejem sprememb
in dopolnitev statuta.

Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital družbe v znesku

216,820.000 SIT se poveča za
216,820.000 SIT, tako da po izvršenem
povečanju znaša 433,640.000 SIT. Osnov-
ni kapital se poveča iz naslova sredstev re-
valorizacijskega popravka osnovnega kapi-
tala, tako da se le-ta zmanjša za znesek
povečanja osnovnega kapitala. Za znesek
povečanja osnovnega kapitala družbe se po-
veča nominalna vrednost obstoječih delnic
iz sedanjih 1.000 SIT na 2.000 SIT.

2. Sprejmejo se spremembe statuta
po predlogu uprave tako, da se dosedanje
besedilo statuta v členih 3, 6, 9, 15, 16 in
24 nadomesti z novim, ki je priloga tega
sklepa.

5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se predlog

uprave in nadzornega sveta o oblikovanju
sklada lastnih delnic za namene iz 240. čle-
na ZGD v višini 43,364.000 SIT iz sredstev
revalorizacijskega popravka kapitala.

6. Volitve članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

skupščina izvoli za člane nadzornega sveta:
– Aleksandra Špiler, dipl. ek.,
– Miran Gombač, dipl. inž. gradbeniš-

tva,
– Matjaž Vozel, univ. dipl. pravnik,
– Jože Mržljak, dipl. ek.
Skupščina se seznani, da sta s strani

sveta delavcev v nadzorni svet izvoljena: Taj-
ner Slavica, gradbeni tehnik in Štukelj To-
maž, univ. dipl. gradb. inž.

Mandat novoizvoljenih članov nadzorne-
ga sveta nastopi s 24. 7. 2000. S tem dnem
preneha mandat dosedanjim članom nad-
zornega sveta.

7. Sprejem sklepa o višini sejnin članom
nadzornega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji predlog sklepa: določi se višina sej-
nin v neto znesku za predsednika nadzorne-
ga sveta 50.000 SIT in za člana 35.000
SIT.

8. Imenovanje revizorja za revizijo poslo-
vanja v letu 2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za sestavo revizije poslovanja druž-
be za leto 2000 imenuje revizijska družba
Dinamic, d.o.o., Novo mesto.

9. Informacija o poslovni politiki, poslih
in gospodarskem načrtu družbe v letu 2000.

Predlog sklepa: sprejme se podana in-
formacija.

Vse gradivo za dnevni red skupščine je
delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
na sedežu družbe Begrad, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure, od dneva objave dnev-
nega reda.

Delničarji lahko v desetih dneh po objavi
sklica skupščine pisno predlagajo dopolni-
tev dnevnega reda in nasprotne predloge,
ki morajo biti obrazloženi.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice imajo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD na
dan 21. 7. 2000 in bodo sami ali preko
svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščen-
cev prijavili svojo udeležbo na skupščini,
pred zasedanjem skupščine, od 12. do
13. ure, v avli Kulturnega doma. Zastopnik
delničarja se mora pred sejo izkazati s pi-
snim pooblastilom.

Glasovanje na skupščini bo javno.
Če bo sklic skupščine neuspešen, jo

bomo ponovili istega dne ob 13.30. V pri-
meru ponovnega sklica je skupščina sklepč-
na, ne glede na število prisotnih delnic ozi-
roma višino zastopanega osnovnega kapita-
la.

Begrad, d.d.
direktor

Ob-30718
Na podlagi tč. 7.3. statuta Gostinskega

podjetja Sevnica, d.d., sklicuje uprava

4. redno sejo skupščine delničarjev,
ki bo v torek, 25. 7. 2000 ob 12. uri, na

sedežu družbe v Sevnici, Trg svobode 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine –
predsednik, preštevalec in notar.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
za člane organov skupščine se izvolijo pred-
lagani kandidati in se določi notar.

2. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave za poslovno leto 1999, skupaj z
revizorskim mnenjem in mnenjem nadzor-
nega sveta.

3. Ugotovitev in uporaba dobička.
Predlog sklepa: dobiček poslovnega le-

ta 1999 v višini 59.875,49 SIT ostane ne-
razporejen.

4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: za revizijsko hišo za re-
vidiranje računovodskih izkazov za poslov-
no leto 2000 se imenuje revizijsko hišo
DEJ 3, d.o.o., iz Postojne.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Čas zasedanja: skupščina je sklicana za

25. 7. 2000 ob 12. uri. Če na prvem sklicu
ni dosežena sklepčnost, se ponovno zase-
danje skupščine določi za isti dan, tj. 25. 7.
2000 ob 13. uri.

Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepa-
la ne glede na višino zastopanega kapitala.

Pogoji udeležbe: skupščine se lahko
udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci
in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
ostane v družbi. Organizirano zbrana poob-
lastila morajo biti izdana po postopku in
skladno z vsebino določil XII. poglavja zako-
na o prevzemih.

Na skupščini lahko sodelujejo in uresni-
čujejo glasovalno pravico delničarji, ki svojo
udeležbo prijavijo upravi družbe tri dni pred
skupščino.

Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega

reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Sevnici, Trg svobode 1, vsak de-
lovni dan od prvega naslednjega dne od
dneva objave sklica, od 8. do 12. ure.

Vložitev nasprotnih predlogov ali dopol-
nilnih predlogov: delničarji lahko svoje nas-
protne predloge ali dopolnilne predloge k
dnevnemu redu, ki morajo biti pisni in obraz-
loženi, vložijo v roku 7 dni, šteto od dne
prvega naslednjega delovnega dne od obja-
ve sklica, priporočeno po pošti ali nepo-
sredno na sedežu družbe.

Gostinsko podjetje Sevnica, d.d.
uprava družbe

direktor Kristijan Janc
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Št. 69/2000 Ob-30720
Na podlagi točke 7.3. statuta delniške

družbe Tekstina, tekstilna industrija Ajdovš-
čina, d.d., sklicuje uprava družbe

6. skupščino
delniške družbe Tekstina, d.d.,

Ajdovščina,
ki bo dne 27. 7. 2000 ob 12. uri, v Tek-

stini, d.d., Ajdovščina, Tovarniška cesta 15.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe, izvolitev delovnega predsedstva, pre-
števalca glasov in notarja ter seznanitev z
dnevnim redom.

Predlog sklepa: izvoli se dva člana de-
lovnega predsedstva in preštevalca glasov.

Za sestavo notarskega zapisnika se ime-
nuje predlagano notarko.

2. Poročilo o izvajanju sklepov predhod-
ne seje.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
so vsi sklepi prejšnje seje realizirani.

3. Letno poročilo o poslovanju delniške
družbe Tekstina, d.d., Ajdovščina, v letu
1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave o poslovanju delniške družbe
Tekstina, d.d., Ajdovščina, v letu 1999, sku-
paj z mnenjem nadzornega sveta in mne-
njem revizijske hiše v predloženem besedi-
lu.

4. Predlog razdelitve čistega dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček družbe na

dan 31. 12. 1999 v višini 1,589.982,28
SIT ostane nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-

sko družbo za leto 2000 se imenuje predla-
gana revizijska družba Podboršek, k.d.,
Ljubljana, Dunajska 22.

6. Informacija o planu poslovanja druž-
be v letu 2000.

Gradivo za dnevni red s celovitimi pred-
logi sklepov je na vpogled delničarjem na
sedežu družbe Tekstina, d.d., Ajdovščina,
Tovarniška cesta 15, Ajdovščina, vsak de-
lovni dan od 11. do 13. ure, od objave do
23. 7. 2000.

Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopol-
nitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge na sedež družbe. Predlogi delni-
čarjev so lahko le pisni in razumno uteme-
ljeni.

Seje skupščine se lahko udeleži vsak
delničar družbe (sam ali po svojem poob-
laščencu oziroma zakonitem zastopniku).
Delničarji morajo svojo udeležbo pisno pri-
javiti družbi najkasneje tri dni pred skupšči-
no.

Pooblaščenci morajo prijavi priložiti tudi
pisno pooblastilo.

Delničarji glasujejo osebno oziroma po
pooblaščencu ali zastopniku na podlagi gla-
sovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na
skupščino.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne, 27. 7. 2000
ob 13. uri, v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Tekstina, d.d., Ajdovščina
uprava

Ob-30721
Na podlagi 35. člena statuta družbe FMR

Holding Družba pooblaščenka, d.d., sklicu-
jem

redno skupščino
družbe FMR Holding, d.d.,

ki bo dne 25. 7. 2000 ob 12. uri v pro-
storih FMR, d.d., na Lapajnetovi 9 v Idriji.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predlagano

vodstvo skupščine.
2. Poslovno poročilo za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-

ročilo za leto 1999 skupaj z revizijskim po-
ročilom.

3. Predlog za delitev dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz poslov-

nega leta 1999 znaša 153,017.000 SIT in
ostane nerazporejen. Za izplačilo dividend
se nameni znesek 57,165.288 SIT iz ne-
razporejenga dobička iz leta 1998, tako da
znaša bruto dividenda na eno delnico 136
SIT.

Na sklad lastnih delnic se razporedi
2,969.200 SIT iz nerazporejenega dobička
iz leta 1998.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov družbe za leto 2000 se imenu-
je revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.

5. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sejnine za člane nadzor-
nega sveta znašajo 60.000 SIT bruto na
sejo ter za predsednika 75.000 SIT bruto
na sejo.

Gradivo za objavljeni dnevni red je na
voljo delničarjem na sedežu družbe vsak
dan od 10. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci, ki bodo svojo
udeležbo napovedali pisno vsaj tri dni pred
skupščino.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 12.30 z istim dnevnim
redom v istih prostorih ne glede na višino
zastopanega kapitala.

FMR Holding, d.d.
direktor

Ob-30722
Na podlagi statuta družbe FOND, d.d.,

sklicujem
redno skupščino

družbe FOND, d.d.,
ki bo dne 27. 7. 2000 ob 12. uri v pro-

storih FMR, d.d., na Lapajnetovi 9 v Idriji.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predlagano

vodstvo skupščine.
2. Poslovno poročilo za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-

ročilo za leto 1999 skupaj z revizijskim po-
ročilom.

3. Predlog za delitev dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz poslov-

nega leta 2000 znaša 130,943.562,46 SIT
in ostane nerazporejen. Za izplačilo dividend

se nameni znesek 21,168.000 SIT iz neraz-
porejenega dobička iz leta 1995, tako da
znaša bruto dividenda na eno delnico 1.400
SIT, tako za navadne kot tudi prednostne
delničarje. Preostanek dobička iz leta 1995
v višini 64,527.509,03 SIT in ustrezen del
revalorizacije nerazporejenega dobička se
razporedi na neobvezne rezerve.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov družbe za leto 2000 se imenu-
je revizijska družba Ernst & Young Ljublja-
na.

5. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sejnine za člane nadzor-
nega sveta znašajo 60.000 SIT bruto na
sejo ter za predsednika 75.000 SIT bruto
na sejo.

Gradivo za objavljeni dnevni red je na
voljo delničarjem na sedežu družbe vsak
dan od 10. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci, ki bodo svojo
udeležbo napovedali pisno vsaj tri dni pred
skupščino.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 12.30 z istim dnevnim
redom v istih prostorih ne glede na višino
zastopanega kapitala.

FOND, d.d.
direktor

Št. 30756/00 Ob-30733
Na podlagi 6.3. člena statuta družbe

KOPS, d.d., Industrijska 5, Grosuplje,
uprava družbe sklicuje

5. sejo skupščine družbe
ki bo v četrtek, 27. julija 2000 v prosto-

rih družbe KOPS, d.d., Industrijska 5, Gro-
suplje, s pričetkom ob 13. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev predsednika skupš-
čine in dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoljo predlagani predsednik in
dva preštvalca glasov.

2. Sprejem poslovnega poročila z revi-
zijskim poročilom za poslovno leto 1999 na
predlog uprave in mnenja nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo in revizijsko poročilo za poslovno leto
1999 na predlog uprave in mnenja nadzor-
nega sveta.

3. Obravnava in odločanje o razdelitvi
dobička.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička.

4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba

statuta po predlogu uprave in nadzornega
sveta v predlaganem besedilu.

5. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta se imenuje predlagane člane.
6. Določitev nagrad članom nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sve-

ta pripada sejnina za udeležbo na sejah nad-
zornega sveta v predlagani višini.
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7. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: za revizorja, ki bo opra-

vil revizijo za leto 2000 se imenuje predla-
gana revizijska družba.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblasti-
lom o lastništvu delnic pooblastitelja.

Prijavo za udeležbo na skupščini je po-
trebno deponirati najmanj 3 dni pred zase-
danjem skupščine in to velja tako za delni-
čarje kot za pooblaščence. Rok za prijavo
je do dne 25. 7. 2000.

Prijava je možna le preko pošte oziroma
faksa, kateremu pa mora nujno slediti tudi
priporočena pošta.

Pozivamo udeležnce in pooblaščence,
da se javijo v sprejemnici najmanj eno uro
pred začetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.

Vsa gradiva so na vpogled na sedežu
družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.

KOPS, d.d., Grosuplje
uprava

direktor Bogomir Gabrijel

Ob-30810
Na podlagi 7.6. točke statuta delniške

družbe Savinja Mozirje, d.d., uprava družbe
sklicuje

4. skupščino
delničarjev delniške družbe Savinja

Mozirje, d.d.,
ki bo dne 25. 7. 2000 ob 12. uri v sejni

sobi družbe v Mozirju, Na trgu 14.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev

dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli svoje

organe.
3. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la uprave za poslovno leto 1999 z mnenjem
nadzornega sveta družbe in revizorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta družbe in
revizorja, se sprejme letno poročilo za po-
slovno leto 1999.

4. Razporeditev čistega dobička iz leta
1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta, ostane
čisti dobiček v višini 1,179.561,67 SIT ne-
razporejen.

5. Imenovanje revizijske družbe za po-
slovno leto 1999.

Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-
sko družbo za leto 1999 skupščina imenuje
družbo ABECEDA, d.o.o., Celje.

6. Pobude in vprašanja delničarjev.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-

vadnih delnic, ki so deset dni pred zaseda-
njem skupščine vpisani v sistem centralne-
ga registra vrednostnih papirjev.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so pri-
javili svojo udeležbo na sedežu družbe ali
pisno napovedali udeležbo najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine družbe. Pooblastilo
mora biti pisno in mora vsebovati splošne
podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO, ozi-
roma firmo in sedež) pooblastitelja in poob-
laščenca ter podpis pooblastitelja.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu
v seznam prisotnosti. Vsaka delnica daje en
glas.

Delovno gradivo bo na voljo na sedežu
družbe po objavi sklica skupščine vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure.

Dvorana bo odprta trideset minut pred
začetkom skupščine. Delničarje prosimo,
da zaradi ugotavljanja prisotnosti, pri vstopu
v dvorano pravočasno zasedejo mesta.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo skupš-
čina ponovno zasedala istega dne v istih
prostorih ob 12.30. V tem primeru je skupš-
čina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

Savinja Mozirje, d.d.,
direktor družbe

Ob-30813
Direktorica družbe Triglav steber I, poob-

laščena investicijska družba, d.d., Ljublja-
na, Slovenska 54, na podlagi zakona o gos-
podarskih družbah in točke 9.3. statuta
družbe sklicuje

skupščino delničarjev
Triglav steber I, pooblaščene

investicijske družbe, d.d.,
ki bo dne 25. 7. 2000 ob 11. uri v kon-

ferenčni dvorani Hotela Austrotel, Mikloši-
čeva 9, Ljubljana s predlaganim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje or-
ganov skupščine.

Predlog sklepa:
1. za predsednika skupščine se imenuje

Stojana Tramte,
2. za preštevalce glasov se imenujeta Ži-

va Job in Igor Kotnik,
3. skupščini prisostvuje vabljena notar-

ka Nada Kumar.
2. Obravnava in sprejem poslovnega po-

ročila uprave za poslovno leto 1999, skupaj
z revizijskim poročilom in pozitivnim mne-
njem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo uprave za poslovno leto 1999, sku-
paj z revizijskim poročilom in pozitivnim mne-
njem nadzornega sveta.

3. Uporaba dobička za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa:
1. dobiček iz poslovnega leta 1999 v

višini 570,073.123,85 SIT se deli na na-
slednji način:

– 98,31 % oziroma 560,452.386 SIT
se razdeli delničarjem v obliki dividend, kar
znaša 3,80 SIT bruto na delnico,

– 1,69 % oziroma 9,620.737,85 SIT os-
tane nerazporejenega.

2. Do dividende so upravičeni tisti delni-
čarji, ki so kot lastniki delnic vpisani v cen-
tralnem registru pri KDD-Centralni klirinško

depotni družbi, d.d. na dan sprejema tega
sklepa na skupščini delničarjev.

3. Dividende se začnejo izplačevati naj-
kasneje v šestdesetih dneh po sprejemu
tega sklepa na skupščini delničarjev.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2000 se imenuje KPMG Slovenija,
d.o.o., Ljubljana.

Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in njihovi zastopniki oziroma pooblaš-
čenci, ki svojo udeležbo skladno s točko
9.5. statuta družbe pisno prijavijo družbi vsaj
3 dni pred zasedanjem skupščine. Družba
bo upoštevala vse prijave, ki bodo prispele
na sedež družbe do vključno 21. 7. 2000.
Delničarje in njihove zastopnike oziroma
pooblaščence prosimo, da prevzamejo gla-
sovnice uro pred zasedanjem.

Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedala na istem mestu 25. 7.
2000 ob 11.30  (ponovni sklic). Ob ponov-
nem sklicu skupščina veljavno odloča ne
glede na višino prisotnega in zastopanega
kapitala.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe v Ljublja-
ni, Slovenska 54, vsak delavnik med 12. in
13. uro.

Triglav steber I, PID, d.d
direktorica družbe

Ob-30814
Direktor družbe Triglav steber II, poob-

laščena investicijska družba, d.d., Ljublja-
na, Slovenska 54, na podlagi zakona o gos-
podarskih družbah in točke 9.3. statuta
družbe sklicuje

skupščino delničarjev
Triglav steber II, pooblaščene

investicijske družbe, d.d.,
ki bo dne 26. 7. 2000 ob 11. uri v kon-

ferenčni dvorani Hotela Austrotel, Mikloši-
čeva 9, Ljubljana s predlaganim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje or-
ganov skupščine.

Predlog sklepa:
1. Za predsednika skupščine se ime-

nuje  Stojana Tramte,
2. Za preštevalce glasov se imenuje-

ta Živa Job in Igor Kotnik,
3. Skupščini prisostvuje vabljena no-

tarka Nada Kumar.
2. Obravnava in sprejem poslovnega po-

ročila uprave za poslovno leto 1999, skupaj
z revizijskim poročilom in pozitivnim mne-
njem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo uprave za poslovno leto
1999, skupaj z revizijskim poročilom in po-
zitivnim mnenjem nadzornega sveta.

3. Obravnava pokrivanje izgube po pred-
logu uprave in na podlagi mnenja nadzorne-
ga sveta za leto 1999.

Predlog sklepa: izguba iz leta 1999 v
višini 147,714.011,09 ostane nepokrita.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2000 se imenuje KPMG Slovenija,
d.o.o., Ljubljana.
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Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in njihovi zastopniki oziroma pooblaš-
čenci, ki svojo udeležbo skladno s točko
9.5. statuta družbe pisno prijavijo družbi vsaj
3 dni pred zasedanjem skupščine. Družba
bo upoštevala prijave, ki bodo prispele na
sedež družbe do vključno 21. 7. 2000. Del-
ničarje in njihove zastopnike oziroma poob-
laščence prosimo, da prevzamejo glasovni-
ce uro pred zasedanjem.

Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedala na istem mestu 26. 7.
2000 ob 11.30  (ponovni sklic). Ob ponov-
nem sklicu skupščina veljavno odloča ne
glede na višino prisotnega in zastopanega
kapitala.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe v Ljublja-
ni, Slovenska 54, vsak delavnik med 12. in
13. uro.

Triglav steber II, PID, d.d
direktor družbe

Razširitev dnevnega reda

Ob-30737
Uprava ITEO svetovalni institut, d.d., na

zahtevo delničarjev Mirana Mihelčiča, Lepi
pot 12 A, 1000 Ljubljana, Helene Mihelčič,
Lepi pot 12 A, 1000 Ljubljana, Frančiške
Dedek, Glavarjeva 49, 1000 Ljubljana, Alen-
ke Kline, Pod vrbami 2, 1000 Ljubljana in
Edvarda Pluta, Breznikova 29, 1210 Ljub-
ljana, razširja dnevni red že sklicane

3. skupščine delničarjev
ITEO svetovalni institut, d.d.,

ki bo v sredo, 12. 7. 2000 ob 13. uri, v
konferenčni dvorani Soča, Hotela Austrotel,
Miklošičeva 9, Ljubljana (objava v Uradnem
listu RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000) z novo 4.
točko dnevnega reda “Odgovornost nad-
zornega sveta za nedoseganje načrtovane-
ga poslovnega izida v letu 1999”, zaradi
česar objavljena 4. točka dnevnega reda
postane 5. točka, objavljena 5. točka dnev-
nega reda pa postane 6. točka. Dodatno se
na predlog zgoraj navedenih predlagateljev
razširja dnevni red tako, da se za objavljeno
4. točko, ki je glede na zgoraj navedeno
postala 5. točka dnevnega reda, doda nova
6. točka “Strategija in srednjeročni načrt
družbe v obdobju 2001–2005”. Objavljene
5., 6., 7., 8., 9. in 10. točka dnevnega reda
postanejo 7., 8., 9., 10., 11. in 12. točka.

Vsebina novih točk in sklepov po predlo-
gu predlagateljev:

– ”4. Odgovornost nadzornega sveta za
nedoseganje načrtovanega poslovnega izi-
da v letu 1999".

Predlog sklepa:
“Nadzorni svet bo do 15. avgusta 2000

pisno seznanil vse delničarje s poročilom o
svojih ukrepih za zagotovitev načrtovane do-
nosnosti poslovanja družbe ITEO svetovalni
institut, d.d., Ljubljana in načrtovanega ob-
sega ter gospodarnosti poslovanja hčerin-
skih družb v letu 1999 in obdobju januar–
junij 2000.”

– 6. ”Strategija in srednjeročni načrt
družbe v obdobju 2001–2005".

Predlog sklepa:
“Uprava družbe predloži do 10. novem-

bra 2000 delničarjem – z nadzornim sve-
tom usklajen – predlog strategije in srednje-
ročnega načrta družbe in hčerinskih družb v
obdobju 2001–2005.”

ITEO, d.d.
uprava

Alojz Mihelič, univ. dipl. ekon.

Ob-30608
V skladu s 286. členom zakona o gos-

podarskih družbah uprava družbe Papir ser-
vis, Podjetje za predelavo odpadkov,
d.d., Ljubljana, Pod ježami 3 (v nadaljeva-
nju: družba), objavlja na predlog delničarja
Certius I., Pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., razširitev dnevnega reda 6. seje
skupščine družbe, sklicane za 12. 7. 2000
ob 13. uri, na sedežu družbe, z naslednjo
točko dnevnega reda:

7. Odpoklic članov nadzornega sveta in
izvolitev novih članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: “Kolikor je skupščina
delničarjev pod prejšnjo točko dnevnega re-
da sprejela sklep o spremembi statuta, ki se
nanaša na število članov nadzornega sveta,
se z dnem skupščine odpokličejo dosedanji
člani nadzornega sveta, predstavniki delni-
čarjev in se namesto njih izvolita dva člana
nadzornega sveta, predstavnika delničarjev,
po predlogu nadzornega sveta: Franc Jeri-
na in Alenka Kavčič. Skupščina se bo na
naslednji seji seznanila z imenovanjem čla-
na nadzornega sveta, predstavnika delav-
cev.”

Obrazložitev: takšna točka dnevnega re-
da je potrebna glede na to, da se med spre-
membami statuta predlaga tudi sprememba
sedaj 28. člena statuta, ki namesto doseda-
njega šestčlanskega nadzornega sveta do-
loča tričlanski nadzorni svet, ki ga sestavlja-
ta dva člana, predstavnika delničarjev in en
član, predstavnik zaposlenih.

Mnenje uprave: uprava soglaša s pred-
logom za razširitev dnevnega reda, kajti gre
za formalno korektno izpeljavo pod prejšnjo
točko predlaganega sklepa o spremembah
statuta, med katerimi je tudi sprememba v
številu članov nadzornega sveta.

Papir servis, d.d., Ljubljana
uprava

Nasprotni predlog

Ob-30737
Na podlagi 288. člena ZGD sporoča

uprava družbe ITEO svetovalni institut,
d.d., Kotnikova 28, Ljubljana, delničar-
jem tudi

nasprotni predlog
k objavljeni 10. točki dnevnega reda,

gledano na zgoraj navedeno razširitev sedaj
12. točko dnevnega reda 3. skupščine del-
ničarjev ITEO svetovalni institut, d.d., ki bo
v sredo, 12. 7. 2000 ob 13. uri, v konfe-
renčni dvorani Soča, Hotela Austrotel, Mi-
klošičeva 9, Ljubljana (objava v Uradnem
listu RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000), ki ga je
vložil Miran Mihelčič, Lepi pot 12 A, 1000
Ljubljana.

Nasprotni predlog k objavljeni 10. točki
oziroma po razširitvi 12. točki dnevnega re-
da:

Predlog sklepa: “na podlagi razprave na
2. skupščini družbe ITEO svetovalni institut,
d.d., se članom nadzornega sveta določijo
sejnine za posamezno sejo v višini 60.000
SIT kosmatega zneska za predsednika in za
vsakega člana po 50.000 SIT kosmatega
zneska ter letne nagrade za poslovanje po
1. 1. 1999: 0,80% čistega dobička za pred-
sednika in za vsakega člana 0,60% letnega
čistega dobička.”

Obrazložitev
Člani nadzornega sveta opravljajo svoje

odgovorno delo v obdobju, ko gre ob usta-
navljanju družbe ITEO Svetovanje, d.o.o.,
za občutljivo uveljavljanje interesov delni-
čarjev matične družbe, zato morajo biti te-
mu primerne njihove sejnine. Nagrade, ve-
zane na čisti dobiček, pa naj bi jih spodbu-
dile usmerjati upravo družbe k temu cilju.

Mnenje uprave
Uprava ne podpira nasprotnega predlo-

ga. Predlog uprave in nadzornega sveta je
glede sejnin usklajen s kriteriji za izvolitev,
delo in nagrajevanje predsednikov in članov
nadzornih svetov, ki jih je 25. 11. 1999
sprejelo Združenje predsednikov nadzornih
svetov.

ITEO, d.d.
uprava

Alojz Mihelič, univ. dipl. ekon.

Objava sklepov skupščine

Ob-30896
Uprava družbe Izbira Laško, trgovska

družba, d.d., Laško obvešča delničarje, ki
niso bili navzoči na skupščini družbe in za
glasovanje niso imeli pooblaščenca, da je
skupščina družbe dne 12. 6. 2000 po raz-
širjenem dnevnem redu pod 5. točko spreje-
la naslednje sklepe:

– pri sedežu družbe se doda beseda “uli-
ca” tako, da sedež družbe odslej glasi: Laš-
ko, Trubarjeva ulica 4,

– dejavnost družbe se razširi za:
I/60.240 Cestni tovorni promet,

– registrirane dejavnosti pod H-gostins-
tvo se uskladijo z uredbo o spremembah in
dopolnitvah uredbe o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list
RS, št. 89/98) tako, da po novem glasijo:

H/55.231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov,

H/55.232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvenimi zmogljivostmi,

H/55.233 Dejavnost oddajanja sob gos-
podinjstev turistom,

H/55.234 Dejavnost dijaških, študent-
skih domov internatov,

H/55.239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n.,

H/55.301 Dejavnost restavracij in go-
stiln,

H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij,

H/55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn,
H/55.304 Dejavnost premičnin gostin-

skih obratov,
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H/55.305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti,

H/55.309 Dejavnost drugih prehrambe-
nih obratov,

H/55.401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih,

H/55.402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih,

H/55.403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih.

Delničarji, ki niso bili navzoči na skupšči-
ni in za glasovanje niso imeli pooblaščenca
imajo pravico izpodbijanja gornjega sklepa
v roku enega meseca od te objave.

Izbira Laško, d.d.,
uprava družbe

direktor Ivan Grobler

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-10/00-15 Ob-30456
Koncentracija podjetij
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova

15, Ljubljana, ki ga zastopa predsednik
uprave Peter Tevž (v nadaljevanju: Telekom)
in Impulz, d.o.o., Kromberška c. 12,
5000 Nova Gorica, ki ga zastopa direktor
Tase Lazovski (v nadaljevanju: Impulz),

ki se bo izvedla tako, da bo Telekom
kupil 90% poslovni delež stečajnega dolžni-
ka Iskra Terminali, p.o., v stečaju, v podjetju
Impulz in tako postal njegov izključni lastnik,
je skladna s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 30723-1/00-10 Ob-30457
1. Pogodba o ustanovitvi gospodarske-

ga interesnega združenja GIZ SUMA 2000,
sklenjena dne 25. 10. 1999 (v nadaljeva-
nju: pogodba), med

– Vele trgovina, d.d., ki ga zastopa
predsednik uprave Stanislav Skok,

– Živila Kranj, d.d., Naklo, ki ga zasto-
pa direktor Branko Remic,

– Era, d.d., Velenje, ki ga zastopa di-
rektor Gvido Omladič,

– Koloniale Veletrgovina, d.d., Mari-
bor, ki ga zastopa direktor Štefan Štajner,

– Veletrgovina Potrošnik, d.d., Mur-
ska Sobota, ki ga zastopa direktor mag.
Alojz Režonja,

je v skladu s tretjim odstavkom 5. člena
ZPOmK in zato ni prepovedana in nična.

2. Posamična izjema začne učinkovati z
dnem priglasitve pogodbe Uradu.

3. Posamična izjema se podeli za dobo
3 let od dneva začetka učinkovanja posa-
mične izjeme.

4. Članice združenja morajo izpolniti na-
slednje obveznosti:

– predložiti študijo o kapitalskih poveza-
vah v 30 dneh po tem, ko bo izdelana;

– sporočiti Uradu vstop vsake nove čla-
nice v gospodarsko interesno združenje.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3073-3/00-4 Ob-30458
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

dne 21. 1. 2000 na zahtevo podjetja ABM,
d.o.o., Ziherlova 43, 1000 Ljubljana,
uvedel postopek ugotavljanja zlorabe pre-
vladujočega položaja zoper podjetje SiOL,
d.o.o., Ciglaetova 15, 1000 Ljubljana.

Zatrjevana zloraba prevladujočega polo-
žaja naj bi bila storjena z zavračanjem vzpo-
stavitve medomrežne povezave med pod-
jetjema SiOL, d.o.o. in ABM, d.o.o. Urad jo
bo presojal na trgu storitev nudenja dostopa
do interneta in na geografskem trgu Repub-
like Slovenije.

Iz navedb v vlogi in iz priložene doku-
mentacije izhaja verjetnost kršitve določb
10. člena ZPOmK, ki prepoveduje zlorabo
prevladujočega položaja, predlagatelj pa je
izkazal tudi pravni interes. SiOL, d.o.o., ima
na upoštevnem geografskem in storitvenem
trgu prevladujoč položaj.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svo-
jo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter doku-
mente, ki bi bili lahko pomembni za odloči-
tev, ne da bi formalno zahtevali status ude-
leženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavite-
lja za udeležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-20/00-3 Ob-30812
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

dne 19. 6. 2000 na podlagi četrtega od-
stavka 38. člena zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99; v nadaljevanju ZPOmK) izdal sklep
o uvedbi postopka v zadevi priglašene kon-
centracije družb Super Plus, d.d., Kranj-
čeva 26, Ljubljana in Kanal A, d.d., Ti-
volska 50, Ljubljana, ker je ugotovil, da je
nameravana koncentracija podrejena določ-
bam zakona in je izkazan resen sum glede
njene skladnosti s pravili konkurence. Kon-
centracija se bo izvedla z nakupom delnic
podjetja Kanal A, d.d., s strani družbe Su-
per Plus, d.d.

Nameravana koncentracija naj bi se iz-
vedla na upoštevnih trgih nakupov TV pro-
grama, produkcije TV programa, trženje TV
programa (prodaja oglasnega prostora),
predvajanja TV programa.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotni-
kova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo ude-
ležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da
bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. čle-
nom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za ude-
ležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-30650
Ime glasila: Radio Robin radijska de-

javnost, d.o.o.
Sedež pravne osebe: Ulica Tolminskih

puntarjev 12, 5000 Nova Gorica.
Vir financiranja: ekonomska propaganda

(reklamni oglasi).
Fizične osebe, ki imajo v lasti več kot

10% kapitala družbe: Lozej Davorin, David
Šuligoj, Črtomir Špacapan.

Ob-30670
Ime glasila: Radio Kranj, Podjetje za

informiranje in ekonomsko propagando,
d.o.o., Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

Viri financiranja: prihodki od poslovanja.
Osnovni kapital družbe je sestavljen na

naslednji način:
– 42,10% zaposleni in bivši zaposleni v

notranjem odkupu,
– 47,90% Kmečki sklad 1, Stegne 21,

Ljubljana,
– 10% Slovenski odškodninski sklad,

Mala ulica 4/5, Ljubljana.
Direktor družbe je Marjan Potrata.
Člani nadzornega sveta so:
– Sonja Zaplotnik – predsednica,
– Mirko Bartolac – član,
– Radovan Teslič – član.

Razne objave

Ob-30660
Na podlagi 21. člena zakona o izvrševa-

nju proračuna RS za leto 2000 (Ur. l. RS,
št. 9/00) in 6. člena uredbe o odprodaji,
oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premič-
nin v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
52/98 in 61/99) ter na podlagi sklepa Vla-
de RS z dne 22. 7. 1999 ter na podlagi
pogodbe o soinvestiranju in gradbene po-
godbe z dne 25. 5. 2000, IGM Stavbar,
d.d., Hoče, Miklavška c. 40, RS, Ministrs-
tvo za šolstvo in šport, Ljubljana, Županči-
čeva ul. 6, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin z zbiranjem

pisnih ponudb
1. Predmet prodaje: nepremičnine – po-

slovni prostori in lokali v objektu v Srednje-
šolskem centru v Mariboru, ob Ljubljanski
ul., ki se gradi na parc. št. 1609/1, 1609/
18-22, vse k.o. Tabor in lokali št. 1 do 13 in
poslovni prostori št. 1 do 14, vse zgrajeno
in dokončano do 4. gradbene faze, z do-
končanimi skupnimi prostori (kot to izhaja iz
razpisne dokumentacije).
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ne bodo izbrani, se varščina vrne v roku 10
dni po zaključnem izboru najugodnejšega
ponudnika.

4. Vse informacije v zvezi s predmetom
prodaje lahko dobi ponudnik vsak delavnik
od 10. do 12. ure izključno na Slovenski
razvojni družbi, d.d., pri Jasni Kalšek, tel.
061/189-48-68. Ponudnik lahko po pred-
hodnem dogovoru z navedeno kontaktno
osebo vpogleda v dokumentacijo družbe in
se dogovori za ogled.

5. Ponudbe bo pregledala in ocenila po-
sebna komisija, ki jo je imenovala Sloven-
ska razvojna družba, d.d. Komisija bo po-
nudbe presojala na podlagi kriterijev, ki so
oblikovalni smiselno obveznim sestavinam
ponudbe. Ponudniki bodo obveščeni o iz-
boru najugodnejšega po končanem zaključ-
ku postopka, vendar najkasneje v roku dveh
mesecev od poteka zadnjega dne roka za
prijavo.

6. Na podlagi tega razpisa Slovenska
razvojna družba, d.d., ni zavezana skleniti
pogodbe o prodaji poslovnega deleža z naj-
boljšim ali s katerimkoli ponudnikom.

7. Za pravočasne se štejejo zgolj ponud-
be, ki prispejo na sedež Slovenske razvojne
družbe, d.d., Dunajska 160, Ljubljana, v
zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponud-
ba na javno zbiranje ponudb IMP ITAK, d.d.
– ne odpiraj« najkasneje do dne 5. 7. 2000.

Slovenska razvojna družba, d.d.

Ob-30493
Meting ŽJ, d.o.o., C. Železarjev 8, Je-

senice, razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine,

ki predstavlja zemljišče na vložku št.
1853, k.o. Jesenice, št. parcel:

parc. št.1375/1 enonadstropna
hiša 464 m2,
dve pomožni
zgradbi 133 m2,
dvorišče 917 m2,

parc. št. 1375/3 pašnik 258 m2,
parc. št. 1369/3 pašnik 154 m2,

gozd 525 m2,
skupaj 2.451 m2 za vrednost 214.000

DEM v tolarski protivrednsoti po srednjem
tečaju Banke Slovenija na dan 11. 6. 2000.

Varščina za nakup je 2,230.000 SIT.
Na zemljišču so še trije objekti, ki jih bo

prodajalec odstranil do kote nič v roku do 4
mesece od sklenitve kupoprodajne pogod-
be.

Zemljišče je po zazidalnem načrtu na-
menjeno za poslovne stanovanjske name-
ne.

Splošno
Na razpisu lahko sodelujejo pravne in

fizične osebe, ki morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma potrdilo o držav-
ljanstvu Republike Slovenije.

Ponudniki morajo v ponudbi navesti po-
nujeno ceno, plačilne pogoje, navedeno de-
javnost, ki jo namerava opravljati in predloži-
ti potrdilo o vplačani varščini, ki mora biti
izvršena pred končanim rokom za oddajo
ponudb na žiro račun Meting ŽJ, d.o.o., št.
51530-601-25734. Vse stroške prodaje
nepremičnine in prenosa pravic na kupca,
davke, takse in drugo, plača kupec.

2. Izklicna cena: za navedene nepremič-
nine v tč. 1 je:

Lokal Velikost Cena
lokala (m2) z DDV

Lokal 1 26,08 7,432.800,00
Lokal 2 20 5,700.000,00
Lokal 3 43 12,255.000,00
Lokal 4 25,68 7,318.800,00
Lokal 5 54,67 14,214.200,00
Lokal 6 54,67 14,214.200,00
Lokal 7 54,12 14,071.200,00
Lokal 8 54,12 14,071.200,00
Lokal 9 28,93 8,245.050,00
Lokal 10 52,01 13,522.600,00
Lokal 11 28,93 8,245.050,00
Lokal 12 52,01 13,522.600,00
Lokal 13 256,31 59,720.230,00
Posl. prostor 1 43 9,195.120,00
Posl. prostor 2 25,68 5,491.411,20
Posl. prostor 3 40,5 8,660.520,00
Posl. prostor 4 20 4,276.800,00
Posl. prostor 5 102,3 20,255.400,00
Posl. prostor 6 102,3 20,255.400,00
Posl. prostor 7 101,6 20,116.800,00
Posl. prostor 8 101,6 20,116.800,00
Posl. prostor 9 43 9,195.120,00
Posl. prostor 10 25,68 5,491.411,20
Posl. prostor 11 43 9,195.120,00
Posl. prostor 12 25,68 5,491.411,20
Posl. prostor 13 40,5 8,660.520,00
Posl. prostor 14 20 4,276.800,00

3. Javna dražba bo izvršena z zbiranjem
pisnih ponudb. Ponudbe morajo biti dostav-
ljene na naslov: GEA inženiring, d.o.o., Ma-
ribor, Svetozarevska 10/II (v tajništvo, soba
225), do 10. 7. 2000 do 12. ure, z oznako
“Ponudba za nakup nepremičnin Ljubljan-
ska – Ne odpiraj”.

4. Javno odpiranje pisnih ponudb bo 11.
7. 2000, s pričetkom ob 11. uri, v prostorih
GEA inženiring, d.o.o., Svetozarevska 10,
soba 226. V primeru, da bosta za posamez-
ni lokal oziroma poslovni prostor prispeli
več kot dve veljavni ponudbi, si prodajalca
pridržujeta pravico izvesti po odpiranju pi-
snih ponudb ob 13. uri, istega dne, na isti
lokaciji, še ustno javno dražbo za ta lokal
oziroma poslovni prostor.

5. Pogoji dražbe:
– ponudniki morajo v pisni ponudbi na-

vesti svoje točne podatke (ime, priimek, na-
slov) in ponujeno ceno. Priložiti morajo še
potrdilo o vplačani 10% varščini od izklicne
cene, originalno potrdilo o plačanih davkih,
parifiran izvod prodajne pogodbe ter fizične
osebe še potrdilo o državljanstvu, pravne
osebe pa izpis iz sodnega registra, star naj-
več 30 dni. Sestavni del ponudbe je tudi
potrjena razpisna dokumentacija;

– sestavni del razpisnih pogojev je bese-
dilo prodajne pogodbe. Zainteresirani lah-
ko v času od 23. 6. 2000 do 5. 7. 2000
dobijo pri GEA inženiring, d.o.o., Svetoza-
revska 1, soba 225, vsak delovnik med 8.
in 12. uro, razpisno dokumentacijo z vzor-
cem ponudbe ter besedilom prodajne po-
godbe, ki vsebuje vsa določila prodajne po-
godbe, razen kupca in cene. Ti podatki bo-
do pridobljeni z dražbo;

– upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele pravočasno in bo ponujena cena
enaka izklicni ceni ali višja;

– ponudniki morajo do dneva oddaje po-
nudbe plačati varščino v višini 10% izklicne
cene na žiro račun Stavbar IGM, d.d., Ho-
če, št. 51800-601-15991;

– izbrani ponudnik je dolžan v roku 15
dni po opravljeni javni dražbi skleniti s pro-
dajalcem kupoprodajno pogodbo in sklad-
no z določili te plačati preostanek kupnine;

– uspelemu ponudniku se varščina obra-
čuna pri kupnini, neuspelim ponudnikom pa
se v roku 5 dni po preteku roka za zbiranje
ponudb brezobrestno vrne na žiro ali tekoči
račun. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe in plačal kupnine v
predpisanem roku, se šteje, da odstopa od
nakupa, morebitna že sklenjena pogodba
se šteje za razdrto, plačana varščina pa os-
tane prodajalcu kot skesnina;

– nepremičnine so bremen proste;
– stroške overitve pogodbe pri notarju in

prenos v zemljiško knjigo plača kupec;
– kupljena nepremičnina bo prenesena

v posest in uporabo kupcu z dnem plačila
celotne kupnine. Primopredaja se izvrši v
roku 10 dni po pridobitvi uporabnega dovo-
ljenja. Kupci so dolžni za dokončanje loka-
lov pridobiti gradbeno dovoljenje.

6. Informacije v zvezi s prodajo dobite
na GEA inženiringu, d.o.o., Maribor, Sveto-
zarevska 10, tel. 062/227-806, vsak de-
lovnik med 9. in 12. uro.

IGM Stavbar, d.d., Hoče
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport,

Ljubljana

Ob-30475
Na podlagi sklepa o privatizaciji družbe

IMP ITAK, d.d, Ljubljana, Slovenska razvoj-
na družba, d.d., objavlja oglas za

javno zbiranje ponudb
za nakup 52.614 delnic družbe IMP

ITAK, d.d
1. Predmet prodaje je 52.614 navadnih

imenskih delnic družbe IMP ITAK, d.d. Ljub-
ljana, katerih nominalna vrednosti za eno
delnico zanaša 1.000 SIT.

2. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje elemente:

a) ponujeno ceno;
b) način in rok plačila;
c) zavarovanje plačila: v primeru odlože-

nega plačila je obvezno zavarovanje z ga-
rancijo prvovrstne banke, vnovčljive na prvi
poziv;

d) podatki o dosedanjem sodelovanju z
družbo IMP ITAK, d.d.;

e) podatki o finančnem stanju ponudnika
(računovodske izkaze za leto 1999, obraz-
ca BON 1 in BON 2);

f) poslovni načrt družbe IMP ITAK d.d. za
obdobje treh let, ki mora vsebovati razvojno
strategijo družbe s povdarkom na področju
investicij, zaposlovanja, širitve trga in novih
produktov;

g) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 90 dni od poteka roka za vložitev
ponudb.

3. Upoštevane bodo le pravočasne in po
vsebini iz točke 2 popolne ponudbe, h kate-
rim bo priloženo potrdilo o plačilu varščine
za njeno resnost v višini 10,000.000 SIT na
žiro račun Slovenske razvojne družbe, d.d.,
št. 50102-627-7001, s pripisom: varščina
za ponudbo IMP ITAK, d.d. Ponudnikom, ki
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Prispele ponudbe bo ocenila komisija.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo
ponudil višjo ceno in boljše plačilne pogoje.
Zemljišče je naprodaj po načelu “videno -
kupljeno”. Ta objava ne zavezuje prodajal-
ca, da z najboljšim ali katerimkoli  ponudni-
kom skene pogodbo o prodaji.

Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v roku 14
dni po prejemu obvestila o izbiri in vplačati
kupnino v pogodbenem roku, sicer bo po-
godba razveljavljena, varščina pa ne bo vr-
njena.

Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo do-
bili vrnjeno varščino brez obresti v roku 8
dni po izbiri ponudnika.

Komisija se bo o izbiri ponudnika odloči-
la v roku 20 dni po poteku roka za zbiranje
ponudb.

Opcijski rok za zbiranje ponudb je 8 dni
od objave.

Ponudbe morajo biti pisne in poslane na
naslov: Meting ŽJ, d.o.o., Jesenice, C. Že-
lezarjev 8, Jesenice z oznako “Ponudba po
razpisu 6/00 – Ne odpiraj”.

Vse informacije o nepremičninah in mož-
nih terminih ogleda lahko ponudniki dobijo
na tel. 064/861-441, int. 26-26.

Meting - ŽJ, d.o.o., Jesenice

Ob-30463
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-0908 Barbara Selinšek,  univ. dipl. inž.
arh.

A-0909 Dušan Kramberger,  univ. dipl.
inž. arh.

A-0910 Zvonka Korošac,  univ. dipl. inž.
arh.

A-0912 Jožef Senčar,  univ. dipl. inž.
arh.

A-0913 Mojca Magajne,  univ. dipl. inž.
arh.

A-0914 Klavdija Ipavec,  univ. dipl. inž.
arh.

A-0915 Branko Pregelj,  univ. dipl. inž.
arh.

A-0916 Ivanka Kraljič,  univ. dipl. inž.
arh.

AK0907 Matej Kučina,  univ. dipl. inž.
kraj. arh.

G-1357 Mag. Irena Kopač,  univ. dipl.
inž. grad.

G-1876 Vladimir Kanižaj,  inž. grad.
G-1895 Miroslav Jordan,  univ. dipl. inž.

grad.
G-1896 Zlatko Kelenc,  inž. grad.
G-1897 Dušana Czurda,  univ. dipl. inž.

grad.
G-1898 Slobodan Miljatović,  inž. grad.
G-1899 Zdenko Čamernik,  univ. dipl.

inž. grad.
G-1900 Egon Knafelc,  inž. grad.
G-1904 Miran Jakhel,  inž. grad.
S-0697 Dominik Dušak,  univ. dipl. inž.

str.

ES PI

S-0964 Ludvik Sobočan,  inž. str.
S-1015 Boštjan Fajdiga,  inž. str.
E-1140 Franc Šalamun,  univ. dipl. inž.

el.
E-1173 Ignac Škoda,  univ. dipl. inž. el.
E-1174 Branko Jug,  inž. el.
TK0495 Slavica Česnik,  inž. kem. teh-

nol.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev s statu-

som 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

Ob-30470
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 odbor na 42. redni seji z dne 29. 5.
2000 in sprejel sklep številka 592, da se iz
članstva zbornice in imenika pooblaščenih
inženirjev izbriše naslednje inženirje:

ES PI

A-0360 Janez Kovačič univ. dipl. inž.
arh.

A-0729 Janez Drinovec univ. dipl. inž.
arh.

S-0061 Peter Roš inž. str.
E-0438 Igor Perne inž. el.
T-0027 Valter Paulič univ. dipl. inž. gozd.
T-0471 Ivan Jelen inž. kmet. str.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev s statu-

som 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

Št. 19/2000 Ob-30471
Na podlagi zakona o rudarstvu (Ur. l.

RS, št. 56/99), ter v skladu s sprememba-
mi in dopolnitvami statuta Inženirske zborni-
ce (sprejete na 5. redni seji skupščine IZS z

dne 31. 3. 2000, sklep št. 69) ter na podla-
gi sklepa št. 72 sprejetega na 5. redni seji
skupščine Inženirske zbornice Slovenije z
dne 31. 3. 2000 Inženirska zbornica Slove-
nije vse zainteresirane univerzitetne diplo-
mirane inženirje in diplomirane inženirje ru-
darske in geotehnološke stroke, ki na ob-
močju Republike Slovenije delajo na po-
dročju gradnje objektov z rudarskimi
metodami dela

obvešča

– da je evidenčna služba IZS pričela
opravljati vsa administrativna in z njimi pove-
zane organizacijsko tehnične zadeve, ki se
nanašajo na vzpostavitev, vzdrževanje in vo-
denje vpisovanja v matično sekcijo inženir-
jev rudarske in geotehnološke stroke v ime-
niku pooblaščenih inženirjev,

– da je v skladu z 99. členom zakona o
rudarstvu ustanovljena matična sekcija inže-
nirjev rudarske in geotehnološke stroke ter

– da je v skladu z določbami statusa IZS
vzpostavljena tudi evidenca članov zbornice
v katero se v skladu s statutom IZS vpisani
vsi inženirji, ki so vpisani v imenik poob-
laščenih inženirjev.

Na podlagi navedenih ugotovitev o izpol-
njenih pogojih pričetka opravljanja javnega
pooblastila Inženirska zbornica Slovenije iz
99. člena zakona o rudarstvu, Upravni od-
bor Inženirske zbornice Slovenije (v nadalj-
njem besedilu: Upravni odbor IZS) zato

objavlja

– pričetek vpisovanja inženirjev, rudar-
ske in geotehnološke stroke, ki delajo na
področju gradnje objektov z rudarskimi me-
todami dela.

V zvezi z navedenim pričetkom vpisova-
nja v evidenco članov zbornice in matično
sekcijo inženirjev rudarske in geotehnološke
stroke v imenik pooblaščenih inženirjev,
Upravni odbor IZS vse zainteresirane uni-
verzitetne diplomirane inženirje in diplomi-
rane inženirje, ki na območju Republike Slo-
venije delajo na področju gradnje objektov
z rudarskimi metodami dela

seznanja

– da se bo vpisovanje inženirjev v evi-
denco članov zbornice in matično sekcijo
inženirjev rudarske in geotehnološke stroke
pričelo po objavi,

– da se bo vpisovanje opravljalo na pred-
log, ki se ga bo vložilo osebno vsak dan od
ponedeljka do četrtka med 10. in 16. uro v
pritličju zgradbe na Dunajski 104, Ljubljana
ali s priporočeno pošto do 9. septembra
2000, po tem datumu pa v okviru rednega
delovnega časa na IZS,

– da se bo moral predlog za vpis vložiti
na predpisanem obrazcu, ki so navedeni v
nadaljevanju tega besedila: OBR: IZS-01 in
02,

– da bo vsa podrobnejša pojasnila v zve-
zi z vpisovanjem v matično sekcijo inženir-
jev rudarske in geotehnološke stroke v ime-
niku pooblaščenih inženirjev dajala evidenč-
na služba IZS, tel. 01/568-47-11 ali tel.
01/568-46-71 ter

– da se bo vpisovanje v evidenco članov
zbornice, v matično sekcijo inženirjev ru-
darske in geotehnološke stroke v imeniku
pooblaščenih inženirjev opravljalo na način,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 57 / 23. 6. 2000 / Stran 5591

ki ga v povezavi z določbami 99. člena za-
kona o rudarstvu urejajo ustrezne določbe
statuta IZS, h kateremu je dala soglasje Vla-
da Republike Slovenije s sklepom št.
029-00/98-4 z dne 18. 5. 2000 ter ob
predložitvi dokazil, navedenih v predpisanih
obrazcih OBR: IZS 01 in 02.

Inženirska zbornica Slovenije

Št. 00/6388 Ob-30771
Na podlagi 3. točke drugega odstavka

10. člena akta o ustanovitvi družbe KTG,
d.o.o., z dne 25. avgusta 1998, s sedežem
v Ljubljani, poslovni naslov: Dunajska cesta
št. 21/X, izda edini družbenik Istra Nekret-
nine, d.o.o., Špina št. 41, HR-52470
Umag-Umago, naslednji

sklep
1. Zaradi financiranja pridobitve idealnih

solastniških deležev 36/1000ink nepremič-
nine zemljiškoknjižni vložek št. 950 katastr-
ske občine Bežigrad, zemljiškoknjižno telo I
in II, s poslovnimi prostori v 10. nadstropju
poslovne stavbe Dunajska cesta št. 21, so
se tedanji družbeniki družbe KTG, d.o.o.,
zavezali, da vplačajo naknadno vplačilo
družbi v največjem znesku 700.000 DEM,
v smislu 426. člena ZGD.

2. Družbenik torej sedaj meni, da naj mu
družba izplača znesek v višini efektivnih
3,591.351 ATS, kot današnjo tolarsko pro-
tivrednost zneska 53,203.711 SIT, kot vra-
čilo naknadnega vplačila v zakonskem roku
potem, ko bo objavljen ta sklep v Uradnem
listu RS.

Istra Nekretnine, d.o.o.,
ki jo zastopa dr. Damijan Terpin

Izgubljene listine
preklicujejo

Priglasitveni list

Baj Zvezda, Šared 22/b, Izola - Isola,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
015948/0416/00-23/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnc-28094

Humar Aleksander s.p., Kal nad Kana-
lom 46, Kal nad Kanalom, obrtno dovolje-
nje, št. 3444/0952/00-47/1995.
gnf-28066

Janko Janez s.p., Na trgu 39, Mozirje,
priglasitveni list, opravilna št. 028-166/96-
12, matična št. 1089234. gns-28103

Kapš Tatjana s.p., Košenice 17/a, Novo
mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038/1670 95. gnz-28421

Leš Marija, Tuškova 27, Maribor, prigla-
sitveni list, opravilna št. 064-1071/94, iz-
dan dne 31. 12. 1997. gns-27978

Lovše dr. Bojan, Vilharjeva 1, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-
6472/2000, izdan dne 5. 4. 2000.
gnc-28269

Perger Dimitrij, Šarhova 65, Maribor, ob-
rtno dovoljenje, št. 047020/1307/00-
74/1995. gne-28067

Podbevšek Marjan s.p., Vodnikova 4,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 33501/1966/00-37/1995 in repreze-
ntativno obrtno dovoljenje, izdana dne 6. 3.
1995. gnj-28312

Ristič Savo, Pusterla 5, Piran - Pirano,
priglasitveni list, opravilna št. 40-75/94,
mat. št. 5428911. gnq-27980

Strgar Ivan, Nad Krko 25, Otočec, prig-
lasitveni list, opravilna št. 038-0448-94.
gnm-28359

Škrabel Boris, Gozdna ulica 6/f, Hoče,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
048015/3009/00-74/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gng-28265

Štepec Matija, Kresna 2, Trebnje, prig-
lasitveni list, opravilna št. 057-0416/94, iz-
dan dne 16. 8. 1994. gnd-28343

Turk Zorica, Smelijevo naselje 48, Stari
trg pri Ložu, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 010403/0017/00-14/1995, izdana
dne 6. 3. 1995, izdala OZS. gnx-28273

Zelnik Bogomir, Ulica Petra Podleska 6,
Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-
3050/95. gnk-28065

Potne listine

Bahtian Behrić, Abramova 16, Ljubljana,
potni list, št. BA 331688, izdala UE Ljublja-
na. gnn-28037

Bassin Borut, Einspielerjeva 11, Ljublja-
na, potni list, št. AA 253268, izdala UE
Ljubljana. gnb-28495

Belehar Bojan, Hrastje 74, Kranj, potni
list, št. BA 677845, izdala UE Kranj.
gnr-28029

Bernik Helena, Klobovsova ul. 4, Škofja
Loka, potni list, št. BA 545856, izdala UE
Škofja Loka. gnu-27976

Bezjak Renata, Markovci 37/a, Markov-
ci, potni list, št. BA 917067, izdala UE Ptuj.
gnb-28095

Bogataj Marjan, Srednja Bela 52, Pred-
dvor, potni list, št. AA 625605, izdala UE
Kranj. gnp-28231

Bratuž Danjela, Kosovelova ul. 2, Seža-
na, maloobmejno prepustnico, št. AI
103789, izdala UE Sežana. gnq-28434

Bržan Rok, Vojkova c. 91, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 738284, izdala UE Ljubljana.
gng-28090

Bukovec Milena, Cesta na Laze 22, Lju-
bljana, potni list, št. AA 62278, izdala UE
Ljubljana. gnr-28308

Ceroviku Sadete, Clevelandska ulica 29,
Ljubljana, potni list, št. BA 972556, izdala
UE Ljubljana. gnm-28409

Colja Boris, Gabrovica pri Komnu 10,
Komen, maloobmejno prepustnico, št. AI
121835, izdala UE Sežana. gni-28113

Cvijanović Duško, Trnovska ul. 6, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 707641, izdala UE
Ljubljana. gny-28297

Debevec Igor, Viška cesta 69, Ljubljana,
potni list, št. BA 720929, izdala UE Ljublja-
na. gnj-27962

Dejak Anton, Cesta na Markovec 63,
Koper - Capodistria, maloobmejno prepust-
nico, št. AI 36482, izdala UE Koper.
gnf-28041

Djurić Frančiška, Zavrstnik 17, Šmartno
pri Litiji, potni list, št. AA 952675, izdala UE
Litija. gny-28422

Djurić Manca, Zavrstnik 17, Šmartno pri
Litiji, potni list, št. BA 717123, izdala UE
Litija. gnx-28423

Domiter Aleš, Vrhovci c. XV/6, Ljublja-
na, potni list, št. AA 303533, izdala UE
Ljubljana. gnw-28474

Dudić Dušan, Hrastje 52, Kranj, potni
list, št. BA 558322, izdala UE Ljubljana.
gni-28488

Ekart Janez, Zlatoličje 122/a, Starše,
potni list, št. AA 388867, izdala UE Mari-
bor. gnd-27968

Gaspari Mitja, Pod brezami 17, Ljublja-
na, potni list, št. AA 060294. gnx-28473

Glas Marjeta, Cesta 3. julija 1/c, Hrast-
nik, potni list, št. VA 507200, izdala UE
Trbovlje. gnr-28429

Golob Benjamin, Ul. heroja Šlandra 25,
Maribor, potni list, št. AA 776270, izdala
UE Maribor. gnd-28143

Grah Ludvik, Bilečanska ulica 5, Ljublja-
na, potni list, št. AA 767139, izdala UE
Ljubljana. gni-28063

Grilc Martina, Morschstr. 26, Worms,
Nemčija, potni list, št. AA 477062, izdala
UE Krško, dne 7. 10. 1992. gnz-28225

Hočevar Janko, Malgajeva 16, Ljublja-
na, potni list, št. BA 136181, izdala UE
Ljubljana. gnu-28126

Jalušić Igor, Kleisstr. 5, Hagen, Nemči-
ja, potni list, št. BA 853673, izdala UE Ljub-
ljana, dne 10. 8. 1998. gnh-28214

Jamnikar Miroslav, Malnarjeva 35/a, Lju-
bljana, potni list, št. AA 92402, izdala UE
Ljubljana. gnx-28248

Jeglič Tone, Podbrezje 250, Naklo, pot-
ni list, št. BA 868671, izdala UE Kranj.
gnp-28381

Jeglič Žiga, Podbrezje 250, Naklo, pot-
ni list, št. BA 650438, izdala UE Kranj.
gno-28382

Jerman Marko, Depala vas 47, Domža-
le, potni list, št. BA 612688, izdala UE Do-
mžale. gnf-28491

Jerman Nuška, Depala vas 47, Domža-
le, potni list, št. BA 621416, izdala UE Do-
mžale. gng-28490

Jerman Vincenc, Depala vas 47, Dom-
žale, potni list, št. BA 612675, izdala UE
Domžale. gne-28492

Kadunc Jure, Stiška vas 68, Cerklje na
Gorenjskem, potni list, št. AA 456376, iz-
dala UE Ljubljana, dne 14. 9. 1992.
gnr-28304

Kaloh Petra, Jakčeva 39, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 181978, izdalo MNZ RS.
gnv-28050

Kljajević Vedran, Gogalova ulica 8, Kra-
nj, potni list, št. BA 848095, izdala UE Kra-
nj. gnw-28124

Knuplež Ljuba, Zgornji Duplek 176, Spo-
dnji Duplek, potni list, št. BA 572070, izda-
la UE Maribor. gny-28097
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Kocjančič Darinka, Strma pot 4, Prista-
va, Nova Gorica, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 19732, izdala UE Nova Gorica.
gnp-28206

Kokalj Sašo, Cankarjeva 10, Radovljica,
potni list, št. AA 421952, izdala UE Radov-
ljica. gnd-28418

Konestabo David, Frenkova cesta 15,
Ankaran - Ankarano, potni list, št. BA
225178, izdala UE Koper. gne-28417

Koser Branko, Zgornji Duplek 176, Spo-
dnji Duplek, potni list, št. BA 496805, izda-
la UE Maribor. gnx-28098

Koser Ivan, Zgornji Duplek 176, Spodnji
Duplek, potni list, št. BA 572069, izdala UE
Maribor. gnv-28100

Kovač Lujo, Ul. Nika Šturma 1, Sežana,
potni list, št. AA 846218, izdala UE Sežana.
gnh-28114

Kovič Marta Vida, Kresnice 108, Kresni-
ce, potni list, št. AA 670343, izdala UE
Litija. gnx-28023

Kozel Frančišek, Mala Varnica 19, Zgor-
nji Leskovec, potni list, št. AA 261346, iz-
dala UE Ptuj. gng-28215

Krasniqi Besim, Ivana Suliča 12/b, Še-
mpeter pri Gorici, potni list, št. BA 867409,
izdala UE Nova Gorica. gns-28203

Krese Uroš, Pod lipami 1, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 626815, izdala UE Ljubljana.
gnj-28187

Kržišnik Robert, Frankovo naselje 158,
Škofja Loka, potni list, št. BA 703376, izda-
lo MZZ RS dne 9. 12. 1997. gnu-28326

Kulić Nenad, Juhartova 3, Šempeter v
Savinjski dolini, potni list, št. BA 829858,
izdala UE Žalec. gnu-28101

Lečnik Miroslav, Čečovje 34, Ravne na
Koroškem, potni list, št. AA 916589, izdala
UE Ravne na Koroškem. gns-28028

Lippai Silvija, Vojkova 77, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 929868, izdala UE Ljubljana.
gnu-28051

Lipušček Katjuša, Brunov drevored 17,
Tolmin, potni list, št. BA 383459, izdala UE
Tolmin. gnk-28036

Lipušček Mitja, Brunov drevored 17, To-
lmin, potni list, št. BA 491758, izdala UE
Tolmin. gnu-28026

Lovič Tanja, Plavje 69, Škofije, potni list,
št. BA 273727, izdala UE Koper.
gnn-28108

Lovrečić Denis, Tomažičeva 13, Izola -
Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
83364, izdala UE Izola. gnd-28318

Lovšin Leopold, Trnovski pristan 6, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 153024, izdala UE
Ljubljana. gnx-28002

Ložar Franc, Cesta na Dobrovo 21, Ce-
lje, potni list, št. AA 151053, izdala UE Ce-
lje. gnd-28218

Lukan Marko, Levarjeva ulica 95, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 899682, izdala UE
Ljubljana. gno-28082

Malešič Tomaž, Žaucerjeva ulica 15, Lju-
bljana, potni list, št. BA 587905, izdala UE
Ljubljana. gnw-28224

Marčič Simon, Celjska cesta 68, Slove-
nj Gradec, potni list, št. AA 996087, izdala
UE Slovenj Gradec. gnu-28201

Martinjaš Gorica, Šaleška c. 16, Vele-
nje, potni list, št. BA 236697, izdala UE
Velenje. gni-28413

Medvešek Marko, Niška ul. 7, Maribor,
potni list, št. AA 135367, izdala UE Mari-
bor. gnc-28319

Mercina Dragan, Kidričeva ulica 3, Se-
žana, potni list, št. AA 553416, izdala UE
Sežana. gno-28032

Miklavčič Silvo, Spodnja Besnica 70,
Zgornja Besnica, preklic potnega lista, ob-
javljen v Ur. l. RS, št. 19/2000. gnb-28145

Može Silvo, Stara pot 13, Sežana, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 076354, izdala
UE Sežana. gnc-28119

Nemeček Jure, Maistrova 16, Litija, pot-
ni list, št. BA 756436, izdala UE Litija.
gnn-28158

Novosel Irena, Ribnica 21, Jesenice na
Dolenjskem, potni list, št. AA 470331, izda-
la UE Brežice. gnb-28395

Novosel Urška, Ribnica 21, Jesenice na
Dolenjskem, potni list, št. BA 528274, iz-
dala UE Brežice. gnd-28393

Olenšek Štefka, Šmartno v Rožni dolini
13/b, Šmartno v Rožni dolini, potni list, št.
BA 476171, izdala UE Celje. gnk-28386

Oman Mojca, Sr. Bitnje 6, Žabnica, pre-
klic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
10/2000. gnq-28430

Ožvatič Branko, Mlekarniška 6, Maribor,
potni list, št. BA 503405, izdala UE Mari-
bor. gnj-28437

Ožvatič Matej, Mlekarniška 6, Maribor,
potni list, št. BA 874392, izdala UE Mari-
bor. gnl-28435

Ožvatič Suzana, Mlekarniška 6, Maribor,
potni list, št. BA 503406, izdala UE Mari-
bor. gnk-28436

Pejak Anton, Cesta na Markovec 63, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. AA 518160,
izdala UE Koper. gne-28017

Pirnat Primož, Vošnjakova 4/a, Ljublja-
na, potni list, št. BA 887784, izdala UE
Ljubljana. gnn-28233

Pirnat Tina, Ig 46, Ig, potni list, št. BA
885410, izdala UE Ljubljana. gnu-28401

Pirš Saša, Opekarniška 1, Radomlje, po-
tni list, št. BA 952877, izdala UE Domžale.
gnr-28204

Plešinger Mirko, Hotičan 6, Sežana, po-
tni list, št. BA 326580, izdala UE Sežana.
gnf-28116

Porčić Damir, Kolovška cesta 11, Rova,
Radomlje, potni list, št. BA 589745, izdala
UE Domžale. gnc-28469

Porovne Katja, Maroltova ul. 11, Ljublja-
na, potni list, št. AA 827919, izdala UE
Ljubljana. gns-28128

Puc Marko, Podkraj 32, Ajdovščina, po-
tni list, št. AA 909488, izdala UE Ajdovšči-
na. gnb-28020

Pucko Aleksandra, Ivanovci 25/f, Foko-
vci, potni list, št. AA 733678, izdala UE
Murska Sobota. gnz-28221

Rabič Draga, Viktorja Svetine 14, Jese-
nice, potni list, št. BA 11760, izdala UE
Jesenice. gnv-28200

Račič Marija, Velike Malence 50/g, Kr-
ška vas, potni list, št. BA 460379, izdala UE
Brežice. gnf-27966

Radočaj Ana, Skladiščna ulica 2, Izola -
Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
122568, izdala UE Izola. gnq-28105

Rance Bassin Elvira, Medvedje brdo 23,
Rovte, potni list, št. BA 954804, izdala UE
Logatec. gnk-28336

Robar Aleksandra, Pečke 45, Makole,
potni list, št. BA 858843, izdala UE Sloven-
ske Konjice. gnv-28250

Semenič Aleksandra, Cesta ob ribniku
77, Rogoza, potni list, št. BA 618671, izda-
lo MZZ RS dne 25. 4. 1997. gne-28117

Srebot Krešimir, Postojnska 21, Ljublja-
na, potni list, št. BA 556548, izdala UE
Ljubljana. gny-28122

Stanišić Tatjana, Velika čolnarska 10,
Ljubljana, potni list, št. BA 521043, izdala
UE Ljubljana. gnl-28310

Stipić Tanja, Brentanostrasse 8, Ingols-
tadt, Nemčija, potni list, št. AA 902708,
izdala UE Črnomelj, dne 14. 4. 1993.
gnf-27974

Strgar Alojzija, Ulica bratov Učakar 96,
Ljubljana, potni list, št. AA 710906, izdala
UE Ljubljana. gns-28428

Sveršina Matija, Zavrstnik 17, Šmartno
pri Litiji, potni list, št. BA 801889, izdala UE
Litija. gnw-28424

Šabec Boštjan, Glavni trg 8, Celje, potni
list, št. BA 317162, izdala UE Celje.
gnf-28141

Šanca Aleksander, Globoko 10, Radov-
ljica, potni list, št. AA 576768, izdala UE
Radovljica. gnt-27977

Šterk Igor, Ul. Ane Ziherlove 4, Ljublja-
na, potni list, št. BA 153681, izdala UE
Ljubljana. gnv-28475

Štrumbelj Marija, Ig 46, Ig, potni list, št.
AA 679045, izdala UE Ljubljana.
gnv-28400

Šuklje Martin, Grabrovec 18, Metlika,
potni list, št. AA 697081, izdala UE Metlika.
gnd-28018

Telban Franjo, Erjavčeva 23, Nova Gori-
ca, potni list, št. AA 350914, izdala UE
Nova Gorica. gne-28317

Tomc Urban, Cesta II. grupe odredov
54, Ljubljana, potni list, št. BA 827301,
izdala UE Ljubljana. gnt-28481

Trčko Slavko, Brezula 48, Rače, potni
list, št. AA 66539, izdala UE Maribor.
gnb-27970

Tršelič Ana, Kalce Naklo 25, Podbočje,
potni list, št. BA 642543, izdala UE Krško.
gnv-28425

Uršič Manca, Pot na Fužine 53, Ljublja-
na, potni list, št. AD 00/951, izdalo MZZ
RS dne 20. 7. 1999, izdala UE Ljubljana.
gny-28226

Vadnjal Matjaž, Parje 25, Pivka, potni
list, št. AA 72150, izdala UE Postojna.
gnt-28327

Valentinčič Miha, Vipavska cesta 140,
Nova Gorica, potni list, št. BA 711027, iz-
dala UE Nova Gorica. gnn-28208

Vasić Goran, Zg. Škofije 28, Škofije, po-
tni list, št. BA 669838, izdala UE Koper.
gnf-28316

Velić Adnan, Rimska cesta 2, Ljubljana,
potni list, št. BA 773641, izdala UE Ljublja-
na. gnx-28198
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Zadnik Miha, Prečna pot 5, Prelog, Do-
mžale, potni list, št. BA 621450, izdala UE
Domžale. gnd-28243

Zalaznik Novak Maj, Medvedova cesta
21, Ljubljana, potni list, št. BA 887457,
izdala UE Ljubljana. gnv-28325

Zlatar Sara, Cankarjeva ulica 58, Nova
Gorica, potni list, št. BA 593013, izdala UE
Nova Gorica. gng-28394

Zsolt Varga, Kajuhova ulica 7, Lendava -
Lendva, potni list, št. AA 821504, izdala UE
Lendava. gnl-28085

Osebne izkaznice

Andrić Filip, Ulica Rudija Papeža 3, Kra-
nj, osebno izkaznico, št. 269838.
gni-28213

Bauer Jaroslav, Celjska ulica 10, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 308664.
gng-28115

Ber Darko, Kvedrova 1, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 204516. gnt-28202

Borošak Jože, Miklošičeva 4/a, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 191262.
gnd-28493

Bračko Peter, Preserje 3, Preserje, ose-
bno izkaznico, št. 176372. gnk-28411

Bradeško Ivana, Cesta na Svetje 64, Me-
dvode, osebno izkaznico, št. 22715.
gnh-27964

Bregar Majda, Kersnikova 1, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 129859. gnx-28448

Cade David, Tržaška 40, Postojna, ose-
bno izkaznico, št. 93430. gnj-28062

Copić David, Vrtovin 127/a, Črniče, ose-
bno izkaznico, št. 77248. gnb-28045

Damjanovič Mirjana, CBE 2/a, Metlika,
osebno izkaznico, št. 286948. gnm-28209

Eckert Uroš, Kantetova 4, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 213658. gnm-28309

Erjavec Peter, Mali Bokavci 29, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 304509.
gng-28040

Ferkolj Tanja, Dobravica 23, Šentjernej,
osebno izkaznico, št. 56257. gnm-28009

Fik Ivan, Zabukovica 18/b, Žalec, oseb-
no izkaznico, št. 199758. gnx-28427

France Bassin Elvira, Medvedje brdo 23,
Rovte, osebno izkaznico, št. 264594.
gnj-28337

Furlan Irena, Na Otoku 3, Celje, osebno
izkaznico, št. 75774. gnj-28212

Gojčič Matjaž, Mariborska 25/c, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 272129. gno-28107

Golob Janez, Cesta pod Rifnikom 2, Še-
ntjur, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št.54/2000. gnd-28093

Gvardiančič Jožica, Glinškova ploščad
17, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
326623. gns-28153

Hajdinjak Lidija, Ulica 25. maja 8, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 215856. gnp-28356

Ilić Staša, Klopčičeva 2, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 156183. gnv-28125

Ilić Zoran, Naselje Aleša Kaple 6/b, Hra-
stnik, osebno izkaznico, št. 323479.
gnp-28106

Jeglič Tone, Podbrezje 250, Naklo, ose-
bno izkaznico, št. 193487. gnq-28380

Jež Mohorko Tina, Sela pri Šmarju 22,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 88870.
gnr-28354

Kampuš Andrej, Galicija 69/a, Žalec,
osebno izkaznico, št. 250967. gnz-28096

Karić Edin, Endliherjeva 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 144980. gnl-28010

Kobe Primož, V Brezov log 21, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 241115.
gnx-28323

Kolar Jernej, Kidričeva cesta 55/a, Ve-
lenje, osebno izkaznico, št. 255506.
gnn-28033

Korošec Anton, Čilpah 1, Trebelno, ose-
bno izkaznico, št. 189877. gns-28228

Kozlevčar Samo, Veliki vrh 6/a, Litija,
osebno izkaznico, št. 11087. gnz-28146

Kuhar Frančiška, Mladje 6, Podbočje,
Krško, osebno izkaznico, št. 76666.
gnu-28426

Kumar Darjo, Imenje 10, Kojsko, oseb-
no izkaznico, št. 298725. gno-28207

Lenček Maja, Robova 2/a, Domžale,
osebno izkaznico, št. 28215. gnv-28450

Longar Simona, Cesta I. istrske brigade
34, Pobegi, osebno izkaznico, št. 42344.
gng-28015

Ložar Viktorija, Trubarjeva cesta 20, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 117028.
gnz-28296

Mali Rafko, Golnik 55, Golnik, osebno
izkaznico, št. 141606. gns-28253

Marinič Petra, Šercerjeva 14, Velenje,
osebno izkaznico, št. 212168. gnh-28039

Markelj Anton, Polanškova 25, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 44775.
gnh-28289

Memić Kemal, Kidrčeva 6, Kočevje, ose-
bno izkaznico, št. 298986. gnh-28139

Mihalič Damjan, Oljčna pot 19/d, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
118061. gnq-28355

Novosel Ivan, Ribnica 21, Jesenice na
Dolenjskem, osebno izkaznico, št. 262213.
gne-28392

Omersa Dimitrij, Ul. v Kokovšek 69/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 277964.
gnb-28120

Pirnat Tina, Ig 47, Ljubljana, osebno iz-
kaznico, št. 117463. gnt-28402

Platinovšek Aleš, Tugomirjeva 12, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 217961.
gnv-28275

Plešnik Stanislav, Polica 33/a, Grosup-
lje, osebno izkaznico, št. 98630.
gnt-28152

Ribnikar Mara, Celovška 127, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 262073. gni-28338

Rutar Ana Marija, Vovče 41/a, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 44880. gnw-28024

Sagadin Anže, Hacquetova 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 23006. gnn-28408

Segeri Anton, Norički vrh 41, Gornja Ra-
dgona, osebno izkaznico, št. 272820.
gnq-28080

Sitar Vladimir, Zg. Duplje 2, Duplje, pre-
klic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.54/2000. gnx-28348

Sofrić Zdravka, Frankovo naselje 46,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
AH/5263 - za tujca. gnj-28487

Svetelj Tina, Velesovska 37, Šenčur,
osebno izkaznico, št. 240309. gnh-28439

Šalja Keti, Levčeva 14, Mengeš, oseb-
no izkaznico, št. 228572. gnu-28476

Šribar Stanislava, Partizanska 41, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 108165.
gnw-28324

Tivadar Silvo, Gomilica 123, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 224645.
gnk-28086

Vadnjal Katjuša, Parje 25, Pivka, oseb-
no izkaznico, št. 285244. gnp-28331

Vavpetič Marija Snežna, Celovška 125,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 187229.
gns-28278

Vrtačnik Jožefa, Rjava cesta 2/a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 233321.
gnr-28279

Zalar Elizabeta, Špengova ulica 53,
Ruše, osebno izkaznico, št. 206829.
gng-28140

Zdešar Marija, Puterlejeva 45, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 135056. gnw-28199

Zgonec Janez, Zvonarska 5, Ljubljana,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.48/2000. gni-28038

Zorko Bruno, Bonini 23, Koper - Capo-
distria, osebno izkaznico, št. 223263.
gnb-28420

Zver Nina, Trg Rivoli 3, Kranj, osebno
izkaznico, št. 238210. gnp-28431

Zver Olga, Jamnikova 2, Ruše, osebno
izkaznico, št. 128980. gne-28217

Žibert Franc, Ogrinčeva 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 152769. gnf-28091

Žlegel Drago, Spinova vas 31, Sloven-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št. 175397.
gnj-28112

Žukovec Nika, Ob Dolenjski železnici
74, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
141604. gnn-28008

Vozniška dovoljenja

Bajt Radovan, Imenje 11, Kojsko, vozni-
ško dovoljenje. gnt-28177

Bajuk Angelo, Istrskega odreda 1, Por-
torož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 3315, izdala UE Piran.
gnn-27983

Batagelj Teja, Grosova 8, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1224151,
reg. št. 49344, izdala UE Kranj. gne-28292

Belobrk Janko, Cesta v Pečale 30, Ljub-
ljana, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 44/2000. gnt-28352

Benicky Mirko, Tivolska cesta 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1369249, izdala UE Ljubljana. gnj-28137

Birk Veronika, Marokova 1/a, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
462249, reg. št. 4896, izdala UE Domža-
le. gnz-27971

Bizjan Jožefa, Polhov Gradec 86, Pol-
hov Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. 769770, reg. št. 86182, izdala UE Ljub-
ljana. gne-28167

Blažević Goran, Ul. bratov Babnik 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1250269, reg. št. 223902, izdala UE
Ljubljana. gny-28497

Blažič Suzana, Dolenjska cesta 45/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1051778, reg. št. 175543, izdala UE
Ljubljana. gno-28407

Bogić Emin, Zgornje Pirniče 83, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
893909, reg. št. 137484, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-28049

Bračko Peter, Preserje 3, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1252040,
reg. št. 224709, izdala UE Ljubljana.
gnl-28410

Breznik Boštjan, Trubarjeva cesta 8, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
448866, reg. št. 125974, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-28384

Brolih Janez, Tupaliče 12/a, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1274049, reg. št. 50158, izdala UE Kranj.
gnl-28160

Ceglar Srečko, Mlinše 16/a, Izlake, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 949950,
izdala UE Zagorje. gnk-28136

Celec Robert, Gorička ulica 45, Černe-
lavci, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 33084. gnj-28162

Cergolj Jadran, Zgornje Pirniče 11/f,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 887954, reg. št. 88243, izdala UE
Ljubljana. gns-28232

Cestnik Irena, Droženci 18/b, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 37315, iz-
dala UE Ptuj. gng-28165

Cilenšek Boštjan, Dolenja vas 121, Pre-
bold, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
16294, izdala UE Žalec. gnf-28416

Curk Igor, Budanje 13, Ajdovščina, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
11765. gnr-27979

Černe Stanilava, Gradnikova cesta 14,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 820198, reg. št. 23219. gnk-28161

Černigoj Sebastjan, Vipavska 15, Ajdov-
ščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
830833, izdala UE Ajdovščina. gnk-27986

Črne Rok, Kajuhova ulica 2, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10528,
izdala UE Črnomelj. gnt-28252

Debevec Igor, Viška cesta 69, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
239498, reg. št. 178969, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-27961

Dežman Viktorija, Gabrje 2, Blagovica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 9654,
izdala UE Tržič. gni-28288

Dobnikar Marija, Gora pri Komendi 2/b,
Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11442, izdala UE Kamnik.
gnp-27981

Dolinšek Anton, Laze 16/i, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1196067,
reg. št. 27380, izdala UE Velenje.
gnd-28118

Dovžan Dejan, Breg 2, Žirovnica, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1176456,
izdala UE Jesenice. gnu-28176

Dovžan Janez, Breg 2, Žirovnica, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 280994,
izdala UE Jesenice. gnt-28027

Drašček Primož, Kolenov graben 5, Ra-
deče, vozniško dovoljenje, kat. HG, št. S
964793, izdala UE Laško. gnj-28387

Drnovšek Venčeslav, Marno 17, Dol pri
Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 554, izdala UE Hrastnik.
gnb-28270

Drolc Petra, Količevo 50, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1069206,
reg. št. 30939, izdala UE Domžale.
gnv-28300

Dualr Mateja Ksenija, Prušnikova 54,
Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2415393, reg. št. 137108, iz-
dala UE Ljubljana. gnc-28419

Đumber Srečko, Potočnikova 11, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
555777, reg. št. 16761, izdala UE Domža-
le. gnc-28444

Ernestl Maja, Medlog 58, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 46467.
gnk-27965

Eržen Vineta, Srednje Bitnje 20, Žabni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
807286, reg. št. 33464, izdala UE Kranj.
gnm-28234

Felicijan Matjaž, Topniška ulica 2, Ribni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št.
6530, izdala UE Ribnica. gny-28047

Ferme Jože, Brezje 5, Čemšenik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1172051,
izdala UE Zagorje ob Savi. gnl-28060

Ficko Rihard, Mačkovci 53/a, Mačkov-
ci, vozniško dovoljenje, reg. št. 24942.
gnb-27995

France Bassin Elvira, Medvedje brdo 23,
Rovte, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7298, izdala UE Logatec. gnl-28335

Frlež Milena, Ul. Lackove čete 5, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
32209, izdala UE Ptuj. gnl-28285

Gašperlin Žiga, Sajovčevo naselje 2, Še-
nčur, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1307568, reg. št. 45074, izdala UE Kranj.
gnk-28290

Gerič Matjaž, Martinova pot 5, Ljubljana,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 51/2000. gnc-28194

Gognjavec Veronika, Grubarjevo nabre-
žje 20, Begunje na Gorenjskem, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 767187, reg.
št. 132395, izdala UE Ljubljana.
gnn-28483

Gojčič Matjaž, Mariborska cesta 25/c,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
41388, izdala UE Ptuj. gns-28078

Golob Vesna, Levstikov trg 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
654457, reg. št. 149188, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-28477

Grabrijan Davorin, Kersnikova 5, Grosu-
plje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7404, izdala UE Grosuplje. gnj-28237

Gregorc Jasna, Polzela 208, Polzela, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. S 607367,
izdala UE Žalec. gnr-28104

Grešovnik Aleš, Tomšičeva 5, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15546, izdala UE Slovenj Gradec.
gnh-28264

Grm Janez, Na griču 8, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 545259,
reg. št. 53066, izdala UE Ljubljana.
gnl-28385

Grofelnik Jana, Študljanska 6, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1437125, reg. št. 35734, izdala UE Dom-
žale. gnl-28135

Gutnik Štefan, Sinja Gorica 8, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št.
6621, izdala UE Vrhnika. gnv-28150

Hadalin Primož, Ulica Cirila Kosmača 18,
Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 1117843,
izdala UE Tolmin. gni-28363

Hajdinjak Lidija, Ulica 25. maja 8, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32167,
izdala UE Ptuj. gng-28365

Hmeljak Bojan, Rožna ulica 6, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13201, izdala UE Postojna. gnv-27975

Horvat Albina, Osojnikova 22, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 43111,
izdala UE Ptuj. gnx-27973

Horvat Evi, Štefana Kovača 7, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
26500. gnm-28259

Hozjan Franc, Ulica Prekmurske čete
130, Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 4997, izdala UE Lendava.
gne-28396

Hozjan Ivanka, Šulinci 87/a, Petrovci,
vozniško dovoljenje, št. 22256. gnt-28077

Ilić Radica, Puhova ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138415, reg. št. 215281, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-28099

Izlakar Anton, Zidani most 17, Zidani
Most, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 51/2000.
gny-28397

Jakomin Aleš, Sveti Anton 4, Pobegi,
vozniško dovoljenje, kat. AB, reg. št.
26672. gnc-27969

Jamnik Jože, Jezero 32, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1135893, reg. št. 182855, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-28149

Jan Stašo, Zaloška cesta 184/b, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
133808, reg. št. 183292, izdala UE Ljub-
ljana. gno-28482

Jeglič Boris, Češnjice v Tuhinju 1/c, Ka-
mnik, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 13454, izdala UE Kamnik. gnq-28280

Jeglič Tone, Podbrezje 250, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 420173,
reg. št. 18371, izdala UE Kranj. gnn-28383

Jejčič Ivan, Vilharjeva 43, Ajdovščina,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 54/2000. gnx-28073

Jerman Gregor, Prešernova 24, Rado-
mlje, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1245367, reg. št. 33281. gnd-28168

Jež Mohorko Tina, Sela pri Šmarju 22,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 19076, izdala UE Grosuplje.
gns-28353

Jilek Zdenko, Rožna dolina, Cesta V/10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 932310, reg. št. 145571, izdala UE
Ljubljana. gnl-28210
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Junker Jovanka, Vrhovci, Cesta III/12a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 846225, reg. št. 197751, izdala UE
Ljubljana. gnp-28281

Kerčmar Jožef, Ženavlje 10, Petrovci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 15248.
gnd-27993

Kidrič Rajko, Tekačevo 62, Rogaška Sla-
tina, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 17116,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnu-28251

Kladnik Dušan, Migojnice 52/a, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
452909, izdala UE Žalec. gnh-28414

Klaneček Anton, Resljeva ulica 35, Ljub-
ljana, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 51/2000. gnt-28052

Klaneček Brigita, Resljeva ulica 35, Lju-
bljana, preklic vozniškega dovoljenja, obja-
vljenega v Ur. l. RS, št. 51/2000.
gns-28053

Kolar Edith, Slivniška cesta 9, Hoče, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 306174,
reg. št. 67995, izdala UE Maribor. m-961

Kolar Marko, Kačji dol 7, Podplat, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 18746,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnv-28254

Komatar Matej, Soteska 100, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
19145, izdala UE Kamnik. gnj-28087

Koren Marko, Bevkova ulica 8, Litija, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1035477, izdala UE Litija. gnm-28334

Kores Robert, Kočice 9, Žetale, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 29686,
izdala UE Ptuj. gny-27972

Kos Julijana, Kolodvorska ulica 14/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 245796, reg. št. 122015, izdala UE
Ljubljana. gnz-28196

Kovač Jožica, Tevče 18, Ajdovščina, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1235925, reg. št. 15607, izdala UE Ajdov-
ščina. gnh-28014

Kovač Martin, Srednja vas pri Polhovem
Gradcu 25, Polhov Gradec, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 731603, reg. št.
140714, izdala UE Ljubljana. gnk-28061

Kovačič Nikolaja, Klunova ulica 11, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
843855, reg. št. 81664, izdala UE Ljublja-
na. gnc-28169

Kovačič Peter, Liebknechotva ulica 24,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 455843, reg. št. 77252, izdala UE Mari-
bor. m-955

Kraher Darjan, Na Gaj 6, Bresternica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 874711,
izdala UE Maribor. m-970

Kramberger Kirbiš Alja, Maistrova 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 49339, izdala UE Maribor. m-969

Kreže Ernest, Šuštarjeva kolonija 26/b,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABCE-
GH, št. 4995, izdala UE Trbovlje.
gnu-28076

Kristan Uroš, Nova Cerkev 98, Nova Ce-
rkev, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
40492. gnv-28375

Krmelj Bojan, Dolomitska ulica 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
885799, reg. št. 148651, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-28485

Kulčar Bojan, Tomšičeva ulica 5, Lenda-
va - Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8029, izdala UE Lendava.
gny-28376

Litera Danica, Brodarjeva 28, Celje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 37072,
izdala UE Celje. gne-28142

Logar Primož, Krpanova 5, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1L91391.
m-918

Longar Simona, Cesta I. istrske brigade
34, Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
39764, izdala UE Koper. gnf-28191

Lukan Marko, Levarjeva ulica 95, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
998688, reg. št. 206190, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-28081

Lukežič Mojca, Rusjanov trg 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1163580, reg. št. 219040, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-28498

Lukić Drago, Preglov trg 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
730054, reg. št. 92173, izdala UE Ljublja-
na. gns-28378

Macele Rudi, Stopiče 101, Stopiče, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 18203,
izdala UE Novo mesto. gnn-28358

Malačič Jasmina, Vučja gomila 6, Foko-
vci, vozniško dovoljenje, reg. št. 38425.
gnj-28262

Malešič Tomaž, Žaucerjeva ulica 15, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
296845, reg. št. 21982, izdala UE Ljublja-
na. gnx-28223

Marčič Jožef, Planica 25, Fram, duplikat
vozniškega dovoljenja, kat. BFGH, št. S
1221644, reg. št. 32562, izdala UE Mari-
bor. m-965

Medved Damijan, Dolnja Košana 18, Ko-
šana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 12027, izdala UE Postojna.
gno-28307

Medved Igor, Praproče pri Temenici 9,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 15433, izdala UE Grosuplje.
gni-28438

Mehić Gregor, Cesta na Roglo 17, Zre-
če, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
13374. gnj-28412

Memić Kemal, Kidričeva ulica 6, Kočev-
je, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 8799, izdala UE Kočevje. gnm-28138

Milavec Brigitte, Cesta na Lenivec 24,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10600, izdala UE Sežana. gnh-27989

Mitevski Viktor, Vinica, Vinica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1364492, reg.
št. 232471, izdala UE Ljubljana.
gng-28019

Mohar Natalija, Gasilska 39, Šenčur, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1059018, reg. št. 15202, izdala UE Kam-
nik. gnr-28054

Mučibabić Radivoje, Bratovševa ploščad
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1001436, reg. št. 140849, izdala UE
Ljubljana. gnf-28441

Nadarević Jasmin, Zeljarska ulica 2, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1341958, reg. št. 230332, izdala UE
Ljubljana. gny-28372

Novak Boštjan, Gregorčičeva ulica 4,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13978, izdala UE Gornja Radgona.
gnh-28164

Novak Miroslav, Mala Ligojna 22, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
6779, izdala UE Vrhnika. gnm-28284

Novosel Ivan, Ribnica 21, Jesenice na
Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 8429, izdala UE Brežice.
gng-28390

Oberdank Damir, Loke 1, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje. gnw-28174

Ogriz Tomaž, Gradiška ulica 6, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12155, izdala UE Slovenj Gradec.
gnf-28266

Pašagić Sajid, Nad mlini 44, Novo mes-
to, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
19194, izdala UE Novo mesto. gno-28157

Pavlin Jernej, Hrib 23, Sv. Anton, Pobe-
gi, vozniško dovoljenje, št. 27020.
gnj-28362

Pečnik Damjana, Prešernova 4, Krško,
vozniško dovoljenje, reg. št. 14829, izdala
UE Krško. gnb-28320

Peršin Aleš, Arharjeva cesta 27, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
186209, reg. št. 162477, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-28059

Peterka Dušan, Prelog, Krožna pot 46,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1386944, reg. št. 13263, izdala UE
Domžale. gnf-28216

Petkovšek Mateja, Zaplana 55, Rovte,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 7358,
izdala UE Logatec. gny-28322

Pintar Simon, Hotavlje 21, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 24779,
izdala UE Škofja Loka. gnx-28148

Pirnat Matjaž, Ig 46, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 891936, reg.
št. 172735, izdala UE Ljubljana. gnr-28404

Pirnat Tina, Ig 47, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 730320, reg.
št. 196793, izdala UE Ljubljana.
gns-28403

Plahutnik Slavko Ivan, Kocenova 3, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, reg. št. 45002.
gnr-28129

Platiše Metod, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1251286, reg. št. 217329, izdala UE
Ljubljana. gnw-28399

Plešnik Stanislav, Polica 33/a, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
12548, izdala UE Grosuplje. gnu-28151

Pliberšek Matjaž, M. Tinje 9, Zgornja Lo-
žnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20499. gni-27988

Podgornik Adriana, Ulica na grad 1, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
264181, reg. št. 5707, izdala UE Ljublja-
na. gni-27963

Podobnik Marjan, Goriška 39, Cerkno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
533142, reg. št. 2934, izdala UE Idrija.
gnq-28255

Polak Marija, Proseniško 27, Šentjur, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2536, iz-
dala UE Šentjur pri Celju. gnp-28256
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Popovič Mihael, Gajevci 26/a, Gorišni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 40952,
izdala UE Ptuj. gnf-28366

Porčić Damir, Kolovška cesta 11, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1314035, reg. št. 34097, izdala UE Dom-
žale. gnf-28391

Portin Špela, Ob gozdu 23, Mislinja, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
14532, izdala UE Slovenj Gradec.
gnd-28268

Pregl Damijan, Polana 36, Hoče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 576502,
reg. št. 74410, izdala UE Maribor. m-953

Prevc Helena, Kuštrinova ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
44040, reg. št. 181267, izdala UE Ljublja-
na. gno-28057

Pribac Darijo, Zadružna 1, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7975, izdala UE Izola. gnw-27999

Primc Renata, Koroška vas 20/a, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 33945. gnf-27991

Reš Jakob, Jelovška 9, Radovljica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
724141, reg. št. 7260. gnd-28043

Ribič Zlata, Pot na Brod 10, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
964284, izdala UE Laško. gnq-28030

Roljić Nenad, Antoličičeva ul. 20, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1443214, izdala UE Maribor. m-971

Rutar Verica, Artačeva ulica 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
92333, reg. št. 132980, izdala UE Ljublja-
na. gnn-28283

Sagadin Alojz, Laporje 116, Laporje, vo-
zniško dovoljenje, kat. AFGH, št. 1692.
gnd-28368

Smole Franc, Babna reka 32, Sveti Šte-
fan, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
4509, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnz-28025

Sofrić Zdravka, Frankovo naselje 46,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 27928, izdala UE Škofja Loka.
gnk-28486

Staniša Ida, Suhadole 47/d, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 474, iz-
dala UE Kamnik. gny-28247

Stefanič Rok, Ul. Proletarskih brigad 14,
Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8470, izdala UE Izola. gnv-28175

Stjepovič Gordana, Dekani 78/d, Deka-
ni, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 25277,
izdala UE Koper. gny-28172

Stražar Aleks, Vlahovičeva 55, Ilirska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. AB, št.
19764, izdala UE Koper. gns-28178

Sunjević Đukan, Matjaževa ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1285906, reg. št. 132256, izdala UE
Ljubljana. gnf-28166

Sušnik Aleksander, Neveljska pot 2/a,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 10921, izdala UE Kamnik. gnt-28377

Šavko Majda, Bilečanska ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
892105, reg. št. 157527, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-28219

Šelih Zdravko, Nasipna 53, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 89563.
m-960

Šenveter Antonija, Betnavska 69, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
715772, reg. št. 52976. m-959

Šest Saša, Zadružna ulica 28, Komen-
da, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17371, izdala UE Kamnik. gnh-28239

Šetina Alojzij, Ižanska cesta 309, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 810604, reg. št. 69942, izdala UE
Ljubljana. gnr-28379

Šimenko Leopold, Volkmerjeva 54, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
15628, izdala UE Ptuj. gnb-28170

Šimon Sebastjan, Frankovci 2/a, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
10264, izdala UE Ormož. gnk-28286

Šinigoj Vojko, Gradišče 5/b, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
44422, izdala UE Nova Gorica. gni-28238

Škrlj Andrej, Grgar 212, Grgar, vozniško
dovoljenje, izdala UE Novo Gorica.
gnf-28295

Šmid Bogdan, Betettova 5, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
909894, reg. št. 54900. m-956

Šorli Aljoša, Prvačina 41/b, Dornberk,
vozniško dovoljenje. gny-28072

Šoštarič Daniel, Krog, Trubarjeva 26,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 28693. gnn-28258

Šoštarić Robert, Javornik 32, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 16778, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gny-27997

Špeh Rozana, Sv. Peter 152, Sečovlje -
Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
210, izdala UE Piran. gnk-28361

Špiljak Andrejka, Poljska ul. 10, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10803, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnb-28220

Štiglic Tugo, Linhartova cesta 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011561, reg. št. 63162, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-27959

Štirn Jožef, Tržaška cesta 43, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
4063, izdala UE Vrhnika. gnj-28012

Štojs Darko, Zalog 70, Cerklje na Gore-
njskem, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 806768, reg. št. 21093, izdala UE
Kranj. gnc-28294

Šubic Maja, Rimska cesta 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1420590, reg. št. 66824, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-28156

Trampuš Milan, Šaleška cesta 19, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
857312, reg. št. 6300, izdala UE Velenje.
gnp-28031

Tratnik Kružljak Svetlana, Vodopivčeva
9, Koper - Capodistria, vozniško dovolje-
nje, kat. B, reg. št. 22373, izdala UE Ko-
per. gnj-28287

Trtnik Matej, Mlinska pot 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1042850, reg. št. 207267, izdala UE Ljub-
ljana. gns-28007

Turk Anton, Zajčji vrh 3, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
17015, izdala UE Novo mesto. gnd-28293

Uršič Tina, Mlaka 41, Komenda, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 21027,
izdala UE Kamnik. gng-28240

Valentinčič Marija, Vipavska cesta 140,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE
Nova Gorica. gnf-28291

Veble Barbara, Lackova 91/a, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 235001,
reg. št. 15270, izdala UE Maribor. m-958

Vidovič Ivan, Mariborska cesta 58, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 13329,
izdala UE Ptuj. gnh-28364

Vozel Rosana, Trg svobode 35/b, Trbo-
vlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8860, izdala UE Trbovlje. gnl-27985

Weissbacher Vlado, Tovarniška 13, Kid-
ričevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
39145, izdala UE Ptuj. gne-28367

Zabukovec Janez, Razgled 40, Piran -
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 2137, izdala UE Piran. gne-27967

Zafošnik Apolonija, Jenkova 13, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20987.
gny-28022

Zakojč Rozalija, Brezje pri Lipoglavu 9,
Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 612245, reg. št. 179316,
izdala UE Ljubljana. gnz-28246

Zalar Elizabeta, Špengova ul. 53, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7842, izdala UE Ruše. m-974

Zupan Janez, Ulica Gradnikove brigade
27, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
H. gnx-28173

Željko Peter, Trg revolucije 7/a, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
11630, izdala UE Trbovlje. gnl-28360

Žnidaršič Matija, Planina 61, Planina, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 145239,
izdala UE Ljubljana. gnz-28171

Žust Igor, Ustje 35/a, Šmartno pri Litiji,
potrdilo o opravljenem CPP, izdala UE Liti-
ja. gnv-28000

Zavarovalne police

Angelov Goran, Cesta maršala Tita 20,
Jesenice, zavarovalno polico, št. 679095,
izdala zavarovalnica Tilia. gnw-28374

Berčič Klemen, Linhartova cesta 66, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 688082, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d. gnm-28109

Kovačević Milan, Štefanova 8, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 00101316429, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gni-28313

Perko Marija, Lastomerci 13/a, Gornja
Radgona, zavarovalno polico, št. 730903,
izdala zavarovalnica Adriatic. gno-27982

Pooblaščena agencija Adriatic-a, d.d.,
Zartic, d.o.o., Zalošče 10a, 5294 Dorn-
berk, preklicuje zavarovalno polico: polica
št. 228166. Ob-30743

Roblek Gregor, Bašelj 25/a, Preddvor,
zavarovalno polico, št. 713508, izdala za-
varovalnica Tilia d.d. gnt-28277
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Setnikar Matej, Kosovo polje 6, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 639138, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnf-28241

Setnikar Matej, Kosovo polje 6, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 738713, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gns-28303

Slapnik Nataša, Kokarje 7, Nazarje, za-
varovalno polico, št. 241773. gnw-28432

Sorić Nikola, Mažan 50, Koper - Capo-
distria, zavarovalno polico, št.
40002001455. gnp-28181

Stošić Stojadin, Beblerjev trg 1, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 681746, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnu-28301

Šparovec Franc, Glavni trg 1, Kranj, za-
varovalno polico, št. 294571 in kupone.
gnd-28068

Tomažič Smiljan, Gundoličeva 12, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 0294201, izda-
la zavarovalnica Slovenica d.d.. m-967

Viler Aleksander, Polje 37, Izola - Isola,
zavarovalno polico, št. 720819. gnk-28261

Spričevala

Abdalla Ahman Mohammed Eyadeh, Ku-
vajt, Kuvajt, diplomo o opravljenem specia-
lističnem izpitu iz fizikalne medicine in reha-
billitacije, št 132/C-7/86-9 z dne 6. 3.
1986. gnz-28350

Andjelković Vera, Novi trg 43/a - ZUIM,
Kamnik, spričevalo 4. letnika srednje šole -
ZUIM Kamnik. gnc-28044

Arnaut Elvis, Vrtnarija 6/a, Vrhnika, spri-
čevalo od 1. do 4. razreda OŠ Ivan Cankar
Vrhnika, izdano leta 1994. gnw-28499

Atlija Svetlana, Železniška cesta 6, An-
karan - Ankarano, spričevalo 3. letnika Tr-
govske šole. gnc-28069

Avguštin Saša, Njegoševa 6, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Vodmat, izdano
leta 1982. gnl-28035

Ažman Aleksander, Cesta železarjev 9,
Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu Ho-
telske šole, izdano leta 1971. gnj-27987

Belić Desa, Beograjska 21, Novi Sad,
diplomo Poklicne gostinske šole, izdano leta
1974. gne-28442

Bratina Aljoša, Pod gričem 47, Nova Go-
rica, indeks, št. 22046650, izdala Fakulte-
ta za šport. gnu-28351

Brvar Jelena, Groharjevo naselje 5, Ško-
fja Loka, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazi-
je Škofja Loka, izdano leta 1993 in 1994.
gni-28163

Butalič Marko, Pot na Črno 20, Vodice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ag-
roživilske šole, izdano leta 1999.
gnr-28004

Cetinja Milka, Cesta ob barju 48, Škoflji-
ca, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnw-28299

Cvitko Tatjana Tanja, Cankarjeva ulica
22, Brežice, spričevalo 3. letnika I. gimna-
zije Celje, izdano leta 1998. gnq-28005

Čučko Ivan, Šarhova 103, Maribor, za-
ključno spričevalo OŠ Franc Rozman Sta-
ne, izdano leta 1969. m-972

Ćorković Luka, Micudaji 29, Zagreb, Hr-
vaška, spričevalo o zaključnem izpitu Izob-
raževalnega centra Litostroj, izdano leta
1979. gnz-28046

Derenda Žiga, Ziherlova 4, Ljubljana, sp-
ričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Gimnazije Vič, izdano leta 1993
in 1994. gng-28190

Dervarič Milan, Beznovci 17, Bodonci,
zaključno spričevalo CPŠ Murska Sobota,
št. 2273, izdano 26. 6. 1980. gnz-28371

Dimić Sanja, Hafnerjeva ulica 6, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Kolezija, izda-
no leta 1993. gnr-28329

Dovidija Kristina, Vrtna 4, Murska Sobo-
ta, zaključno spričevalo Ekonomske šole
Murska Sobota, št. 19, izdano 20. 9. 1975.
gnm-27984

Ervaćanin Milorad, Ul. Radomira Petro-
viča 12, Markovac, diplomo Poklicne kovi-
narske šole v Domžalah, izdana 1978.
gno-28282

Fejzić Armela, Vulčeva 4, Ljubljana, spri-
čevalo o končani OŠ Trnovo, izdano leta
1999. gny-28305

Fortuna Barbara, Jurčkova cesta 199,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gi-
mnazije Poljane, izdano leta 1994, 1995 in
1996. gnq-28480

Glavič Teja, Kraljeva 6, Koper - Capodi-
stria, spričevalo o končani OŠ Antona Uk-
marja Koper, izdano leta 1999/2000.
gni-28188

Godeša Danilo, Unec 92, Rakek, spri-
čevalo 4. letnika Srednje elektro šole v Lju-
bljani, izdano leta 1973. gnq-28230

Grivec Darinka, Kolodvorska 13, Ormož,
spričevalo o zaključnem izpitu Hotelske šole
v Mariboru, št. 371-9/6, izdano leta 1982.
m-962,

Hauc Klarica, Delavska 17, Ceršak, sp-
ričevalo 8. razreda OŠ Rudolfa Maistra Še-
ntilj, izdano leta 1983. m-964

Ilc Nuša, Gornje Lepovče 57, Ribnica,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Ljubljana -
Šiška, izdano leta 1999. gnx-28048

Janovskiy Iris, Selanov trg 5, Ljubljana-
Šentvid, spričevalo 1. do 8. razreda OŠ
Prežihov Voranc. gnp-28056

Jazbinšek Silva, Gornje Vrhpolje 38, Še-
ntjernej, spričevalo 1. letnika Srednje ste-
klarske šole Rogaška Slatina, smer steklar-
ski tehnik, izdano leta 1997. gnh-28389

Jelenc Mojca, Streliška ulica 27, Ljublja-
na, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Po-
ljane, izdano leta 1977 in 1978, izdano na
ime Simonič Mojca. gnn-28433

Jordan Boštjan, Gorjanska cesta 18, Ko-
stanjevica na Krki, spričevalo o zaključnem
izpitu Gimnazije Šiška, izdano leta 1993.
gnr-28154

Jurca Irena, Hafnerjeva ulica 6/a, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano
leta 1996. gnt-28302

Kos Andrej, Andreaševa 14, Ljubljana,
spričevalo 1. razreda OŠ Tone Čufar, izda-
no leta 1999. gnc-28244

Kos Klemen, Andreaševa 14, Ljubljana,
spričevalo 1. razreda OŠ Tone Čufar, izda-
no leta 1999. gnb-28245

Kuhar Maša, Gornji trg 2, Lovrenc na
Pohorju, spričevalo 2. letnika Srednje pos-
lovne in komercialne šole Celje. gno-28182

Kuhar Stanislav, Strossmayerjeva 12,
Ljubljana, indeks, izdala Gimnazija Bežig-
rad. gnu-28001

Kurbegović Velida, Vide Pregarc 34, Lju-
bljana, spričevalo 5. razreda OŠ Nove Jar-
še, izdano leta 1996. gnx-28123

Kveder Igor, Partizanska 9/a, Kranj, sp-
ričevalo 2. letnika ESŠ Iskra v Kranju.
gnn-28183

Lapuh Andreja, Bizeljska cesta 18, Bre-
žice, indeks, št. 18980679, izdala Filozof-
ska fakulteta v Ljubljani. gny-28197

Lavrič Tjaša, Stare Črnuče 3/a, Ljublja-
na, spričevalo 1. razreda OŠ Maksa Pečar-
ja, izdano leta 1999. gnp-28006

Logar Tanja, Pameče 133/a, Slovenj
Gradec, spričevalo OŠ Pameče, izdano v
šolskem letu 1998/99. gne-27992

Luzar Igor, Golo Brdo 50, Ljubljana, sp-
ričevalo 1. in 2. letnika Srednje elektroteh-
nične šole v Ljubljani, izdano leta 1992 in
1993. gns-28478

Malečihar Biček Uroš, Gorenjskega od-
reda 6/13, Kranj, spričevalo 2. letnika SŠ
(SMIKŠ) Kranj. gnx-28373

Malič Marica, Brestovo, Doboj, BIH, po-
trdilo o opravljenem tečaju za pomožne ku-
harice, izdala Gostinska šola leta 1987.
gne-28042

Marc Igor, Vrtojba, Ul. 9. septembra 38,
Nova Gorica, indeks, št. 23004242, izdala
Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnb-28195

Medvešek Aleš, Športna ulica 15, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimna-
zije Ledina v Ljubljani, št. 2-4B/1640, izda-
no leta 1991. gnq-28405

Mencin Matej, Novo Polje, Cesta IV/40,
Ljubljana-Polje, spričevalo od 1. do 6. raz-
reda OŠ Zadobrova. gng-28315

Merljak Mateja, Cankarjeva 17, Nova
Gorica, indeks, izdala Visoka upravna šola v
Ljubljani. gnr-28179

Miloševič Boris, Gasilska 7, Selnica ob
Dravi, diplomo Srednje naravoslovne šole
Miloš Zidanšek Maribor. m-966

Muminović Ferid, Plečnikova ul. 2, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbe-
nega šolskega centra B. Kraigherja v Mari-
boru, izdano leta 1982. m-963

Nadižar Janez, Breg 103, Žirovnica, let-
no spričevalo 4. letnika Srednje gr. šole v
Ljubljani in preklic spričevala o zaključnem
izpitu. gng-27990

Novšak Strojan Lučka, Ul. Ane Ziherlove
12, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazi-
je Poljane, izdano leta 1975, izdano na ime
Novšak Lučka. gnh-28489

Ojsteršek Petra, Heroja Staneta 1/b, Ža-
lec, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
farmacijo in zdravstvo, smer kozmetični teh-
nik, izdano leta 1998. gnb-28370

Pačnik Franc, Legen 122, Šmartno pri
Slov.Gradcu, spričevalo OŠ Šmartno, izda-
no v letih 1975 do 1983. gnc-27994

Pančur Damijana, Dašnica 141, Železni-
ki, diplomo Srednje agroživilske šole v Ljub-
ljani, izdana leta 1990, na ime Ajdovec Da-
mijana. gnk-28186
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Pignar Peter, Lancova vas 85/b, Videm
pri Ptuju, spričevalo 8. razreda OŠ Videm
pri Ptuju, izdano junija 1998. gni-28263

Praprotnik Mirjana, Potoki 23/a, Žirovni-
ca, spričevalo 1. letnika Srednje frizerske
šole v Ljubljani, izdano leta 1976, izdano na
ime Tomešič Mirjana. gns-28003

Primc Marjan, Ulica Jožeta Mirtiča 24,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu ak-
tivnega znanja angleškega jezika, izdal cen-
ter Cene Štupar v Ljubljani, izdano leta
1998. gny-28147

Pustovrh Alenka, Rakovnik 114, Medvo-
de, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole Rudolfa Maistra Kamnik, št. 70, izdano
leta 1997. gno-28332

Rink Barbara, Vaška pot 34, Ljubljana,
spričevalo Srednje trgovske šole v Ljubljani,
izdano leta 1991. gny-28347

Rink Sonja, Vaška pot 34, Ljubljana, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu in letno spriče-
valo 4. letnika Srednje trgovske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1987. gne-28346

Ristić Valerija Vali, Nazorjeva ulica 8, Lju-
bljana, indeks, Srednje upravno administra-
tivne šole v Ljubljani. gnz-28021

Ritlop Janez, Naselje ljudske pravice 33,
Murska Sobota, spričevalo 2. in 3. letnika
Tehniške srednje šole v Lendavi, izdano leta
1962 in 1963. gnf-28016

Roblek Klavdija, Mlaška cesta 79, Kra-
nj, spričevalo 2. letnika Gimnazije Kranj.
gnm-28184

Rogan Štefan, Ženavlje 42, Petrovci, di-
plomo št. 53, izdala Srednja agroživilska
šola Maribor, smer tehnik kmet. mehaniza-
cije, izdana 18. 4. 1984. gnl-28260

Rozman Katarina, Reška cesta 20, Kozi-
na, spričevalo OŠ Dragomirja Benčiča-Brki-
na v Hrpeljah. gnz-28071

Sitar Matelič Milena, Pod gabri 1, Celje,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Celju, izdano leta 1981. gnq-28205

Skubic Rok, Adamičeva cesta 1/a, Gro-
suplje, spričevalo 8. razreda OŠ Luis Ada-
mič Grosuplje, izdano leta 1999.
gnh-28064

Stojić Slavica, Brilejeva ulica 19, Ljublja-
na, potrdilo o uspešno končanem izpopo-
lnjevanju strokovne izobrazbe - usposablja-
nje za poslovno sekretarko, št. 411/97,
izdal Zavod za izobraževanje Euro šola v
Ljubljani dne 18. julija 1997. gnl-28235

Strgar Mojca, Ul. Mire Miheličeve 5, Lju-
bljana, spričevalo o zaključnem izpitu Šol-
skega centra za vzojo pisarniških kadrov v
Ljubljani, izdano leta 1977, izdano na ime
Zupančič Mojca. gni-28342

Šenk Nuša, Cesta 1. maja 63, Kranj,
spričevalo osmega razreda, izdano v šol-
skem letu 1998/99. gny-28272

Šikovec Nataša, Škvarčeva 20, Celje,
zaključno spričevalo. gnt-28102

Šketa Rok, Gorjančeva 12, Ljubljana, sp-
ričevalo o končani OŠ Danile Kumar, izda-
no leta 1998. gno-28257

Škrinjar Martina, Postružnikova ulica 10,
Ljutomer, indeks, št. 18990043, izdala Fi-
lozofska fakulteta v Ljubljani. gnm-28034

Šmajgl Anton, Bukovje 12, Brežice, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehnič-
ne in zdravstvene Novo mesto, izdano leta
1994. gnq-28155

Tasič Matej, Zarše 96/b, Mislinja, spri-
čevalo 3. letnika in zaključno spričevalo SŠ
Slovenj gradec, šole za prodajalce, izdano
leta 1997/98. gnz-27996

Tičić Jadranko, Gorkega 7, Maribor, sp-
ričevalo 1. letnika Srednje živilske šole Ma-
ribor, izdano leta 1998. m-975

Tootill Katja, Hrastje 216, Kranj, indeks,
št. 21015589, izdala FDV v Ljubljani.
gnt-28227

Trifković Nenad, Vozovča, Zavidoviči, sp-
ričevalo Srednje gradbene šole v Ljubljani,
izdano leta 1972. gnk-28011

Urankar Brigita, Prešernova ulica 6, Ka-
mnik, spričevalo 4. letnika Srednje usnjar-
ske šole v Domžalah, izdano leta 1989.
gne-28092

Vilič Dean, Streliška 24, Ljubljana, spri-
čevalo od 1 do 6. razreda OŠ Poljane.
gnm-28484

Vugrinec Danilo, Cesta Ceneta Štuparja
3, Ljubljana-Črnuče, spričevalo o končani
OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja v Lju-
bljani, izdano leta 1998. gni-28013

Zagvozda Ivan, Jakčeva ulica 22, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol, poklic avtomehanik, izdano
leta 1982. gns-28328

Zalašček Monika, Prekomorske brigade
5, Tolmin, spričevalo male mature OŠ Fran-
ce Bevk Tolmin, izdano leta 1991/92.
gnb-28070

Založnik Maja, Vrhovčeva 4, Ljubljana,
indeks, št. 21014144, izdala FDV v Ljublja-
ni. gnr-28058

Zidar Andrej, Rožna dolina c. III / 15 a,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Ce-
ntra strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta
1971. gnl-27960

Zupanc Nuša, Spodnje Pirniče 76, Me-
dvode, spričevalo 4. letnika Srednje šole
ekonomske in družboslovne usmeritve v
Kranju, izdano leta 1988, izdano na ime
Gantar Nuša. gno-28357

Ostali preklici

Abram Katarina, Celovška 143, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala Srednja ekono-
mska šola v Ljubljani. gnc-28494

BAJC d.o.o., Goriška 56, Ajdovščina,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1093288 za vozilo SSANGYO-
NG KORANDO 2.9 D, št. šasije
KPTL4B1DSXPO44799. gny-28222

Biogaj Štefan, Cesta 24. junija 78, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnk-28236

Breznik Lea, Ulica v Dobrovce 6, Mikla-
vž na Dravskem polju, delovno knjižico, reg.
št. 2028, izdala UE Maribor. m-973

Brumec Branko, Spodnje Dobrenje
24/a, Pesnica pri Mariboru, delovno knjiži-
co. m-968

COCA COLA BEVERAGES SLOVENIJA
d.d., Celjska c. 8, Žalec, licenco za lastne
potrebe v notranjem cestnem prometu, št.
0003225/85 za vozilo CE B6-990.
gnq-28130

COCA COLA BEVERAGES SLOVENIJA
d.d., Celjska c. 8, Žalec, licenco za lastne
potrebe v notranjem cestnem prometu, št.
0003225/85, za vozilo CE B6-993.
gnp-28131

COCA COLA BEVERAGES SLOVENIJA
d.d., Celjska c. 8, Žalec, licenco za lastne
potrebe v notranjem cestnem prometu,št.
0003225/85, za vozilo CE B6-994.
gns-28132

COCA COLA BEVERAGES SLOVENIJA
d.d., Celjska c. 8, Žalec, licenco za lastne
potrebe v cestnem notranjem prometu,št.
0003225/85, za vozilo CE 43-85D.
gnr-28133

COCA COLA BEVERAGES SLOVENIJA
d.d., Celjska c. 8, Žalec, licenco za lastne
potrebe v cestnem notranjem prometu, št.
0003225/85, za vozilo 43-94D.
gnm-28134

Czurda Dušana, Sadjarska 17/b, Mari-
bor, delovno knjižico, reg. št. 3377/85,
izdano leta 1985 v Mariboru. m-954

Černe Gregor, Ižanska cesta 210, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnx-27998

Černic Ljiljana, Sallaumines 10/a, Trbo-
vlje, delovno knjižico. gnc-28369

Dremelj Joško, Cesta v Zgornji Log 42,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna, št. 02/13-2663/96.
gnb-28345

Furman Miran, Steletova ulica 2, Ljublja-
na, vpisni list za čoln, št. 01-03-436/1-87,
izdano na ime Gregorc Franc. gnn-28333

Golob Erika, Cesta 13. julija 37, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 18970213,
izdala Filozofska fakulteta. gnt-28127

Herlec Karel, Možjanca 21, Preddvor,
spričevalo o plovnosti zrakoplova, ser. št.
zrakoplova 027046, št. letala S5-7114.
gne-28242

Hlebec Anton, Krajna brda 7, Blanca,
izkaznico vojnega invalida pri vožnji.
gni-28388

Ikovic Boštjan, Vojkova cesta 87, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 19796476,
izdala Ekonomska fakulteta. gng-28415

Ilič Marjan, Trg 4. julija 36, Dravograd,
certifikat za prevoz nevarnih snovi, št.
13174, izdalo MNZ dne 28. 5. 1999.
m-957

Ilič Zoran, Rajndol 5, Kočevje, delovno
knjižico, reg. št. 36/96, ser. št. A 329954,
izdala UE Kočevje 13. 3. 1996. gnu-28276

Janežič Jelka, Boreci 23, Križevci pri
Ljutomeru, delovno knjižico, reg. št.
154/96, ser. št. A 350916, izdala UE Lju-
tomer. gne-28267

Jernejšek Uroš, Avgustinčičeva ulica 15,
Ljubljana, vpisni list za čoln, št.
01/03177/93, izdano 21. 4. 1993.
gnz-28321

KARD d.o.o., Kočevska cesta 15, Ko-
čevje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 121820. gnf-28341

Kerin Zoran, Marija Gradec 56, Laško,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čo-
lna, št. 02/13-01628-00/98. gnc-28144

Kermc Janko, Brezovica 20, Šmarješke
Toplice, delovno knjižico, reg. št. 36500 ,
izdala UE Novo mesto. gnx-28298
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Kobav Aleš, Ulica k studencu 4, Medvo-
de, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-02976-00/95.
gnh-28314

Kopitar Elvis, Pod gradom 38, Slovenj
Gradec, delovno knjižico. gnq-28180

Kosi Jurij, Rudija Papeža 1, Kranj, delo-
vno knjižico št. 326941, reg. št. 901/82,
izdana 28. 10. 1982. gnl-28185

Kovačič Aleksander, Ane Ziherlove 4,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazi-
ja Bežigrad. gnr-28479

Kuzmič Nina, Na jami 1, Ljubljana, dija-
ško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnz-28496

MATKO TRANSPORT s.p., Gabrje, Go-
mile 21, Brusnice, licenco, št.
001410/1287-ZR 48/1997 za vozilo reg.
št. NM D6-259. gnm-28084

Mavmudoski Muso, Tončka Dežmana
10, Kranj, delovno knjižico. gnn-28083

Mazora Lidija, Breginj 81, Breginj, delo-
vno knjižico, reg. št. 11717, ser. št.
A57960, izdala UE Tolmin. gnc-28344

Medved Vojmir, Nova ulica 11, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 32659, izdana leta
1977 v Mariboru. m-952

Mihajlovič Žarko, Keltska 2, Maribor, de-
lovno knjižico, reg. št. 1597, izdala UE Ma-
ribor. m-976

Milač Miloš, Zg. Pirniče 5, Medvode, ca-
rinsko deklaracijo št. 24128 za motorno kolo
Honda, CBR 900 RR Fireblade. gnd-28193

Milivojević Vojin, Krkavče 115, Šmarje,
zdravstveno izkaznico. gnk-28211

MPI D.O.O., Grilčeva 4, Idrija, izjavo o
ustreznosti vozila AUDI A4 1.8T quattro, s št.
šasije WAUZZZ8DZVA127654. gnh-28339

MPI D.O.O., Grilčeva 4, Idrija, izjavo o
ustreznosti vozila VW POLO 1.4 , št. šasije
WVWZZZ6NZXY022125. gng-28340

Otolani Mirko, Drožanjska 32, Sevnica,
delovno knjižico. gnz-28121

Otorepec Špela, Horjulska cesta 79, Do-
brova, delovno knjižico. gni-28088

Ristić Milan, Bratovševa ploščad 10, Lju-
bljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 0126410. gnk-28311

Simčič Saša, Polje, Cesta XVIII/6, Ljub-
ljana-Polje, delovno knjižico. gnr-28079

Srčič Luka, Cesta revolucije 2/b, Jese-
nice, certifikat za prevoz nevarnih snovi št.
13556, izdalo MNZ RS dne 13. 12. 1999.
gnp-28306

Šegula Ilić Andrej, Vošnjakova ulica 4,
Ljubljana, delovno knjižico. gnq-28330

Škufca Mateja, Kolodvorska 4, Kočevje,
delovno knjižico, reg. št. 47/2000, ser. št.
A 460717, izdala UE Kočevje 12. 5. 2000.
gnw-28274

Šoštarič Robert, Javornik 32, Ravne na
Koroškem, študentsko izkaznico, št.
93431779. m-977

Šporčič Urška, Velikovška 20, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 19345311,
izdala Ekonomska fakulteta. gnr-28229

Študentski servis Maribor, Gosposvet-
ska c. 87, Maribor, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0002040
za vozilo Renault Clio 1,4. gng-28440

TOPIGUS d.o.o., Hladilniška 16, Ljublja-
na, servisno knjižico za vozilo Hyndai, št.
šasije KMJWVH7FPXU131493. gnc-28398

TRGOAVTO d.d., Pristaniška 43/a, Ko-
per - Capodistria, izjavo o ustreznosti in teh-
nični brezhibnosti vozila, št. A 1151005 za
mot. kolo Piaggio Vespa ET2 50.
gnl-28110

TRGOAVTO d.d., Pristaniška 43/a 43/a,
Koper - Capodistria, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1089649
za mot. kolo Piaggio ZIP 50. gnk-28111

Troha Zofija, Mucherjeva ulica 10, Ljub-
ljana, potrdilo o statusu žrtve vojnega nasi-
lja, št. 13287. gnw-28249

Wernig Rok, Trg komandanta Staneta 5,
Ljubljana, vozno karto, št. 1139, 100% s
spremljevalcem, izdal LPP. gni-28192

Zadnikar Franci, Cesta 6. maja 10, Vrh-
nika, delovno knjižico. gnw-28349
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S tem nepreklicno naročam

ZAKON O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH
SANKCIJ (ZIKS-1) Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

ZAKON O IZVRŠEVANJU
KAZENSKIH SANKCIJ (ZIKS-1)
z uvodnimi pojasnili Mihe Wohinza

Po 22 letih je Slovenija dobila nov zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ki je začel veljati 9. aprila
2000. Zakon predpisuje izvrševanje vseh kazenskih sankcij. V zakonu so na primer določbe o
pristojnosti direktorja uprave, da dovoli nekaterim obsojencem med prestajanjem kazni zapora še
nadaljnje delo na njihovem delovnem mestu in bivanje v zavodu le ob prostih dneh. Prav tako je
predpisano izvrševanje tako imenovane nadomestne kazni in drugih kazenskih sankcij, ki jih je
uvedel kazenski zakonik.

Uvodna pojasnila je pripravil soavtor zakonskega predloga državni podsekretar Miha Wohinz z
ministrstva za pravosodje. V njih posebej opozarja na novosti, ki jih v primerjavi s sedanjo ureditvijo
prinaša ZIKS.

Cena 2214 SIT z DDV 10524


