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Razglasi sodišč

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 141-13/00-112 Ob-31006
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te

odločbe hrani pravila sindikata zavoda, Sin-
dikalna skupina Pokrajinski arhiv Mari-
bor, s sedežem sindikalne skupine v Mari-
boru, Glavni trg 7.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod
zap. št. 13, z dne 19. 6. 2000.

Identifikacija – matična številka sindikata
z imenom: Sindikat vzgoje, izobraževanja in
znanosti Slovenije, Sindikalna skupina Po-
krajinski arhiv Maribor, skrajšano: SVIZ Slo-
venije, Sindikalna skupina PAM, je
1049399.

Št. 141-14/00-112 Ob-31019
Pravila sindikata podjetja Snaga Maribor,

vpisana v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor z dne 26. 4. 1993,
pod zap. št. 64, ki odslej nosijo naziv: Pravi-
la SKVIN Slovenije, Snaga Maribor, so bila
spremenjena in sprejeta na sestanku sindi-
kata, dne 6. 6. 2000, s sprejetjem pravil pa
je bilo spremenjeno tudi ime sindikata, ki
odslej glasi: Sindikat komunale, varova-
nja in poslovanja z nepremičninami,
Snaga Maribor, z novim sedežem v Mari-
boru, Nasipna ul. 64, Maribor.

Sprememba je vpisana v evidenco sta-
tutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor,
pod zap. št. 14, z dne 19. 6. 2000. Spre-
menjena pravila se hranijo v Upravni enoti
Maribor.

Št. 141-15/00-112 Ob-31021
Pravila o organiziranju in delovanju sindi-

kata podjetja Birostroj Computers, vpisana
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Maribor z dne 11. 5. 1993, pod zap.
št. 15, ki odslej nosijo naziv: Pravila o orga-
niziranju in delovanju sindikalne podružnice
SKEI, Birostroj Computers, so bila spreme-
njena in sprejeta na sestanku sindikata, dne
19. 6. 2000, s sprejetjem pravil pa je bilo
spremenjeno tudi ime sindikata, ki odslej
glasi: Sindikat kovinske in elektroindu-
strije Slovenije, Sindikalna podružnica
Birostroj Computers, skrajšano: Sindikal-
na podružnica SKEI, Birostroj Compu-
ters, z novim sedežem v Mariboru, Mla-
dinska ul. 3.

Sprememba je vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod
zap. št. 15, z dne 20. 6. 2000. Spremenje-
na pravila se hranijo v Upravni enoti Maribor.

Ob-31033
V pravilih Sindikata Poslovne skupnosti

osnovnih šol Domžale, Kamniška c. 13, ki
se hranijo v Upravni enoti Domžale, pod
zap. št. 30, z dne 26. 4. 1993, se spreme-
nita ime in sedež sindikata, tako da se glasi-
ta: Sindikat Skupnosti osnovnih šol Dom-
žale, Ljubljanska 89, 1230 Domžale.

Št. 028-1/2000 Ob-31039
Pravila Sindikata VVZ Kekec Grosup-

lje, Trubarjeva 15, sprejeta dne 16. 3.
2000, se hranijo pri Upravni enoti Grosup-
lje, Oddelek za občo upravo, druge uprav-
ne naloge in skupne zadeve. Pravila so vpi-
sana v evidenco statutov sindikatov pod št.
1, z dne 29. 5. 2000.

Št. 013-1/00-105 Ob-31043
Upravna enota Šmarje pri Jelšah z dnem

izdaje te odločbe sprejema v hrambo statut,
vpisan v evidenco statutov sindikatov dne
9. 6. 2000 pod zap. št. 49, z nazivom pravil-
nik o delovanju sindikata FIDES, Enote ZD
Šmarje pri Jelšah, sprejetega na ustanovni
seji samostojne enote Sindikata FIDES,
Enota ZD Šmarje pri Jelšah, dne 9. 6.
2000, s sedežem: Celjska cesta št. 16,
3240 Šmarje pri Jelšah.

Št. 006-1/00-0445 Ob-31045
Upravna enota Žalec sprejme z zadevo

006-1/00-0445 v hrambo spremembe pra-
vil sindikata, vpisana v evidenco statutov sin-
dikatov z dnem 28. 7. 1993, pod zap. št.
43, z nazivom Pravila sindikata komunalnega
podjetja Žalec, v nov naziv Pravila Sindikata
javnega komunalnega podjetja Žalec.

Oklici o skrbnikih in razpravah

I P 4/94 SR-3964
To sodišče je po sodnici Ireni Rozman v

pravdni zadevi tožeče stranke Okrožno dr-
žavno tožilstvo Ljubljana, proti prvotoženi
stranki Centroslavija export-import, JNA,
Novi Sad in drugotoženo stranko Mirko Ger-

želj, Katreževa pot 8, Ljubljana, ki jo zasto-
pa Ismet Mahmuljin, odvetnik iz Grosuplja,
zaradi ugotovitve ničnosti kupoprodajne po-
godbe, dne 7. 3. 2000 sklenilo:

prvotoženi stranki Centroslavija iz Nove-
ga Sada, se v zadevi opr. št. I P 4/94 po-
stavlja začasni zastopnik, odvetnik Sušnik
Marjan, Gregorčičeva 3, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal prvotoženo stranko, dokler prvoto-
žena stranka ali njen pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2000

Stečajni postopki
in likvidacije

St 8/2000-14 S-31024
To sodišče je s sklepom opr. št. St

8/2000 dne 22. 6. 2000 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom ABM, trgovina
in  storitve,  d.o.o.,  Kranj,  Savska  ce-
sta 34, Kranj, matična številka dolžnika:
5661269.

Za stečajnega upravitelja je postavljen
Ladislav Hafner, Kapucinski trg 7, Škofja
Loka.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Prijave naj upniki
vložijo v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in kol-
kovane s predpisano takso.

Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove do stečajnega dolžnika.

Narok za preizkus terjatev bo dne 6. 10.
2000 ob 9. uri, v sobi 113/I tega sodišča.

Oklic je bil nabit na oglasno desko so-
dišča dne 22. 6. 2000.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 6. 2000

St 121/2000-8 S-31025
To sodišče je s sklepom St 121/2000

dne 21. 6. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Induplati Mokronog, Indu-
strija platnenih izdelkov, d.o.o., Kam-
niška c. 24, Zgornje Jarše, Domžale, ma-
tična številka 5842310, šifra dejavnosti
12.624.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Su-
zana Gale Robežnik iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 26. 9. 2000 ob 10. uri, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 6. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2000

St 8/2000 S-31026
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 8/2000 z dne 22. 6. 2000 v smislu dru-
gega odstavka 99. člena zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji, zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Motora-
cing, podjetje za trgovino in zastopstva,
d.o.o., Mariborska c. 49/b, Ptuj.

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

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 22. 6. 2000

St 8/2000 S-31028
V stečajni zadevi nad dolžnikom Moto-

racing, podjetje za trgovino in za-
stopstva, d.o.o., Mariborska c. 49/b, se
narok za preizkus terjatev, ki je bil razpisan
za dne 4. 7. 2000 ob 10. uri, v sobi 26/II,
prekliče.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 22. 6. 2000

St 34/2000 S-31178
Stečajni postopek nad družbo RAY –

trgovina, transport, turizem, d.o.o., Ko-
per, se začne in se tudi takoj zaključi, ker je
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti oziroma ne zadošča niti
za stroške stečajnega postopka.

Premoženje stečajnega dolžnika, ki ob-
sega tri pištole znamke Crvena zastava, ka-
libra 7,65, se izroči Mestni občini Koper, in
sicer brez prevzema obveznosti.

Po pravnomočnosti tega sklepa se odre-
ja izbris družbe iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 6. 2000

St 30/2000 S-31197
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 30/2000 z dne 20. 6. 2000 odločilo:
Stečajni postopek nad družbo JO-JO,

d.o.o., Koper, Podjetje za turizem, trgo-
vino in storitve, Pristaniška 3, Koper, ma-
tična št. 5726794, šifra dejavnosti 63.300,
se začne in se takoj zaključi, ker dolžnikovo
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške stečajnega po-
stopka.

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

Premoženje dolžnika po popisu blaga z
dne 16. 6. 2000, ki je sestavni del tega
sklepa, se izroči Mestni občini Koper brez
prevzema obveznosti.

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 6. 2000

St 14/2000 S-31198
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 14/2000 z dne 20. 6. 2000 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Peca, gostinsko podjetje, d.o.o., Meži-
ca, Trg svobode 11, matična številka dolž-
nika 5000653, šifra dejavnosti dolžnika
55.111, ter odredilo imenovanje upniškega
odbora v sestavi:

– Albert Toff, Podvrh 16, Mozirje,
– Erika Rader, Kreševa 22, Slovenj Gra-

dec,
– Koroška trgovina, trgovina in storitve,

d.d., Radlje ob Dravi, Partizanska ulica 2,
– HKS Mladika, p.o., Dunajska cesta 22,

Ljubljana,
– Nada Kokalj, Mežica, Trg svobode 12,

kot delavska zaupnica.
Za upravitelja prisilne poravnave se do-

loči Tone Kozelj, odvetnik iz Slovenj Grad-
ca, Glavni trg 39.

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 tega
oklica.

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

Oklic upnikom je nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 20. 6. 2000.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 20. 6. 2000

St 17/99 S-31199
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 17/99 z dne 10. 5. 2000, ki je postal
pravnomočen dne 25. 5. 2000, potrdilo pri-
silno poravnavo nad dolžnikom Hypos Mu-
ta, podjetje za hidravliko in pnevmatiko,
d.d., Koroška cesta 57, Muta, ter njegovi-
mi upniki.

Terjatve upnikov so razdeljene v nasled-
nje razrede:

1. razred: obveznosti do ločitvenih in iz-
ločitvenih upnikov in upnikov s prednostno
pravico (delavci), na katere prisilna porav-
nava ne učinkuje in bodo obveznosti popla-
čane 100% v skladu s pogodbami;

2. razred: obveznosti iz naslova kratko-
ročnih kreditov iz poslovanja, ki se poplača-
jo v višini 80% ugotovljene terjatve v štirih
letih po pravnomočnem sklepu o potrjeni
prisilni poravnavi, brez obresti od dneva za-
četka prisilne poravnave;

3. razred: obveznosti iz naslova kratko-
ročnih obveznosti iz poslovanja, ki jih bodo
upniki po pravnomočnem sklepu o potrjeni
prisilni poravnavi konvertirali v lastniške de-
leže in te terjatve z dnem pravnomočnosti
sklepa o potrditvi prisilne poravnave, zaradi
konverzije v delnice, prenehajo;

4. razred: obveznosti do upnikov iz na-
slova kratkoročnih obveznosti iz poslova-
nja, ki se poplačajo v višini 80% ugotov-
ljene terjatve v štirih letih po pravnomoč-
nem sklepu o potrjeni prisilni poravnavi,

brez obresti od dneva začetka prisilne po-
ravnave.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udele-
žili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terja-
tve prerekane, če se naknadno ugotovijo.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima
za vse upnike, katerih terjatve so bile ugo-
tovljene in so navedeni v seznamu, ki je
sestavni del sklepa o potrditvi prisilne po-
ravnave, moč izvršilnega naslova.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 25. 5. 2000

St 15/2000 S-31201
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 15/2000 z dne 23. 6. 2000 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Print,
proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Pot ob Homšnici 13, Slovenj Gradec.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Interles GMBH, Stopselgasse 3,
Nuernberg, Nemčija,

– Metaloprema, d.o.o., Plavje 27, Ško-
fije,

– Schiki, d.o.o., Tone Meliva 4, Sloven-
ske Konjice,

– Iskra Prins, d.d., Rožna dolina IX/6,
Ljubljana,

– Slavica Krevh, Pot ob Homšnici 13,
Slovenj Gradec, kot delavski zaupnik.

Za upravitelja prisilne poravnave se do-
loči univ. dipl. pravnik Miran Kos, odvetnik
iz Raven na Koroškem, Koroška 14.

Upniki lahko 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
dokazili, in sicer v 30 dneh po objavi tega
oklica, ter jo kolkovati s 5% sodno takso od
višine prijavljene terjatve, vendar največ
30.000 SIT. Prijava mora obsegati firmo in
sedež upnika, pravno podlago terjatve in
njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (23. 6.
2000).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, pri-
javijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (po-
godbene in zamudne), obračunane do dne-
va začetka postopka prisilne poravnave.

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

Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki,
katerih terjatve so nastale po začetku po-
stopka prisilne poravnave na podlagi prav-
nih poslov, potrebnih, da je dolžnik med
postopkom prisilne poravnave nadaljeval s
proizvodnjo in upniki, ki so se s posebno
pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali
te terjatve zamenjati za delnice oziroma de-
leže, pod pogojem, da bo prisilna poravna-
va potrjena. Ti upniki prijavijo terjatve v roku
5 dni po sklenitvi pogodbe o konverziji ter-
jatve v delnice oziroma deleže, vendar naj-
kasneje do začetka naroka za prisilno po-
ravnavo.
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Upnike opozarjamo, da lahko vložijo pi-
sni ugovor zoper prijavljene terjatve drugih
upnikov, in sicer v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatev.

Oklic upnikom je nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 23. 6. 2000.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 6. 2000

St 10/2000 S-31202
To sodišče je dne 19. 6. 2000 izdalo

sklep opr. št. St 10/2000, da se začne
postopek prisilne poravnave zoper dolžnika
Bača, Tovarna volnenih izdelkov, d.d.,
Podbrdo 67, Podbrdo, matična št.
5034221, šifra dejavnosti 17.230.

Upravitelj prisilne poravnave je Dušan Ta-
ljat, univ. dipl. prav. iz Tolmina, Tumov dre-
vored 1.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zi prijavijo svoje terjatve poravnalnemu se-
natu v roku 30 dni od dneva objave tega
oklica. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sod-
no takso v višini 5% tolarske vrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upni-
kov, vendar največ do vrednosti 2.000 točk.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh iz-
vodih.

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

Imenuje se upniški odbor v sestavi:
– Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22,

Nova Gorica,
– Intereuropa, d.d., Vojkovo nabrežje

32, Koper,
– Petrol, d.d., Dunajska 50, Ljubljana,
– DHL International, d.o.o., Planjava 4,

Trzin,
– Nadja Rutar, Volče 44, Tolmin.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-

ravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko so-

dišča dne 19. 6. 2000.
Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 19. 6. 2000

St 26/99 S-31203
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

stečajnega dolžnika VT Blast, Nova tehno-
logija peskanja, d.o.o., Vipavska 13, No-
va Gorica, v stečaju, izven naroka dne
13. 6. 2000 sklenilo:

stečajni postopek zoper stečajnega dolž-
nika VT Blast, Nova tehnologija peskanja,
d.o.o., Vipavska 13, Nova Gorica, v steča-
ju, se zaključi (drugi odstavek 99. člena
ZPPSL).

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

Pravnomočen sklep o zaključku stečaj-
nega postopka se vpiše v sodni register
Okrožnega sodišča v Novi Gorici, vl. št.
1/03503/00.

Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka dolžnik pre-
neha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi v
zvezi s stečajnim postopkom.

Preostalo premoženje stečajnega dolž-
nika se izroči Mestni občini Nova Gorica,
brez prevzema obveznosti.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 6. 2000

St 59/99 S-31205
To sodišče razpisuje II. narok za preiz-

kus upniških terjatev v stečajni zadevi TMR
Studio, d.o.o., Maribor – v stečaju, dne
6. 9. 2000 ob 11. uri, v sobi 330 tukajšnje-
ga sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 6. 2000

St 133/2000 S-31204
To sodišče je s sklepom St 133/2000

dne 21. 6. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Lamko, podjetje za pro-
met s tekstilnimi izdelki, d.o.o., Ljublja-
na, Celovška 172, matična številka
5292166, šifra dejavnosti 51.420.

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 20. 9. 2000 ob 9.30, soba 307 tukajš-
njega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 6. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2000

St 30/96 S-31207
Okrožno sodišče v Ljubljani, v stečajnem

postopku Kompas Consulting, d.d., Ljub-
ljana, Dvoržakova 11a – v stečaju, ki se
vodi pod opr. št. St 30/96, razpisuje narok za
preizkus prijavljenih terjatev, ki bo dne 12. 7.
2000 ob 10. uri, soba 307/III Okrožnega
sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2000

St 41/2000 S-31209
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

41/2000 z dne 20. 6. 2000 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Emijan, tr-
govina s tehničnim blagom, d.o.o., Brez-
je 2, Begunje pri Cerknici.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2000

St 56/99 S-31210
To sodišče je s sklepom opr. št. St

56/99 z dne 2. 6. 2000 potrdilo sklenjeno
prisilno poravnavo med dolžnikom Razvoj-
ni zavod Trzin, d.d., Blatnica 1, Trzin in
njegovimi upniki, po kateri bo dolžnik upni-
kom izplačal:

– ugotovi se, da so v 1. razred razvršče-
ni ločitveni in izločitveni upniki, katerih polo-
žaj se s pravnomočnostjo sklepa o potrjeni
prisilni poravnavi ne spremeni,

– ugotovi se, da so v 2. razred razvršče-
ni upniki – zaposleni in bivši zaposleni gle-

de terjatev razlike do izhodiščnih plač za
mesec julij, avgust in september 1999 in za
katere se položaj s pravnomočnostjo sklepa
o prisilni poravnavi ne spremeni,

– ugotovi se, da so upniki 3. razreda
pristali na vplačilo svojega stvarnega vložka
in bodo svoje terjatve konventirali v last-
niške deleže do dolžnika.

Dolžnik je dolžan opraviti vpis povečanja
osnovnega kapitala v sodni register v skladu
s sklepom o povečanju osnovnega kapitala
dolžnika z dne 27. 3. 2000,

– upnikom 4. razreda izplača dolžnik ter-
jatev v višini 100% njihove ugotovljene vred-
nosti na dan 29. 9. 1999, najkasneje v ro-
ku 5 let po pravnomočnosti sklepa o potrje-
ni prisilni poravnavi,

– upnikom 5. razreda izplača dolžnik ter-
jatev v višini 20% njihove ugotovljene vred-
nosti na dan 29. 9. 1999, v roku 1. leta od
pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni po-
ravnavi,

– ugotovi se, da je v 6. razred razvrščen
upnik Marcen, d.o.o., katerega terjatev je
nastala po začetku postopka prisilne porav-
nave in da je upnik pristal na vplačilo stvarne-
ga vložka s prenosom terjatve na dolžnika,
ker bo po pravnomočnosti sklepa o potrditvi
prisilne poravnave pridobil delnice dolžnika,

– ugotovi se, da prisilna poravnava učin-
kuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 29. 9. 1999 kot dneva začetka postop-
ka prisilne poravnave,

– v postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v pri-
logi – preglednica prejetih upniških terjatev
v postopku prisilne poravnave in jih je dolž-
nik dolžan izplačati pod pogoji pravnomoč-
no sklenjene prisilne poravnave po priloženi
preglednici prijavljenih terjatev.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
17. 5. 2000. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 19. 6.
2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2000

St 15/97-78 S-31211
V stečajni zadevi stečajnega dolžnika

A & Z Casablanca, d.o.o., Bunčani 29 – v
stečaju, stečajni senat razpisuje narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev.
Narok bo dne 12. 9. 2000 ob 12. uri, pri
tem sodišču v sobi št. 12. Upniki lahko vpo-
gledajo v osnutek za glavno razdelitev pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti v sobi
št. 311/III, in sicer v ponedeljek in petek, v
času od 9. do 12. ure, v sredo pa v času od
9. do 12. ure in od 13. do 15. ure.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 6. 2000

St 17/2000 S-31212
To sodišče je dne 21. 6. 2000 s

sklepom opr. št. St 17/2000 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Novice Vodu-
šek Press, založništvo, tiskovna agenci-
ja, storitve, d.o.o., Slomškova 3, Ptuj,
matična številka 5907039.

Odslej firma glasi: Novice Vodušek
Press, založništvo, tiskovna agencija, stori-
tve, d.o.o., Slomškova 3, Ptuj – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Cesta na Roglo 11/g,
Zreče.
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Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve tega oklica, dolžniki pa naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo 5. 9. 2000,
v sobi 26 tukajšnjega sodišča, ob 10.30.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 6. 2000.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 21. 6. 2000

Izvršbe in zavarovanja

Z 2000/00005 IZ-6103
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

Z 2000/00005 z dne 4. 4. 2000 je bil
poslovni prostor v skupni izmeri
103,62 m2, ki se nahaja v pritličju hiše v
Idriji, Rožna št. 4, stoječe na parceli št.
1350, vpisani pri vložku št. 1350 k.o. me-
sto Idrija, s pripadajočim solastninskim de-
ležem na skupnih delih in napravah stavbe
ter na parceli št. 1350 k.o. mesto Idrija,
katerega lastnik je zastavitelj družba ČUK,
d.o.o., Proizvodnja in prodaja koles, Idrija,
Rožna 4, na temelju kupoprodajne pogod-
be, sklenjene med Gasilskim društvom me-
sto Rudnik Idrija in družbo SPORTUR, Pod-
jetje za turizem, šport in trgovino, d.o.o.,
Idrija, dne 4. 4. 1993 in kupoprodajne po-
godbe, sklenjene z družbo SPORTUR,
Podjetje za turizem, šport in trgovino,
d.o.o., Idrija dne 10. 11. 1993, zarubljen
v korist upnika Nove Kreditne banke Mari-
bor, d.d., Področje Nova Gorica, v zavaro-
vanje njegove denarne terjatve v višini
15,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Idriji
dne 4. 4. 2000

Z 90/2000 IZ-6178
Opravi se popis nepremičnine in rubež

dolžnikov Mušič Mirzeta in Hasede v dobro
upnika Banka Domžale, d.d., zanj Kremzer
Marija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 2,600.000 SIT s pp pod pogoji iz
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
opr. št. Sv 245/2000 z dne 28. 3. 2000,
in sicer na garsonjeri št. 5 v izmeri 37,95 m2

v pritličju zgradbe IKŠ v Kamniku, Pot 27.
julija 3, stoječe na parc. št. 731/3 k.o.
Kamnik.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznam-
be izvršbe. Z rubežem pridobi upnik za-
stavno in poplačilno pravico z dne oprave
rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 19. 4. 2000

Z 82/2000 IZ-6183
Opravi se popis nepremičnine in rubež

dolžnikov Turk Apolonije, Turk Alojzija in
Turk Nataše, v dobro upnika Svilanit Kam-
nik, d.d., zanj Alojz Jerman, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 1,700.000 SIT s pp
pod pogoji iz neposredno izvršljivega notar-
skega zapisa opr. št. Sv 125/2000 z dne
13. 3. 2000, in sicer na trisobnem stanova-
nju v Kamniku, Ljubljanska 3c, lociranem v

3. nadstropju bloka, stoječega na parceli
št. 684/17 k.o. Kamnik, pripisane zem-
ljiško-knjižnemu vložku št. 918 iste k.o.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnik zastavno
in poplačilno pravico z dne oprave rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 19. 4. 2000

Z 2000/00075 IZ-6185
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju opr. št. II R 312/99 z dne 6. 1.
2000 je bilo trisobno stanovanje št. 5 v I.
nadstropju stanovanjskega bloka v Kranju,
Kidričeva c. 47, Kranj, v skupni izmeri
73,70 m2, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi,
zastavna dolžnika, Majda Matijević in Milan
Matijevič, pa sta ga pridobila na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanova-
nja, št. 95-8/91-XV/76 z dne 10. 4. 1992,
sklenjene z SDK v Republiki Sloveniji, Po-
družnica Kranj, Trg revolucije 2, Kranj, za-
rubljeno za zavarovanje denarne terjatve po
posojilni pogodbi št. 81/99 z dne 15. 12.
1999 v višini 1,500.000 SIT v korist upnice
HIPPA, finančne storitve, d.o.o., Podreča
74, Mavčiče.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 15. 2. 2000

Z 319/2000 IZ-6186
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju opr. št. Z 319/2000 z dne 23. 3.
2000 je bilo enosobno stanovanje št. 27 v
IV. nadstropju stanovanjske hiše Planina
26, Kranj, v skupni izmeri 36,50 m2, ki še
ni vpisano v zemljiški knjigi, dolžni Ivan
Štrukelj in zastavna dolžnica Sonja Križ-
manič pa sta ga pridobila na podlagi
prodajne pogodbe, ki sta jo sklenila dne
21. 2. 2000 z Ivano Zupanc, Planina 26,
Kranj, zarubljeno za zavarovanje denarne
terjatve po kreditni pogodbi št.
5273104-206-45819/20 z dne 15. 3.
2000 v višini 3,700.000 SIT v korist upni-
ce Banka Domžale, d.d., Domžale, banč-
na skupina Nove Ljubljanske banke, Ljub-
ljanska 62, Domžale.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. 4. 2000

Z 00/00041 IZ-4667
Okrajno sodišče v Lenartu je v izvršilni

zadevi upnika Raiffeisenbank Voitsberg,
C., von Hotzendorfstrasse 5, Votsberg, Av-
strija, proti dolžniku Vavh Stanko in Vavh
Darja, oba stanujoča Cesta proletarskih bri-
gad 63, Maribor, zaradi zavarovanja de-
narne terjatve upnika v znesku 430.000
ATS v tolarski protivrednosti, na nepremič-
nini dolžnika, ki ni vknjižena v zemljiški knji-
gi, na podlagi sklepa z opr. št. Z 00/00041
z dne 28. 3. 2000 in na podlagi četrtega
odstavka 254. člena zakona o izvršbi in
zavarovanju - ZIZ razglaša zapisnik o rube-
žu nepremičnine zastaviteljev, ki ni vknjiže-
na v zemljiško knjigo tukajšnjega sodišča,
in sicer: dvoinpolsobno stanovanje št. 47 v
IV. nadstropju stanovanjske hiše v Maribo-
ru, Cesta proletarskih brigad 63, k.o. Ta-
bor, v izmeri 66,45 m2, od tega klet
4,43 m2.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 31. 3. 2000

II R 587/99-9 IZ-407626
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 587/99 z dne 7. 7. 1999 je
bilo enosobno stanovanje št. 5, ki se nahaja
v stanovanjski hiši v Ljubljani, Vodnikova 44,
ki je last dolžnika Žvan Branka, Vodnikova
c. 44, Ljubljana, z dnem 4. 10. 1999 za-
rubljeno v korist upnika Prijatelj Jože, Gra-
dišče nad Pijavo Gorico 98, Škofljica, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
1,360.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 1999

Z 2000/00031 IZ-4664
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00031, ki ga je dne 20. 3. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu,
je bila ustanovljena na stanovanju št. 6 v II.
nadstropju večstanovanjske hiše v Dravo-
gradu, Mariborska cesta 21, stoječe na
parc. št. 1000, pripisani pri z.k. vl. št. 706
k.o. Dravograd, v skupni izmeri 59,43 m2,
ki obsega: sobo v izmeri 13,25 m2, sobo v
izmeri 13,88 m2, sobo v izmeri 12,15 m2,
kuhinjo v izmeri 4,93 m2, kopalnico v iz-
meri 3,42 m2, WC v izmeri 0,90 m2, pred-
sobo v izmeri 5,37 m2 in klet v izmeri
5,53 m2, ki je last do celote dolžnice Rek
Darinke, stanujoče Mariborska cesta 21,
Dravograd, na podlagi kupoprodajne po-
godbe o prodaji stanovanja št. 04/15-93 z
den 4. 10. 1993, sklenjene med prodajal-
cem SGP Kograd, GP, Slovenj Gradec,
d.o.o., in kupcem dolžnico Rek Darinko,
Mariborska cesta 21, Dravograd, zastavna
pravica v korist upnika: RS Ministrstvo za
finance, Davčna uprava RS, Davčni urad
Maribor, izpostava Dravograd, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini
1,797.959,50 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 3. 2000

Z 2000/00065 IZ-6179
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00065, ki ga je dne 21. 4. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je
bila ustanovljena na poslovnem prostoru št.
6 v skupni izmeri 70,41 m2, v objektu Mest-
na pasaža Slovenj Gradec, stoječem na
parc. št. 412/2, parc. št. 412/3, parc. št.
400 in parc. št. 411, vse k.o. Slovenj Gra-
dec, ki je last zastavitelja Mirana Kosa, od-
vetniška pisarna, Koroška cesta 14, Ravne
na Koroškem, do celote na podlagi proda-
jne pogodbe št. P-ISP-524/98 z dne
16. 12. 1998, sklenjene med SGP Kograd
Inženiring, d.o.o., Mariborska cesta 3, Dra-
vograd in kupcem zastaviteljem Miranom
Kosom, odvetniška pisarna, Koroška cesta
14, Ravne na Koroškem, zastavna pravica v
korist upnika: A banka, d.d., Podružnica
Maribor, Razlagova 11, Maribor, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 10,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 21. 4. 2000

R 100/99-11 IZ-6221
Okrajno sodišče v Trebnjem je po okraj-

ni sodnici Mariji Grden, v postopku zavaro-
vanja po predlogu upnika SKB Banke, d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, ki jo zastopa odvet-
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nik Samo Plantan iz Novega mesta, zoper
dolžnika in zastavitelja Intel Servis, d.o.o.,
Novo mesto, Zupančičevo sprehajališče 1
in zastavitelja Janeza in Danico Štrukelj, Vau-
potičeva ulica 3, Novo mesto, zaradi zava-
rovanja denarne terjatve upnika z zastavno
pravico na nepremičnini, ki ni vpisana v zem-
ljiško knjigo, na nepremičninah in na pre-
mičninah, na podlagi 254. in 251. člena
zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:

Za zavarovanje denarne terjatve upnika
SKB Banke, d.d., Ljubljana do dolžnika In-
tel Servis, d.o.o., Novo mesto v višini
25,800.000 SIT z obrestmi, rokom plačila,
zapadlostjo in drugimi pogoji, ki izhajajo iz
notarskega zapisa št. SV 568/99 z dne
21. 9. 1999 in okvirne pogodbe št. 14/99
z dne 6. 9. 1999 se dovoli in opravi:

1. Rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer dvosobnega stano-
vanja v skupni izmeri 75,69 m2, ki obsega
dve sobi, kuhinjo, shrambo, kopalnico,
WC, predsobo, ložo in klet, ki se nahaja v
stanovanjskem bloku Bršljin 44, ki stoji na
parc. št. 5/9, vl. št. 1168/k.o. Bršljin, h
kateremu spada tudi solastniški delež na
vseh skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah hiše, ki je last zastaviteljev Jane-
za in Danice Štrukelj, na podlagi prodajne
pogodbe št. 362/2904, sklenjene s pro-
dajalcem Republiko Slovenijo, Mini-
strstvom za obrambo Ljubljana, z dne
16. 3. 1993.

Z rubežem pridobi upnik zastavno pravi-
co na nepremičnini iz prejšnjega odstavka
tega sklepa.

Na originalu prodajne pogodbe št.
362/2904 z dne 16. 3. 1993, sklenjeni
med prodajalcem Republiko Slovenijo, Mi-
nistrstvom za obrambo Ljubljana in kupce-
ma Janezom in Danico Štrukelj se zazna-
muje, da je nepremičnina, ki je predmet te
pogodbe, zarubljena na podlagi sporazuma
strank. Prodajna pogodba se izroči v hram-
bo upniku.

Zastaviteljema je prepovedano razpola-
gati z zarubljeno nepremičnino, ker sicer
storita kaznivo dejanje oškodovanja tujih
pravic po 229. členu kazenskega zakonika
Republike Slovenije, ki se preganja na pred-
log oškodovanca.

2. Rubež zastavljenih premičnin last za-
stavitelja Intel servis, d.o.o., Novo mesto, in
sicer:

– osebnega avtomobila Audi 100 AG,
inventurna številka 402;

– VW Caddy kombi 1,4, inventurna šte-
vilka 417;

– VW Caddy kombi 1,6, inventurna šte-
vilka 418;

– kombi Cimos C 25 D, inventurna šte-
vilka 425;

– čistilni stroj Comac C 85 B, inventurna
številka 438;

– fax – B 150, tri komade;
– PC 760 kopirni stroj;
– računalniški sistem Mentek 2000, tri

komade;
– MS Windows 98 OEM SLO CD, tri

komade;
– MS Works Suite 99;
– Ethernet kabel UTP category 5, trda

žila, petdeset komadov;
– Ethernet konektor RJ 45 za trdo žilo,

osem komadov;

– Ethernet TP HUB 8 PORT 3 COM OF-
FICE CONNECT 8 TPO;

– Router ISDN CISCO 803 ena krat TP,
ena krat deset base – T plus programska
oprema;

– tiskalnik Epson LQ 2070.
Z rubežem pridobi upnik zastavno pravi-

co na premičninah iz prejšnjega odstavka te
točke tega sklepa.

Zastavitelju je prepovedano razpolagati
z zarubljenimi premičninami, ker sicer stori
kaznivo dejanje oškodovanja tujih pravic po
229. členu kazenskega zakonika Republi-
ke Slovenije, ki se preganja na predlog
oškodovanca.

Zastavljene premičnine ostanejo v hram-
bi pri dolžniku kot zastavitelju.

3. Vknjižbo zastavne pravice pri nepre-
mičninah vl. št. 1380 k.o. Lukovek, parc.
št. 2977/1 - gospodarsko poslopje, dvo-
rišče, vinograd in gozd, last zastavitelja In-
tel Servis, d.o.o., Trgovina in storitve Novo
mesto.

Zaznambo izvršljivosti terjatve iz prejš-
njega odstavka te točke tega sklepa.

Vpis prepovedi odtujitve in obremenitve
nepremičnin v korist upnika.

Ta sklep ima naravo sklepa o zavaro-
vanju.

Notarski zapis št. Sv-568/99 z dne
21. 9. 1999 se vloži v zbirko listin.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 7. 4. 2000

R 46/99 IZ-4567
Okrajno sodišče v Žalcu je s sklepom

opr. št. R 46/99 z dne 30. 11. 1999 v
izvršilni zadevi upnika SKB Banka, d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, ki jo zastopa odvet-
nik Roman Mavri iz Laškega, zoper dolžnika
Veselinov, gradbeno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Vrbje 100/c, Žalec, zaradi zavaro-
vanja upnikove denarne terjatve z ustanovi-
tvijo zastavne pravice na nepremičnini, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi spo-
razuma strank po 251. členu zakona o iz-
vršbi in zavarovanju opravilo rubež in popis
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knji-
go, in sicer enosobnega stanovanja št. 32 v
VI. nadstropju stanovanjskega objekta v Uli-
ci Heroja Staneta 6, Žalec, parc. št. 543,
vl. št. 1126, k.o. Gotovlje, v izmeri
39,63 m2, last zastavitelja Malina Veselino-
va, Vrbje 100/c, Žalec, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 16. 2. 1998, skle-
njene z Brankom Kelencem, Žalec, Ulica
Heroja Staneta 6, overjene pri notarju Sreč-
ku Gabrilu iz Žalca, dne 23. 2. 1998 pod
št. OV 604/98.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 22. 3. 2000

Razpisi
 delovnih mest

Št. 6-6/571 Ob-30958
Vrtec Ljubljana Center, Ljubljana, Poljan-

ska 12, objavlja prosta delovna mesta

1. 4 vzgojitelji predšolskih otrok za
določen čas, s polnim delovnim časom –
dopoldanski delovni čas,

2. 36 pomočnikov vzgojitelja za dolo-
čen čas, s polnim delovnim časom: 29 do-
poldanski, 2 popoldanski, 5 izmenski de-
lovni čas.

Pogoji pod 1. in 2: v skladu z zakonom.
Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnje-

vanju pogojev pošljejo v 8 dneh po objavi
oglasa na naslov: Vrtec Ljubljana Center,
Ljubljana, Poljanska 12.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po objavi.

Vrtec Ljubljana Center

Št. 414/2000 Ob-30967
Javni zavod Filmski studio Viba film Ljub-

ljana, Zrinjskega 9, Ljubljana, objavlja pro-
sto delovno mesto

vodjo komerciale.
Kandidatka oziroma kandidat mora izpol-

njevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ekonomske

smeri,
– več kot 3 leta delovnih izkušenj,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega

jezika (angleščina ali nemščina),
– obvladovanje dela z računalnikom.
Z izbrano kandidatko oziroma kandida-

tom bomo sklenili delovno razmerje za ne-
določen čas, s polnim delovnim časom in
5-mesečnim poskusnim delom.

Kandidatke oziroma kandidati morajo pri-
javi priložiti življenjepis ter dokazilo o izpol-
njevanju po objavi zahtevanih pogojev.

Popolno prijavo naj kandidatke oziroma
kandidati pošljejo v 8 dneh po dnevu obja-
ve na naslov: Javni zavod Filmski studio
Viba film Ljubljana, Zrinjskega 9, 1000
Ljubljana.

Kandidatke oziroma kandidati bodo o iz-
biri obveščeni najkasneje v 15 dneh po
opravljeni izbiri.

FS Viba film Ljubljana

Ob-31335
Svet zavoda Ekonomske in trgovske šo-

le Brežice, Bizeljska cesta 45, 8250 Breži-
ce, razpisuje na podlagi 53. člena zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja delovno mesto

ravnatelja(ice) Organizacijske enote
Višje strokovne šole.

Kandidati(ke) morajo izpolnjevati pogo-
je, ki jih določa zakon o zavodih (Ur. l. RS,
št. 12/91) in zakon o financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96).
Imeti mora pedagoške, organizacijske in
druge sposobnosti za uspešno vodenje šo-
le ter izpolnjevati pogoje za poučevanje v
programu “komercialist”.

Kandidat(ka) bo izbran(a) za 4 leta. Na-
stop dela 1. 9. 2000. Pisne prijave z doka-
zili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 15
dneh po objavi razpisa na naslov: Ekonom-
ska in trgovska šola Brežice, Bizeljska ce-
sta 45, 8250 Brežice, z oznako “Za razpis
ravnatelja”.

O izboru bodo kandidati pisno obvešče-
ni v zakonitem roku.

Ekonomska in trgovska šola Brežice
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Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-B
Naročilo objave namere o

javnem naročilu blaga v vrednosti
nad 150,000.000 SIT

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

Št. 11/2-75/2000 Ob-31116
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 01/433-04-43.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: nadzor omrežja –
alarmi.

Ocenjena vrednost: 240,000.000 SIT
3. Kraj dobave: Ljubljana, Maribor, Ce-

lje, Kranj, Nova Gorica, Koper, Novo me-
sto, Trbovlje, Murska Sobota.

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

5. Morebitne druge informacije: javni raz-
pis se izvede za dobavo sistema na ključ za
nadzor omrežja-alarmi (FMS), kar vključuje:
EWSD, si 2000 v5, SDH, PDH, FR, ATM,
dostopovno omrežje, nadzor številka 7.

Telekom Slovenije d.d.

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-30992
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravstvo, Štefanova 5, 1000 Ljubljana za
Klinični center, Ljubljana (telefaks:
160-19-53).

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: nova pedia-
trična klinika v Ljubljani – gradbena,
obrtniška in inštalacijska dela v ocenjeni
vrednosti okrog 5.500 milijonov SIT.

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila gradbenih del: predvidoma v septem-
bru - oktobra 2000.

5. Morebitne druge informacije: javno na-
ročilo (pogodba) bo izvajano fazno okrog
3 do 4 leta.

Ministrstvo za zdravstvo

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

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

Št. 462-02-94/00/0520-006 Ob-31122
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefa-

ksa: Carinska uprava Republike Slovenije, Ge-
neralni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, 01/478-39-00, 01/478-39-05.

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

3. (a) Kraj dobave: osne tehtnice se bo-
do dobavljale in montirale na lokacije carin-
skih uradov Jesenice, Ljubljana, Murska So-
bota in Sežana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: predmet javnega razpisa je doba-
va in montaža 5 kosov osnih tehtnic s
potrebnimi gradbenimi deli na razpisanih
lokacijah naročnika, svetovanje oziroma
izobraževanje naročnika v zvezi z upora-
bo osnih tehtnic, nastavitev in overitev os-
nih tehtnic ter pridobitev certifikata.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: zainte-
resirani ponudnik mora zagotoviti izvedbo
celotnega predmeta javnega naročila, to je
dobava in montaža 5 kosov osnih tehtnic s
potrebnimi gradbenimi deli na vseh razpisa-
nih lokacijah naročnika, svetovanje oziroma
izobraževanje naročnika v zvezi z uporabo
osnih tehtnic, nastavitev in overitev osnih
tehtnic ter pridobitev certifikata. V nasprot-
nem primeru se ponudba ponudnika izloči
iz nadaljnjega postopka obravnave.

(č) Ocenjena vrednost javnega naročila:
orientacijska vrednost javnega naročila je
29,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave: 31. 10. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 10. 2000.
6. (a) Ime in naslov osebe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: univ.
dipl. ek. Barbara Gašperlin, Carinska uprava
Republike Slovenije, Generalni carinski urad,
Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, 3. nadstrop-
je, soba št. 328, tel. 01/478-38-41.

(b) Datum, do katerega je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: 19. 7. 2000.

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

predložiti ponudbe: 20. 7. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Carinska uprava Republike

Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartin-
ska 55, 1523 Ljubljana, v vložišču v pritličje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 7. 2000 ob 12.30, Carinska uprava
Republike Slovenije, Generalni carinski
urad, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, 3.
nadstropje, sejna soba.

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

9.1. bančna garancija v višini 10% od
vrednosti javnega razpisa oziroma dela jav-
nega razpisa, izplačljiva na prvi poziv z ve-
ljavnostjo 30 dni od izdaje sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika, kot garancijo za
resnost ponudbe;

9.2. izjava ponudnikove poslovne
banke, da bo izdala po nalogu ponudnika
garancijo v višini 10% pogodbene vredno-
sti, izplačljivo na prvi poziv, brez ugovora,
kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v splošni ga-
rancijski dobi, z veljavnostjo 45 dni po izte-
ku splošne garancijske dobe dobavljenega
predmeta javnega naročila.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. 9. 2000.

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

– reference,
– cena.
Merilo pod prvo alineo “reference” pred-

stavlja 50% vrednosti. Merilo pod drugo ali-
neo “cena” predstavlja 50% vrednosti.

Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vred-

nosti do 1,000.000 SIT 5 točk,
– za vsako predloženo referenco v vred-

nosti do 5,000.000 SIT 6 točk,
– za vsako predloženo referenco v vred-

nosti do 10,000.000 SIT 7 točk,
– za vsako predloženo referenco v vred-

nosti do 15,000.000 SIT 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vred-

nosti do 20,000.000 SIT 9 točk in
– za vsako predloženo referenco v vred-

nosti nad 20,000.000 SIT 10 točk.
Ponudnik lahko prejme največ 100 točk.
Cena se bo preračunala v točke po na-

slednji formuli:

   minimalna cena × 100
Cena v točkah = ------------------------------------
                                  ponujena cena

Najnižja cena dobi največje število točk.
Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje na-

ročnika in prejme največje skupno število
točk je izbran kot najugodnejši ponudnik za
predmet javnega naročila, za katerega se je
prijavil.

Naročnik ni obvezan sprejeti niti najce-
nejše niti katerekoli od ponudb ali oddati
naročilo, če nobena od ponudb ne ustreza
zahtevam naročnika. Sklenitev pogodbe je
odvisna od odobritve finančnih sredstev.

15., 16., 17.
Ministrstvo za finance

Carinska uprava
Generalni carinski urad

Republike Slovenije
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Št. 404-08-156/2000 Ob-31260

1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za
obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, faks 061/131-81-64.

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

3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče Ministrstva za obrambo
RS, Miheličeva ul., Ljubljana-Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti in ocenje-
na vrednost naročila: specialne krpe za čiščenje orožja ca.
680.100 kosov.

Ocenjena vrednost ca. 20,000.000 SIT.

Opis predmeta javnega naročila

Namen uporabe: Krpe so namenjene čiščenju orožja in streliva

Osnovne tehnične
zahteve barva: bela

dimenzija: 40 x 30 x 0,065 cm
(± 0,5 cm po dolžini in širini)

sestava: 45% poliester, 55% celuloza
teža: > 70 g/m2

vpojnost: notranja: 4,5 – 5,5 ml/g
zunanja: 300 – 400 ml/m2

notranja stopnja: 14–18 ml/g/s
zunanja stopnja:
1000–1300 ml/m2/s

sila
pretrganja: > 150 N

obstojnost
na trganje: > 90 N

omogoča trganje v eni smeri
brez uporabe rezila

Pakiranje: do 420 kosov
v kartonski embalaži

Ostale zahteve: – ponudbi je potrebno priložiti
vzorec krpe (3 kose)
– ponudbi je potrebno priložiti
certifikat kakovosti proizvajalca
iz katerega so razvidni zahteva
ni  tehnični podatki

Naročnik se lahko poteguje le za celotni del javnega naročila.
4. Datum dobave, če je predvideno: prvi del 20. 9. 2000 (po-

lovica celote).
5. Predvideni datum zaključka dobave: drugi del 20. 2. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno

dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Služba za javna naročila, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, pisarna
za javne razpise, tel. 061/171-25-86, soba št. 365, vsak delovni
dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo:
do 24. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000
SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS BO 19/2000) na žiro račun št. 50100-637-55216.

Prevzem razpisne dokumenacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti:
– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: na-

vedba polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega
razpisa) ter

– potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: do

24. 7. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Mini-

strstvo za obrambo, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba MORS
BO 19/2000 – krpe za čiščenje orožja.”

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo 25. 7. 2000 ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za obram-
bo, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, soba št. 564/III.

9.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na
merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila najmanj 30
dni od uradnega prejema računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina po-
nudnikov storitev, če ji bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim
ponudnikom bo naročnik sklenil pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finanč-
no-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana usposobljenost:

– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek likvidacije;

– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa;

– da ima odločbo o izpolnjevanju z zakonom predpisanih pogo-
jev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;

– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsoje-
ni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom;
– da je predložil BON 1 in BON 2 ali BON 3 ali Napoved za

odmero davka z bilanco stanja in bilanco uspeha za l. 1999. Da ima:
– čiste prihodke iz prodaje, izkazane pod zap. št. 8 obrazca

BON 1, enake ali večje od vrednosti razpisa ali;
– čiste prihodke iz prodaje, izkazane pod zap. št. 11 obrazca

BON 3, enake ali večje od vrednosti razpisa ali;
– čiste prihodke iz prodaje, izkazane pod zap. št. 13 obrazca

Podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od vrednosti razpisa;
– da ima vsaj 3 zaposlene;
– da zagotavlja kvaliteto krp, kot je zahtevano iz opisa predme-

ta javnega naročila.
13. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe:
– ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po 24. 7. 2000 po

12. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in način uporabe meril

(21. člen ZJN): cena: najnižja – ob izpolnitvi vseh zahtev naročni-
ka pod zaporedno št. 12.

15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo ni bil objavljen.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 404-08-145/2000 Ob-31262

1 Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za
obrambo RS, Kardeljeva pl. 24-26, 1000 Ljubljana, št. telefaksa:
061/131-81-64.

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

3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče MORS, Miheličeva uli-
ca, Ljubljana-Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: usnjeno
in tekstilno galanterijo ter pribora za torbice za osebno higie-
no in torbice za čiščenje opreme, za pripadnike SV; ident.
standard in izvod standarda za vse artikle v predmetu naročila, je
razvidna v razpisni dokumentaciji; skupine:

(a) Naramke in pasovi bojni VP (zelene)

z. vrsta opreme M. E.  količina
št.

1 naramke vojaške policije (zelene) kos  117
2 pas bojni vojaške policije (zelen) kos  117

Za artikel pod zaporedno št. 2, je potrebno priložiti vzorec!
Prijava obvezna na vse artikle v skupini, sicer se ponudba

izloči.

(b) Naramniki ter pasovi bojni in za hlače (zeleni in modri):

z. vrsta opreme M. E.  količina
št.

1 pas za hlače (zelen) kos  162
2 naramnik (zelen) kos  322
3 pas bojni (zelen) kos  322
4 pas bojni (moder) kos  20
5 naramnik (moder) kos  20
6 pas za hlače (moder) kos  20
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Osnovna tkanina za artikel pod zaporedno 2 je last naročnika,
za ostale artikle pa ves material preskrbi izvajalec!

Za artikel pod zaporedno št. 1, je potrebno priložiti vzorec!
Prijava obvezna na vse artikle v skupini, sicer se ponudba

izloči.

(c) Vsebina “torbic s priborom za osebno higieno“ – artikli in
storitev polnjenja v naročnikove torbice!

z. vrsta opreme M. E. količina  količina
št. leto 2000  leto 2001

1 vsebina “tor. s priborom za os.
higieno” – artikli in vlaganje v
naročnikove torbice kpl  2.502  3.000

Torbice so last naročnika, ki jih izvajalec dvigne na lokaciji, ki jo
bo naročnik določil naknadno, v Ljubljani oziroma bližnji okolici!

Za artikel, je potrebno priložiti vzorec!

(d) Vsebina “torbic s priborom za vzdrževanje in čiščenje
opreme“ – artikli in storitev polnjenja v naročnikove torbice!

z. vrsta opreme M. E. količina  količina
št. leto 2000  leto 2001

1 vsebina “tor. s priborom za vzdr.
in čišč. opreme” – artikli
in vlaganje v naročnikove
torbice kpl  2.502  3.000

Torbice so last naročnika, ki jih izvajalec dvigne na lokaciji, ki jo
bo naročnik določil naknadno, v Ljubljani oziroma bližnji okolici!

Za artikel, je potrebno priložiti vzorec!

(e) Nahrbtniki (maskirni)

z. vrsta opreme M. E.  količina
št.

1 nahrbtnik (maskirni) kos  162

Osnovna tkanina je last naročnika!
Za artikel, je potrebno priložiti vzorec!

f) Rokavice usnjene (črne in rjave)

z. vrsta opreme M. E.  količina
št.

1 rokavice usnjene, s podlogo (črne) par 50
2 rokavice usnjene (črne) par  113
3 rokavice usnjene (črne) par  10
4 rokavice usnjene (rjave) par  101
5 rokavice usnjene (rjave) par  230

Za artikel pod zaporedno št. 2, je potrebno priložiti vzorec!
Prijava obvezna na vse artikle v skupini, sicer se ponudba

izloči.

(g) Pasovi usnjeni (črni in rjavi)

z. vrsta opreme M. E.  količina
št.

1 pas usnjen (črn) kos 183
2 pas usnjen (rjav) kos 450
3 pas usnjen (črn) kos 20
4 pas častne enote (rjav) – za častnike kos  30
5 pas častne enote (rjav) – za vojake kos  120
6 pas usnjen (rjav) kos  51

Za artikel pod zaporedno št. 5, je potrebno priložiti vzorec!
Prijava obvezna na vse artikle v skupini, sicer se ponudba

izloči.

(h) Torbice usnjene (črne in rjave)

z. vrsta opreme M. E.  količina
št.

1 torbica (rjava) kos 51
2 torbica (črna) kos 10

Za artikel pod zaporedno št. 2, je potrebno priložiti vzorec!
Prijava obvezna na vse artikle v skupini, sicer se ponudba

izloči.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo

dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: prijava
možna na skupine a), b), c), d), e), f), g) in h).

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca. 23,639.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki se bodo morda odda-

jali posamično: skupina ca.: a) 2,246.000 SIT, b) 1,278.000 SIT,
c) 8,803.000 SIT, d) 5,172.000 SIT, e) 872.000 SIT, f)
3,388.000 SIT g) 1,307.000 SIT in h) 573.000 SIT

4. Datum dobave, če je predvideno: leto 2000 in leto 2001,
oziroma do dokončne izvedbe poslov.

5. Predvideni datum zaključka dobave: leto 2000 ter februar in
marec leta 2001, v skladu z rezerviranimi proračunskimi sredstvi
naročnika.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Služba za javna naročila, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, pisarna za
javne razpise, tel. 061/171-25-86, soba št. 365, vsak delovni
dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo:
do 21. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000
SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS BO 14/2000, na žiro račun št. 50100-637-55216.

Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti:

1. dokazilo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke:
navedba polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega
razpisa, sklic na št. ter,

2. potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: do

24. 7. 2000, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Mini-

strstvo za obrambo RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj, ponudba bo 14/2000 – “za dobavo usnjene in tekstilne
galanterije ter pribora za torbice za osebno higieno in torbice za
čiščenje opreme, za pripadnike SV”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 7. 2000 ob 10.
uri, v prostorih MORS ULO, SJN, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih za-
varovanj za resnost ponudb: bančna garancija za resnost ponudbe v
vrednosti 3 % od ponudbe (v primeru, da je vrednost ponudbe nad
25,000.000 SIT), veljavna najmanj 120 dni od dneva odpiranja.

10.,11.,
12. Zahteve, glede pravnega statusa ponudnika storitev, fi-

nančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da ima registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa ali priglasitveni list,

– da ima odločbo o izpolnjevanju z zakonom določenih pogo-
jev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ali
obrtno dovoljenje,

– da je priložil BON1, BON2 ali BON3 ali Napoved za odmero
davka z bilanco stanja in bilanco uspeha za l. 1999,

– da ima najmanj 3 zaposlene (za pravne osebe) oziroma
najmanj 2 zaposlena (za s.p.),

– da ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave,

stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsoje-

ni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– da ima priloženo bančno garancijo za resnost ponudbe v

višini 3% od vrednosti ponudbe, v primeru, da vrednost ponudbe
presega 25,000.000 SIT,

– da ima priloženo izjavo banke, da bo v primeru sklenitve
pogodbe izdala bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini
5% od pogodbene vrednosti, v primeru, da vrednost ponudbe
presega 25,000.000 SIT,

– da ima priložen vzorec, kjer je to zahtevano,
– da ima vpisan dobavni rok maksimalno 90 dni.
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13. Datum, od katerega ponudniki ne morejo več umakniti
svoje ponudbe: od 24. 7. 2000 od 12.01 ure dalje.

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

Ocenjevalna merila, ki bodo uporabljena pri izbiri ponudnikov:
komisija bo pri ocenjevanju za izbiro najugodnejšega ponudnika
upoštevala samo tise ponudnike, ki bodo izpolnili vse zahtevane
pogoje za ugotavljanje sposobnosti.

I. Cena artikla – utež 0,50

Ocena  Kriterij
10  najnižja cena
1,00-9,99 obratno sorazmerna najnižji ceni

Dobljena ocena za posamezno skupino na katero se ponudnik
prijavlja se pomnoži z utežjo in tako dobi število točk za merilo.

II. Kakovost vzorca – utež 0,25

Ocena  Kriterij
10  ustreza STO ali vzorcu, odlična izdelava
6  delno ustreza STO ali vzorcu, zadovoljiva izdelava:

delno ustreza STO: odstopa v pomožnem materia-
lu, ki ni v STO natančno določen in je razviden
samo iz potrjenega vzorca, vendar funkcionalnosti
ne spremeni
zadovoljiva izdelava: neravni šivi, šivi vlečejo, pre-
trgani notranji ali zunanji posamezni šivi, okrasni
šivi slabo izdelani

3  po izgledu ustreza STO ali vzorcu, nekakovostna
izdelava
nekakovostna izdelava: odstopanje od predpisa-
nih dimenzij, naravni šivi, šivi vlečejo, pretrgani
notranji ali zunanji šivi, okrasni šivi slabo izdelani

1  ne ustreza STO, nekakovostna izdelava

Pridobljeno oceno za vzorec se pomnoži z utežjo in tako dobi
št. točk.

III. Reference – utež 0,10
1.) Posli, ki so predmet JN od leta 1999

Ocena  Kriterij
1  imel posel, ki je predmet JN
0  ni imel posla, ki je predmet JN

V primeru, da je ponudnik imel sklenjen posel, ki je pred-
met JN.

1.) Dolgoročni pogodbeni aranžma

Ocena  Kriterij
1  ima dolgoročni sklenjeni posel
0  nima dolgoročnega sklenjenega posla

V primeru, da ima ponudnik dolgoročni sklenjeni posel.

1.) Naročnikova ocena ponudnika

Ocena  Kriterij
8  ocenjen kot dober dobavitelj
7  nov partner
6  ocenjen kot zadovoljiv dobavitelj
1  ocenjen kot slab dobavitelj

Naročnikova ocena ponudnika:
1. Izdelek je skladen z vsemi dogovorjenimi zahtevami po STO

ali po potrjenem vzorcu,
2. Dobavitelj je obvestil naročnika o pričetku proizvodnje,
3. Dobavitelj obvesti naročnika o pripravi dobave/pošiljke s

posebnim obrazcem (priložen pogodbi),
4. Možen dostop do celotne pošiljke (pri prevzemu),
5. Dobavitelj je predmet pogodbe ustrezno označil,
6. Dobavitelj je zagotovil ustrezno embalažo,

7. Dobavitelj je posredoval zapise, ki dokazujejo, da je bilo
blago kontrolirano in preizkušeno,

Ocena dober dobavitelj:
Prvič uspešno opravljen prevzem, izdelki prevzeti, skladnost z

vsemi točkami zgoraj.
Ocena zadovoljiv dobavitelj:
Zapisniški prevzem 1 × zavrnjeno, če so pomanjkljivosti pod

zgoraj navedenimi točkami, pod št. 1.,4.,5.,6., take, da jih je
dobavitelj odpravil takoj ali najkasneje v 2 dneh po zapisniškem
prevzemu; v ostalih točkah je bil zapisniški prevzem brez pripomb.

Ocena slab dobavitelj:
Po zapisniškem prevzemu 1 × zavrnjena količina, če so po-

manjkljivosti pod zgoraj navedenimi točkami 1.,4.,5.,6., take, da
jih dobavitelj, ni mogel odpraviti v roku 2 dni, ne glede na izpolnitev
ostalih točk (zapisniški prevzem brez pripomb).

Nov dobavitelj se rangira z oceno 7.
Seštevek ocen pod točko 1, 2 in 3 se pomnoži z utežjo in tako

dobi končno št. točk za merilo.
IV. Tehnično tehnološka opremljenost – 0,05 utež

Ocena  Kriterij
10  kakovostna tehnologija za izdelavo ponujenega iz-

delka
5  vsi stroji potrebni za izdelavo, tudi ročni; kapacite-

ta izdelave ustreza; dolgi čas izdelave enega kosa
1  tehnološko neprimerno opremljeni

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo in tako dobi končno
št. točk za merilo.

V. Urejenost službe kakovosti – 0,05 utež

Ocena  Kriterij
10  certifikat ISO
6  pravilnik kakovosti
4  medfazna in končna kontrola
2  samo medfazna in končna kontrola
1  nima kontrole kakovosti

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo in tako dobi končno
št. točk za merilo.

VI. Dobavni rok – utež 0,05

Ocena  Kriterij
10  do 30 dni od podpisa pogodbe, oziroma prejema

osnovne tkanine/torbic, oziroma od prejema veli-
kostnih številk

8  od 31 do 45 dni od podpisa pogodbe, oziroma
prejema osnovne tkanine/torbic, oziroma od veli-
kostnih številk

4  od 46 do 60 dni od podpisa pogodbe, oziroma
prejema osnovne tkanine/torbic, oziroma od veli-
kostnih številk

1  od 61 do 90 dni od podpisa pogodbe, oziroma
prejema osnovne tkanine/torbic, oziroma od veli-
kostnih številk

Najdaljši dobavni rok je možen do vključno 90 dni, ponudbe z
rokom nad 90 dni bodo izločene.

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo in tako dobi končno
št. točk za merilo.

Maksimalno število pridobljenih točk je vsota točk pri posamez-
nih merilih in znaša 10 točk.

Naročnik bo s sklepom izbral ponudnika, ki bo dosegel največ-
je skupno število točk za posamezno skupino.

15. Ponudnik mora izdelati ponujeni izdelek po tehničnih opi-
sih/specifikacijah/standardih MORS, oziroma po vzorcih Sloven-
ske vojske, ki so navedeni v predmetu javnega naročila v razpisni
dokumentaciji.

Tehnične opise/standarde ponudniki dvignejo na MORS-u,
Urad za logistiko, Sektor za opremljanje, Kardeljeva ploščad 26,
Ljubljana, pri Valeriji Čižman, ravno tako je pri njej možen tudi
ogled vzorcev, vse po predhodni telefonski najavi: 061/171-28-33
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(ali 061/171-25-70), od 8. do 9. ure, v času od objave javnega
razpisa pa do datuma oddaje ponudb na ta javni razpis. Vsi zahte-
vani vzorci se naročniku predložijo brezplačno!

16., 17.
Ministrstvo za obrambo RS

Št. 404-08-149/2000 Ob-31263

1 Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za
obrambo RS, Kardeljeva pl. 24-26, 1000 Ljubljana, št. telefaksa:
061/131-81-64.

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

3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče MORS, Miheličeva uli-
ca, Ljubljana-Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vezene
oznake za pripadnike SV; ident. standard in izvod standarda za
vse artikle v predmetu naročila, je razvidna v razpisni dokumentaciji;

Skupine:
(a) Vezene oznake in trakovi z izvezenimi čini, za častniške

uniforme

z. vrsta opreme M. E.  količina
št.

1  oznaka pripadnosti SV na našitku  kos 7.927
2  oznake na uniformi GE  kos 300+300
3  trak z izvezenim činom

za srajco (drap)  kos 10.000
4  trak z izvezenim činom

za bluzo (sv. modra)  kos 500
5  trak z izvezenim činom

za srajco (beli)  kos 100
6  trak z izvezenim činom

za bluzo (beli)  kos 60
7  trak z izvezenim činom

za bluzo (sv. drap)  kos  508
8  trak z izvezenim činom

za srajco (sv. modra)  kos  2.000

Osnovna tkanina je last naročnika!
Za artikel pod zaporedno št. 1 in 3 (čin brigadirja), je potrebno

priložiti vzorec!
Prijava obvezna na vse artikle v skupini, sicer se ponudba

izloči.
(b) Vezene oznake, našitki in čini za bojne uniforme

z. vrsta opreme M. E.  količina
št.

1 oznaka pripadnosti SV na našitku  kos 3.600
2 vezeni čini za bojno uniformo  kos 1.006
3 našitek z vezenim napisom priimka kos 10.006
4 oznaka pripadnosti GŠSV kos 500
5 našitek z oznako Veteran  kos  1.000

Osnovna tkanina za artikle pod zaporedno 1, 2 in 3 je last
naročnika, za artikla pod zaporedno 4 in 5 pa ves material preskrbi
izvajalec!

Za artikel pod zaporedno št. 2 (čin brigadirja), je potrebno
priložiti vzorec!

Prijava obvezna na vse artikle v skupini, sicer se ponudba
izloči.

(c) Okrasne vrvice

z. vrsta opreme M. E.  količina
št.

1 okrasna vrvica za častnike GE  kos  50
2 okrasna vrvica za vojake GE  kos  150
3 okrasna vrvica za godbenika  kos  30

Pod zaporedno št. 2 je potrebno priložiti vzorec!
Prijava obvezna na celo skupino!
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo

dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: prijava
možna na skupine a), b) in c).

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca. 11,847.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki se bodo morda odda-

jali posamično: skupina ca. a) 6,523.000 SIT, b) 2,624.000 SIT
in c) 2,700.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: leto 2000, oziroma do
dokončne izvedbe poslov.

5. Predvideni datum zaključka dobave: leto 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno

dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Služba za javna naročila, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, pisarna za
javne razpise, tel. 061 171-25-86, soba št. 365, vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo,
do 21. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo 5.000
SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS BO 15/2000, na žiro račun št. 50100-637-55216.

Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti:

1. dokazilo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke:
navedba polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega
razpisa, sklic na št. ter,

2. potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: do

24. 7. 2000, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Mini-

strstvo za obrambo RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj, ponudba BO 15/2000 – “Za dobavo vezenih oznak za
pripadnike SV”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 7. 2000 ob 9. uri,
v prostorih MORS ULO, SJN, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljub-
ljana.

9., 10., 11.,
12. Zahteve, glede pravnega statusa ponudnika storitev, fi-

nančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da ima registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa ali priglasitveni list,

– da ima odločbo o izpolnjevanju z zakonom določenih pogo-
jev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ali
obrtno dovoljenje,

– da je priložil BON1, BON2 ali BON3 ali Napoved za odmero
davka z bilanco stanja in bilanco uspeha za l. 1999,

– da ima najmanj 3 zaposlene (za pravne osebe) oziroma
najmanj 2 zaposlena (za s.p.),

– da ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave,

stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsoje-

ni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– da ima priložen vzorec, kjer je to zahtevano,
– da ima vpisan dobavni rok maksimalno 90 dni.
13. Datum od katerega ponudniki ne morejo več umakniti svo-

je ponudbe: od 24. 7. 2000 od 12.01. ure dalje.
14. Merila  za  dodelitev  naročila,  teža  in  način  uporabe

meril  (21. člen  ZJN):  ocenjevalna  merila,  ki  bodo  uporabljena
pri  izbiri  ponudnikov:  komisija  bo  pri  ocenjevanju  za  izbiro
najugodnejšega  ponudnika  upoštevala  samo  tiste  ponudnike,
ki  bodo  izpolnili  vse  zahtevane  pogoje  za  ugotavljanje
sposobnosti.

I. Cena artikla – utež 0,50

Ocena  Kriterij
10  najnižja cena
1,00-9,99  obratno sorazmerna najnižji ceni

Dobljena ocena za posamezno skupino na katero se ponud-
nik prijavlja se pomnoži z utežjo in tako dobi število točk za
merilo.
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II. Kakovost vzorca – utež 0,25

Ocena  Kriterij
10  ustreza STO ali vzorcu, odlična izdelava
6  delno ustreza STO ali vzorcu, zadovoljiva izdelava:

delno ustreza STO: odstopa v pomožnem materia-
lu, ki ni v STO natančno določen in je razviden
samo iz potrjenega vzorca, vendar funkcionalnosti
ne spremeni
zadovoljiva izdelava: neravni šivi, šivi vlečejo, pre-
trgani notranji ali zunanji posamezni šivi, okrasni
šivi slabo izdelani

3  po izgledu ustreza STO ali vzorcu, nekakovostna
izdelava
nekakovostna izdelava: odstopanje od predpisa-
nih dimenzij, neravni šivi, šivi vlečejo, pretrgani
notranji ali zunanji šivi, okrasni šivi slabo izdelani

1  ne ustreza STO, nekakovostna izdelava

Pridobljeno oceno za vzorec se pomnoži z utežjo in tako dobi
št. točk.

III. Reference – utež 0,10

1.) Posli, ki so predmet JN od leta 1999

Ocena  Kriterij
1  imel posel, ki je predmet JN
0  ni imel posla, ki je predmet JN

V primeru, da je ponudnik imel sklenjen posel, ki je pred-
met JN.

1.) Dolgoročni pogodbeni aranžma

Ocena  Kriterij
1  ima dolgoročni sklenjeni posel
0  nima dolgoročnega sklenjenega posla

V primeru, da ima ponudnik dolgoročni sklenjeni posel.

1.) Naročnikova ocena ponudnika

Ocena  Kriterij
8  ocenjen kot dober dobavitelj
7  nov partner
6  ocenjen kot zadovoljiv dobavitelj
1  ocenjen kot slab dobavitelj

Naročnikova ocena ponudnika:
1. Izdelek je skladen z vsemi dogovorjenimi zahtevami po STO

ali po potrjenem vzorcu.
2. Dobavitelj je obvestil naročnika o pričetku proizvodnje.
3. Dobavitelj obvesti naročnika o pripravi dobave/pošiljke s

posebnim obrazcem (priložen pogodbi).
4. Možen dostop do celotne pošiljke (pri prevzemu).
5. Dobavitelj je predmet pogodbe ustrezno označil.
6. Dobavitelj je zagotovil ustrezno embalažo.
7. Dobavitelj je posredoval zapise, ki dokazujejo, da je bilo

blago kontrolirano in preizkušeno.
Ocena Dober dobavitelj:
Prvič uspešno opravljen prevzem, izdelki prevzeti, skladnost z

vsemi točkami zgoraj.
Ocena Zadovoljiv dobavitelj:
Zapisniški prevzem 1x zavrnjeno, če so pomanjkljivosti pod

zgoraj navedenimi točkami, pod št. 1., 4., 5., 6., take, da jih je
dobavitelj odpravil takoj ali najkasneje v 2 dneh po zapisniškem
prevzemu; v ostalih točkah je bil zapisniški prevzem brez pripomb.

Ocena Slab dobavitelj:

Po zapisniškem prevzemu 1x zavrnjena količina, če so pomanj-
kljivosti pod zgoraj navedenimi točkami 1., 4., 5., 6., take, da jih
dobavitelj, ni mogel odpraviti v roku 2 dni, ne glede na izpolnitev
ostalih točk (zapisniški prevzem brez pripomb).

Nov dobavitelj se rangira z oceno 7.
Seštevek ocen pod točko 1, 2 in 3 se pomnoži z utežjo in tako

dobi končno št. točk za merilo.

IV. Tehnično tehnološka opremljenost – 0,05 utež

Ocena  Kriterij
10  računalniško podprta tehnologija
6  kakovostna tehnologija za izdelavo ponujenega iz-

delka
4  vsi stroji potrebni za izdelavo, tudi ročni; kapacite-

ta izdelave ustreza; dolgi čas izdelave enega kosa
1  tehnološko neprimerno opremljeni

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo in tako dobi končno
št. točk za merilo.

V. Urejenost službe kakovosti – 0,05 utež

Ocena  Kriterij
10  certifikat ISO
6  pravilnik kakovosti
4  medfazna in končna kontrola
2  samo medfazna in končna kontrola
1  nima kontrole kakovosti

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo in tako dobi končno
št. točk za merilo.

VI. Dobavni rok: utež 0,05

Ocena  Kriterij
10  do 30 dni od podpisa pogodbe, oziroma prejema

osnovne tkanine, oziroma od prejema specifikacij
8  od 31 do 45 dni od podpisa pogodbe, oziroma

prejema osnovne tkanine, oziroma od prejema
specifikacij

4  od 46 do 60 dni od podpisa pogodbe, oziroma
prejema osnovne tkanine, oziroma od prejema
specifikacij

1  od 61 do 90 dni od podpisa pogodbe, oziroma
prejema osnovne tkanine, oziroma od prejema
specifikacij

Najdaljši dobavni rok je možen do vključno 90 dni, ponudbe z
rokom nad 90 dni bodo izločene.

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo in tako dobi končno
št. točk za merilo.

Maksimalno število pridobljenih točk je vsota točk pri posamez-
nih merilih in znaša 10 točk.

Naročnik bo s sklepom izbral ponudnika, ki bo dosegel največ-
je skupno število točk za posamezno skupino.

15. Ponudnik mora izdelati ponujeni izdelek po tehničnih opi-
sih/specifikacijah/standardih MORS, oziroma po vzorcih Sloven-
ske vojske, ki so navedeni v predmetu javnega naročila v razpisni
dokumentaciji.

Tehnične opise/standarde ponudniki dvignejo na MORS-u,
Urad za logistiko, Sektor za opremljanje, Kardeljeva ploščad 26,
Ljubljana, pri Valeriji Čižman, ravno tako je pri njej možen tudi
ogled vzorcev, vse po predhodni telefonski najavi: 061/71-28-33
(ali 061/171-25-70), od 8. do 9. ure, v času od objave javnega
razpisa pa do datuma oddaje ponudb na ta javni razpis. Vsi zahte-
vani vzorci se naročniku predložijo brezplačno!

16., 17.
Ministrstvo za obrambo RS
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Št. 403-1/00-IT-1961/00 Ob-31237
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za finance, Župančičeva 3,

1502 Ljubljana, št. telefaksa: 01/2514-584.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca

brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: lokacije naročnika v Ljubljani.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: povprašujemo po dobavi naslednje

računalniške opreme za potrebe Ministrstva za finance:

Točka Ime Količina Skupna cena v SIT

IV.A.I.1 Standardni osebni računalniki 180 kosov 37,800.000
IV.A.I.2 Zmogljivejši osebni računalniki 40 kosov 22,000.000
IV.A.I.3 Profesionalne delovne postaje 5 kosov 7,400.000
IV.A.I.4 ZIP enote 5 kosov 250.000
IV.A.II.1 Standardi prenosni računalniki 15 kosov 10,500.000
IV.A.II.2 Zmogljivi prenosni računalniki 10 kosov 10,000.000
IV.A.II.3 Standardni prenosni računalniki

s tiskalniki 5 kosov 4,150.000
IV.B.I.1 Zmogljivi aplikacijski strežnik 1 kos 11,500.000
IV.B.I.2 Standardni aplikacijski strežniki 3 kosi 21,900.000
IV.B.I.3 Manj zmogljivi aplikacijski strežniki 2 kosa 7,500.000
IV.B.II.1 Mrežni laserski tiskalniki A4 15 kosov 9,000.000
IV.B.II.2 Mrežni laserski tiskalniki A4/A3 5 kosov 6,000.000
IV.B.II.3 Namizni laserski tiskalniki A4 5 kosov 950.000

Skupaj: 148,950.000

(c) Navedba, ali se odbavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: posa-
mezni ponudnik se lahko prijavi na vse ali
pa samo na posamezne točke javnega raz-
pisa. Kot točke razpisa, na katere se posa-
mezni ponudnik lahko prijavi, štejejo točke
IV.A.I.1, IV.A.I.2, IV.A.I.3, IV.A.I.4, IV.A.II.1,
IV.A.II.2, IV.A.II.3, IV.B.I.1, IV.B.I.2, IV.B.I.3
in IV.B.II. (v celoti).

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
ocenjena vrednost je 148,950.000 SIT.

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

Točka Skupna cena v SIT

IV.A.I.1 37,800.000
IV.A.I.2 22,000.000
IV.A.I.3 7,400.000
IV.A.I.4 250.000
IV.A.II.1 10,500.000
IV.A.II.2 10,000.000
IV.A.II.3 4,150.000
IV.B.I.1 11,500.000
IV.B.I.2 21,900.000
IV.B.I.3 7,500.000
IV.B.II.  15,950.000
Skupaj: 148,950.000

4. Datum dobave, če je predvideno: do-
bavni rok je do 45 dni po podpisu pogodbe.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za finance, Služba za informacij-
sko tehnologijo, III. nadstropje, soba št. 78,
Župančičeva 3, 1502 Ljubljana.

Razpisna dokumentacija s prilogami bo
dosegljiva tudi na Internetu: (http://www.si-
gov.si/mf/slov/index.html).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo kakršnekoli informacije povezane
s tem javnim razpisom do vključno 26. 7.
2000.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
torka, 1. 8. 2000, do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: ponudniki morajo pre-
dložiti ponudbe na naslov: Ministrstvo za
finance, Služba za informacijsko tehnologi-
jo, III. nadstropje, soba št. 79, Župančičeva
3, 1502 Ljubljana, prevzemnik: tajništvo
Službe za informacijsko tehnologijo.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni ovojnici s prilepljenim in izpolnjenim
obrazcem za označevanje ponudbe, ki je
priložen razpisni dokumentaciji.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 1. 8.
2000 ob 10. uri v učilnici Ministrstva za
finance, v poslopju Agencije za plačilni pro-
met, Cankarjeva 18, Ljubljana, soba 21,
visoko pritličje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe mora biti predložena v višini 10%
vrednosti celotne ponudbe, če je vrednost
ponudbe je 25,000.000 SIT ali več. Če je
vrednost ponudbe manj kot je 25,000.000
SIT, mora ponudnik predložiti menico v
vrednosti je 2,500.000 SIT, skladno z Na-
vodilom o vrstah finančnih zavarovanj, s ka-
terimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje
svojih obveznosti v postopkih javnega naro-
čanja (Ur. l. RS, št. 43/00).

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: rok plačila je 31 dni po pod-
pisu primopredajnega zapisnika in po pre-
dložitvi bančne garancije za dobro izvedbo
garancijskih obveznosti ter računa izvajalca.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik, če mu bo dodeljeno jav-
no naročilo: posebna pravna oblika se ne
zahteva.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpopolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe. Pravni status ponudnika, fi-
nančno-poslovne in tehnične sposobnosti
se bodo ocenjevale na podlagi predložitve
naslednjih dokumentov oziroma izjav:

– potrdilo davčne uprave, da je ponu-
dnik poravnal davke in prispevke, določene
z zakonom;

– potrdilo sodišča ali drugega organa,
da proti ponudniku ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

– potrdilo ustreznega organa (Ministrstva
za pravosodje), da v preteklih treh letih pred
pričetkom tega javnega razpisa vodstveni
delavci ponudnika niso bili obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem;

– izpisek iz sodnega ali drugega registra,
ki odraža zadnje stanje ponudnika in ni sta-
rejši od 90 dni glede na datum odpiranja
ponudb;

– dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– letni računovodski izkazi;
– mnenje pooblaščenega revizorja ali la-

stna izjava, da ima ponudnik poravnane vse
zapadle obveznosti;

– povzetek obračuna prejemkov oziro-
ma dohodkov izplačanih v obdobju od 1. 1.
1999 do 31. 12. 1999;

– obrazec REK 1 za mesec maj 2000;
– pogodbe ali druge listine, iz katerih

izhaja ponudnikovo razmerje s principali;
– izjava ponudnika, da le-ta ni prenehal

opravljati svoje dejavnosti;
– izjava ponudnika, da proti njemu ni bila

izdana pravnomočna sodna odločba, ki bi
kazala na ponudnikovo nestrokovnost;

– podpisan ter izpolnjen predlog pogod-
be med ponudnikom in naročnikom;

– nepreklicna bančna garancija plačlji-
va na prvi poziv ali menica za resnost po-
nudbe;

– izjava ponudnika, da bo v primeru skle-
nitve pogodbe med ponudnikom in naročni-
kom izročil po podpisu pogodbe v korist
naročnika naslednji dve nepreklicni bančni
garanciji plačiljivi na prvi poziv ali menici
(skladno z določili razpisne dokumentacije):

(a) za dobro izvedbo pogodbenih obvez-
nosti;

(b) za odpravo napak v garancijskem
roku;

– navedba garancijskih pogojev za po-
nujeno opremo, ki morajo ustrezati minimal-
nim pogojem, ki so navedeni v razpisni do-
kumentaciji;

– zahtevani dokumenti v skladu z določili
v pravilniku “pravilnik o elektromagnetni
združljivosti (EMC) “ (Ur. l. RS, št. 1/00) in
v odredbi “odredba o električni opremi, ki je
namenjena za uporabo znotraj določenih na-
petostnih mej (Ur. l. RS, št. 53/00);

– tehnična dokumentacija za ponujeno
opremo (lahko v angleščini) s podanimi te-
hničnimi karakteristikami in opisom delova-
nja, ki omogoča ocenjevanje po kriterijih
podanih v razpisni dokumentaciji;

– poimenski seznam redno zaposlenih
delavcev, ki delajo na področju ponudbe, z
njihovimi relevantnimi delovnimi izkušnjami
in realiziran plan izobraževanja za leto 1999
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(priložite pridobljene certifikate oziroma po-
trdila o opravljenih strokovnih izpitih);

– dokazilo o servisni mreži za ponujeno
opremo na področju RS;

– reference ponudnika (leti 1998, 1999
in v prvih petih mesecih leta 2000);

– finančni pogoji (orientacijske cene, ki
jih vrednost ponudbe ne sme presegati, so
podane v razpisni dokumentaciji, dobavni
roki ne morejo biti daljši od 45 dni, garancij-
ski roki in plačilni rok ne more biti krajši od
31 dni);

– veljaven ISO certifikat v zvezi s ponuje-
nimi storitvami, če obstaja. Če ISO certifikat
ne obstaja, mora ponudnik predložiti drug
dokument o izvajanju aktivnosti na področju
sistema kakovosti. Če takega dokumenta
oziroma aktivnosti ni, mora ponudnik podati
izjavo o tem, da se s sistemom zagotavljanja
kakovosti še ne ukvarja;

– izjava ponudnika, da sprejema pogoje
razpisne dokumentacije. Obrazec izjave je
priloga k razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbe morajo
veljati vsaj 90 dni od predvidenega datuma
za odpiranje ponudb.

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

– status ponudnika, kadrovske zmoglji-
vosti, njegovo finančno stanje in poslovne
povezave s področja ponudbe; utež 20%,

– tehnične lastnosti ponujene opreme;
utež 50%,

– servisiranje ponujene opreme; utež
10%,

– komercialni pogoji; utež 20%.
Končni kriterij za razvrstitev ponudnikov

bo razmerje med doseženimi točkami in ce-
no ponudbe za celoten javni razpis ali pa za
točko razpisa, na kateri je ponudnik kandi-
diral.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: razpisna dokumentacija s prilogami kot
tudi morebitne spremembe le-te bodo objav-
ljene na domači strani Ministrstva za finance
(http://www.sigov.si/mf/slov/index.html).

Vse informacije povezane s tem javnim
razpisom se sprejemajo do tri delovne dni
pred odpiranjem ponudb po faksu na števil-
ko 01/2514 584 ali po elektronski pošti na
naslov Mf.Razpisi@mf-rs.si. Odgovori na
vprašanja bodo z navedbo vprašanja, ven-
dar brez navedbe spraševalca, objavljeni na
domači strani Ministrstva za finance
(http://www.sigov.si/mf/slov/index.html).
Naročnik glede na predmet naročila ne na-
merava organizirati posebnega sestanka s
ponudniki.

16., 17.
Ministrstvo za finance

Št. 1141 Ob-31020
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za ke-
mijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 9,
1000 Ljubljana, faks 01/252-43-12.

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

3. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Aškerčeva 9, 1000 Ljubljana.

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

diferenčni dinamični kalorimeter (Nano
II Differential Scanning Calorimeter –
DSC) najvišje občutljivosti (1 kos), s ka-
pilarno merilno celico, subvencioniran
od MZT v okviru paketa X pod zapored-
no št. 13,00.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
16,500.000 SIT.

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

več 75 dni po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

največ 75 dni po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in ke-
mijsko tehnologijo, Aškerčeva 9, 1000 Ljub-
ljana – tajništvo fakultete, tel.
01/4760-603, faks 01/2524-312.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 30. 6. do 7. 7.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 6.000 SIT, po enodnevni
predhodni najavi na faks 01/2524-312 in
na podlagi dokazila o vplačilu na žiro račun
50101-603-4022620, z navedbo sklic:
10-13.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Univerza v Ljubljani, Fakulte-
ta za kemijo in kemijsko tehnologijo, tajniš-
tvo fakultete, Aškerčeva 9, 1000 Ljubljana,
v zaprti kuverti s pripisom “Ne odpiraj –
Ponudba za raziskovalno opremo, X. paket,
št. 13,00.” Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 7. 2000 ob
9. uri, v dekanatu Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 9, 1000
Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe in dobro izvedbo pogodbenih obvez-
nosti v višini 2% od vrednosti 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 izstavitve računa,
ki je izstavljen po dobavi.

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

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

– ponudbena cena – 30%,
– tehnične karakteristike ponujene opre-

me – tehnične karakteristike ponujene opre-

me bodo ocenjene na podlagi priložene teh-
nične dokumentacije in opisa opreme – pred-
nost bodo imeli ponudniki, ki bodo ponudili
najnovejši program (tehnične in tehnološke
rešitve) in hkrati izkazovali prednosti njihove
ponudbe pred konkurenco – 30%,

– plačilni pogoji – prednost bodo imeli
ponudniki, ki bodo nudili boljše plačilne po-
goje – 10%,

– dobavni rok – prednost bodo imeli po-
nudniki, ki bodo nudili krajši dobavni rok –
5%,

– garancije – prednost bodo imeli po-
nudniki, ki bodo nudili daljšo garancijo –
10%,

– reference in izkušnje ponudnika –
prednost bodo imeli ponudniki, ki so bili že
kdaj izbrani po zakonu o javnih naročilih
(obvezno je treba navesti naročnika) – 15%.

Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-
ugodnejši ponudnik.

Vsak od navedenih kriterijev se točkuje z
ocenami 1 (slabo) do 5 (odlično). Oceno
določijo člani komisije načeloma sporazum-
no. Če do tega ne pride, glasujejo o predlo-
gu ocene. Upošteva se tista ocena, ki prej-
me večino. Dobljena ocena posamezne po-
nudbe za posamezni kriterij (t.j. ponudbena
cena, tehnične karakteristike ponujene
opreme itd.) se pomnoži z odstotnimi točka-
mi za ta kriterij. Nato se za vsako ponudbo
posebej sešteje tako dobljene točke iz vseh
kriterijev. Tista ponudba, ki na ta način zbe-
re največje število točk je uvrščena na
1. mesto itd.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudnik lahko morebitne informa-
cije in pojasnila dobi pri prof. dr. Gorazdu
Vesnaverju, tel. 01/476-05-04, faks
01/425-44-58, do 7. 7. 2000, vsak de-
lovni dan med 10. in 12. uro.

16., 17.
Fakulteta za kemijo

in kemijsko tehnologijo

Ob-31022
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za šolstvo in šport RS,
Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS,
Univerza v Mariboru.

Pooblaščeni predstavnik naročnikov:
Protech, d.d., Maribor, Ul. Vita Kraigherja
5/V, tel. 062/2300-101, faks
062/232-555.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za blago.

3. (a) Kraj dobave: Univerzitetna stavba
v Mariboru, Slomškov trg 15.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: notranja oprema za
upravni del.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj mora ponuditi opremo v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 60 mio
SIT.

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

16. avgust 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pro-
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tech, d.d., Maribor, Ul. Vita Kraigherja 5/V,
pri Romani Goljat, tel. 062/230-01-85.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno kupiti od 3. 7. do 7. 7.
2000, vsak dan med 10. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, plačljivih z virmanom na
žiro račun št. 51800-601-64451.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
1. avgusta 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Protech, d.d., Ul. Vita Kraig-
herja 5/V, 2000 Maribor.

Ponudbe morajo biti kompletne in pred-
ložene v zapečatenih kuvertah in označe-
ne v skladu z navodili iz razpisne dokumen-
tacije.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 8. 2000 ob
10. uri, v veliki sejni sobi podjetja Protech,
d.d. Predstavniki ponudnikov se morajo iz-
kazati s pisnimi pooblastili.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo za resnost po-
nudbe predložiti menico v višini 10% od
ponudbene cene, z veljavnostjo do 15. 8.
2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: izvedena dela bodo pla-
čana v roku 60 dni po potrditvi mesečnih
situacij.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ni zahtevane
posebne pravne oblike skupine ponud-
nikov.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost po-
nudb do 15. 8. 2000.

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

– cena 80%,
– reference 20%,
– rok dobave 5%,
– finančna boniteta ponudnika 3%,
– druge ugodnosti 2%.
Podrobnejši opis kriterijev je sestavni del

razpisnih pogojev.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne potrebne dodatne tehnične
informacije v zvezi z razpisno dokumentaci-
jo lahko ponudniki dobijo pri Marku Lavren-
čiču, univ. dipl. inž. arh., tel.
065/165-50-21.

16., 17.
Protech, d.d., Maribor

Ob-31023
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Petka, Šolske storitvene dejavnosti
Žalec, Ul. Ivanke Uranjek 2, 3310 Žalec.

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

3. (a) Kraj dobave:
– Osnovna šola Petrovče, 3301 Pe-

trovče,
– Osnovna šola Šempeter v Savinjski do-

lini, Šolska ulica 2, 3311 Šempeter v Sa-
vinjski dolini,

– I. osnovna šola Žalec, Šilihova 1, 3310
Žalec.

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

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

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

ski izdelki in keksi,
12. drugo prehrambeno blago.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska letna vrednost je 41,767.000 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki: 4,525.000
SIT,

2. meso in mesni izdelki: 13,465.000
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe:
1,014.000 SIT,

4. jajca: 709.000 SIT,
5. olja in izdelki: 1,113.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje:

5,574.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje: 2,457.000 SIT,
8. sadni sokovi: 547.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine:

1,798.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa:

2,900.000 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi: 4,023.000 SIT,
12. drugo prehrambeno blago:

3,642.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

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

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pet-
ka, Šolske storitvene dejavnosti Žalec, Ul.
Ivanke Uranjek 2, 3310 Žalec – v tajništvu
– vsak dan od 9. do 11. ure, od 30. 6.
2000 dalje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 8. 2000 do 11.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT (v ceno je
vključen 19% DDV) na žiro račun Petke, št.
50750-603-36542.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 8. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Petka, Šolske storitvene de-
javnosti Žalec, Ul. Ivanke Uranjek 2, 3310
Žalec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 8. 2000 ob 11. uri, v prostorih Petke,
Šolske storitvene dejavnosti Žalec, Ul. Ivan-
ke Uranjek 2, 3310 Žalec.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

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

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

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

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

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

morejo umakniti ponudbe: 11. 8. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

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

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

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

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

ročilu: dobijo potencialni ponudniki pri na-
ročniku Petka, Šolske storitvene dejavno-
sti Žalec, Ul. Ivanke Uranjek 2, 3310 Ža-
lec, v tajništvu, tel. 063/713-11-51, faks
716-841.

16., 17.
Petka, Šolske storitvene dejavnosti

Žalec

Št. 260-2/2000-2 Ob-31027
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica dr. Franca Der-
ganca Nova Gorica, Ulica Padlih borcev
13a, 5290 Šempeter pri Gorici, tel.
065/31-811, faks 065/136-300.

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

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

trebno dobaviti: telefonska centrala.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

9,000.000 SIT.
(d)
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4. Datum dobave, montaže in zagona,
če je predvideno: do 15. 11. 2000.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca No-
va Gorica, Ulica Padlih borcev 13a, 5290
Šempeter pri Gorici, tajništvo tehnično oskr-
bovalnega sektorja (int. 205).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 9. 2000 do 14.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT + 1.900 SIT
(DDV) pri blagajni zavoda ali virmansko na
ŽR 52000-603-32020 (prevzemnik doku-
mentacije je dolžan naročniku sporočiti svo-
je podatke: firma, sedež, davčna številka, v
roku 3 dni po prevzemu razpisne dokumen-
tacije).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 9. 2000 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica dr. Fran-
ca Derganca Nova Gorica, Ulica Padlih bor-
cev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici, tajniš-
tvo skupnih služb.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca No-
va Gorica, 6. 9. 2000 ob 11. uri, v sejni
sobi skupnih služb.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% od ponudbene cene, v obli-
ki bančne garancije za resnost ponudbe,
trajanje veljavnosti do 30. 9. 2000.

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

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

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

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

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: odgovorne osebe, ki so navedene v
razpisni dokumentaciji za posamezna po-
dročja JN.

16., 17.
Splošna bolnišnica dr. Franca

Derganca
Nova Gorica

Št. 512/1708-473 Ob-31029
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, faks
062/30-05-685.

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

3. (a) Kraj dobave: Dravske elektrarne
Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000 Ma-
ribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 45 kom. osebnih raču-
nalnikov z zasloni.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska vrednost celotnega naročila znaša
12,000.000 SIT.

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrež-
na 170, Maribor, vložišče.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo bo možno dobiti od 4. 7. do
7. 7. 2000, od 8. do 13. ure, v vložišču
DEM.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, potrjen virman
ali potrjena bančna nakaznica, na žiro ra-
čun: 51800-601-28970.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 7. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor, soba
016 – vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 7. 2000 ob 11. uri, Dravske elektrarne
Maribor, d.o.o., Obrežna 170, Maribor.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

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

11. Zahtevana  pravna  oblika,  ki  jo
mora  prevzeti  skupina  ponudnikov  stori-
tev, če ji bo dodeljeno javno naročilo: na-
ročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil
pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvig-
ne pri naročniku.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 7. 2000.

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

– cena – maks. 40 točk,
– usklajenost s tehničnimi specifikacija-

mi in morebitne boljše performanse ponuje-
ne opreme – maks. 35 točk,

– servis – maks. 7 točk,
– reference – maks. 5 točk,
– število zaposlenih in kadrovska struk-

tura – maks. 8 točk,
– druge ugodnosti – maks. 5 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Srečko Rojs, tel. 02/30-05-163, od 10. 7.
do 11. 7. 2000, od 8. do 10. ure.

Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z “Ne od-
piraj – ponudba” in številko objave v Urad-

nem listu RS, ter naveden predmet javne-
ga razpisa.

16., 17.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,

Maribor

Ob-31031
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Se-
žana, Partizanska 24, 6210 Sežana.

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

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: na-

vedeno v razpisni dokumentaciji.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. julij 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT + 1.900 SIT
(DDV), virmansko na ŽR
51420-603-31525, ali gotovinsko na bla-
gajni zavoda.

7. (a)
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Sežana,
Partizanska 24, 6210 Sežana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. julij 2000 ob 11. uri, v prostorih uprave
zavoda, Partizanska 24, Sežana.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

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

morejo umakniti ponudbe: ponudniki ponud-
be ne morejo umakniti do 8. septembra
2000.

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

15., 16., 17.
Zdravstveni dom Sežana

Št. 01.4-72/4-00 Ob-31036
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona in telefaksa: Splošna bolnišnica dr. Jo-
žeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250
Ptuj, tel. 062/771-551, telefaks
062/772-451.

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

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

no dobaviti:
I. Strežnik 800MHz - 1 kom,
II. Delovne postaje - Celeron

500 MHz - 47 kom,
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III. Delovne postaje - Pentium III
600 MHz - 8 kom,

IV. Laserski tiskalniki A4 - 38 kom,
V. DeskJet tiskalniki A4 - 16 kom.
Točna specifikacija blaga je sestavni del

razpisne dokumentacije.
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: 21 mio
SIT.

d)
4. Datum dobave: 30 dni po podpisu

pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj,
Potrčeva 23-25, 2250 Ptuj, planska služ-
ba, Renata Bevc, po predhodnem telefon-
skem dogovoru tel. 062/771-551 int. 113.

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

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 8.000 SIT, brezgo-
tovinsko na ŽR štev. 52400-603-31317.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 21. 7.
2000 do 11. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica dr. Jože-
ta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250 Ptuj,
tajništvo zavoda, Ema Flajšman.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 24. 7. 1999 ob 9. uri,
na naslovu Splošna bolnišnica dr. Jožeta
Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250 Ptuj,
uprava.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: en nosilec posla.

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 proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

– da proti ponudniku ni bila izdana prav-
nomočna sodna odločba, ki kaže na njego-
vo nestrokovnost,

– da ima poravnane zapadle davke in
prispevke določene z zakonom,

– da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali potrdilo davčnega organa o po-
datkih iz bilance uspeha in iz bilance stanja
in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudni-
kov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran,

– da ima:
a) število dni blokad žiro računa v prete-

klih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap št. 5 obrazca BON 2 enako
0 ali

b) število dni blokad žiro računa v prete-
klih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve

obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 3 enako
0 ali

c) potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

– da ima:
a) čiste prihodke od prodaje, izkazane

pod zap. št. 8 obrazca BON 1, enake ali
večje od razpisane vrednosti na katero se
prijavlja ali

b) čiste prihodke od prodaje, izkazane
pod zap. št. 11 obrazca BON 3, enake ali
večje od razpisane vrednosti na katero se
prijavlja ali

c) prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti
na katero se prijavlja;

– da zagotavlja 100% razpisanih vrst bla-
ga in storitev iz celotnega razpisa;

– da je ponudnik v letu 1999 dobavil
blago, ki je predmet javnega razpisa vsaj
trem:

· javnim zavodom,
· proračunskim porabnikom.
Zahtevane podatke iz te točke navede

ponudnik v obrazcu “Reference”:
– da je ponudnik v letu 1999 prodal vsaj

500 osebnih računalnikov;
– da nudi najmanj 30 dnevni plačilni rok

po tehničnem prevzemu blaga;
– da bo dostava fco bolnišnica - razlože-

no;
– da ima redno zaposlena najmanj 2 Mi-

crosoft Certfied Systems Engineer (MCSE);
– da ima redno zaposlenih najmanj 5

certificiranih serviserjev za področje blaga
iz javnega razpisa;

– potrebno je priložiti vsa dokazila (certi-
fikate) o izobraževanju in o opravljenih izpi-
tih na področju ponujene tehnologije;

– da nudi garancijo najmanj tri leta za
strežnik na lokaciji kupca, ki je predmet jav-
nega razpisa, po tehničnem prevzemu;

– da nudi garancijo najmanj eno leto za
delovne postaje in tiskalnike, ki so predmet
javnega razpisa, po tehničnem prevzemu;

– da nudi ustrezno tehnično in servisno
podporo za razpisano blago po poteku ga-
rancije, najmanj tri leta;

– da bo blago, ki je predmet javnega
razpisa ustrezalo vsem standardom in ate-
stom, ki so obvezni za to vrsto blaga v RS;

– da zagotavlja, da opravijo montažo raz-
pisanega blaga ustrezno usposobljen ka-
der;

– da zagotavlja, da se po dobavi blaga,
ki je predmet javnega razpisa, izvede teh-
nični prevzem;

– da zagotavlja odzivni čas največ 3 ure
od prijave napake;

– da zagotavlja minimalni čas popravila
6 ur od prijave napake;

– da je oddaljenost servisa od Splošne
bolnišnice Ptuj do 60 km;

– da ima veljavno pogodbo s principa-
lom ali zastopniki o prodaji oziroma distribu-
ciji blaga in servisni dejavnosti blaga, ki je
predmet javnega razpisa;

– da ima veljavno pogodbo s principa-
lom ali zastopniki o vzdrževanju v garancij-
skem roku za blago, ki je predmet javnega
razpisa;

– da zagotavlja kvaliteto rezervnih delov
po normativih proizvajalca blaga;

– da zagotavlja dobavni rok blaga iz po-
dročja javnega razpisa največ 30 dni po
podpisu pogodbe.

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od vključno
24. 7. 2000.

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

– ponudbena cena,
– dobavni rok,
– garancijski roki,
– certificirani serviserji,
– certificirani sistemski inženirji,
– število prodanih osebnih računalnikov

v RS,
– reference.
Vsebinsko so merila podrobnejše dolo-

čena v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.

Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj

Ob-31123
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nacionalni inštitut za biologijo, Večna
pot 111, 1000 Ljubljana.

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

3. (a) Kraj dobave: NIB, Večna pot 111,
1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: fluorescentnI mikroskop
pripravljen za obdelavo slik, s softwa-
rom za avtomatsko obdelavo slike (teh-
nična specifikacija je opredeljena v raz-
pisni dokumentaciji).

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

10,000.000 SIT.
(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Na-
cionalni inštitut za biologijo, tajništvo, Večna
pot 111, 1000 Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 31. 7. 2000.

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

predložiti ponudbe: 17. 8. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Nacionalni inštitut za biolog-
ijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 8. 2000 ob 11. uri v Biološkem sre-
dišču v Ljubljani, sejna soba, Večna pot
111, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: kot garancijo za resnost
ponudbe mora ponudnik ponudbi priložiti
bančno garancijo, ki mora biti brezpogojna
in plačljiva na prvi poziv. Višina garancije je
5% nabavne vrednosti javnega razpisa, t.j.
500.000 SIT. Trajanje garancije je 30 dni
po datumu, ki je določen za izdajo sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika (3. 9.
2000). V roku trajanja te garancije mora
izbrani ponudnik skleniti pogodbo in izroči-
ti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

10., 11., 12., 13.
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14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri oce-
njevanju ponudb bodo upoštevana pred-
vsem naslednja merila:

Kriterij  Ponder

ustreznost ponudbe zahtevani
tehnični specifikaciji  40
kvaliteta ponujene opreme  10
cena  25
plačilni pogoji  10
servisiranje, odzivni čas servisa  10
garancija  5
SKUPAJ  100

Vsak od navedenih kriterijev se točkuje
z ocenami od 1 (slabo) do 5 (odlično).
Oceno postavijo člani komisije načeloma
sporazumno. Če do tega ne pride glasujejo
o predlogu ocene. Upošteva se tista
ocena, ki prejme večino. Dobljena ocena
po  kriteriju  se  pomnoži  s  ponderjem  za
ta  kriterij.  Nato  se  bodo  seštele  točke
iz vseh kriterijev. Tista ponudba, ki na ta
način  zbere  največje  število  točk  dobi
rang 1, itd.

15., 16., 17.
Nacionalni inštitut za biologijo

Št. 30/00 Ob-31159
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, 1000 Ljubljana, faks 306-12-02.

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

3. (a) Kraj dobave: Mestna občina Ljub-
ljana, Odd. za informatiko, Streliška 14,
1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nakup računalnikov, pre-
nosnih računalnikov, delovnih postaj,
datotečnih strežnikov, laserskih tiskal-
nikov, naprav za neprekinjeno napa-
janje, tiskalnikov in čitalnikov, moni-
torjev.

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

– sklop A1 – osebni računalniki,
– sklop A2 – osebni računalniki,
– sklop B – prenosni računalniki,
– sklop C – delovne postaje,
– sklop D – datotečni strežniki,
– sklop E – laserski tiskalniki,
– sklop F – tiskalniki in čitalniki,
– sklop G – monitorji,
– sklop H – naprave za neprekinjeno na-

pajanje.
(č) Ocenjena vrednost naroči-

la: 68,375.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
– sklop A1 – osebni računalniki –

19,500.000 SIT:
– sklop A2 – osebni računalniki –

19,500.000 SIT,
– sklop B – prenosni računalniki –

7,800.000 SIT,
– sklop C – delovne postaje –

3,000.000 SIT,
– sklop D – datotečni strežniki –

3,500.000 SIT,
– sklop E – laserski tiskalniki –

6,850.000 SIT,

– sklop F – tiskalniki in čitalniki –
1,705.000 SIT,

– sklop G – monitorji – 2,200.000 SIT,
– sklop H – naprave za neprekinjeno na-

pajanje – 4,320.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: v

razpisni dokumentaciji.
5. Predvideni datum zaključka dobave: v

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

lahko zahteva razpisno dokumentaci-
jo: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Dalmatinova 1, Ljubljana, Alenka Mihelčič.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo 35.000 SIT na ŽR št:
50100-630-810108 sklic na št. 121-
10205 – s pripisom JR-nakup računalnikov.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 24. 7. 2000 do 12. ure,
Dalmatinova 1, Ljubljana.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbe: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Dalmatinova 1, Alenka Mihelčič.

8. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Mestna občina Ljubljana, Mestna up-
rava, Dalmatinova 1, Ljubljana, 24. 7. 2000
ob 13. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: v razpisni dokumentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: v razpisni do-
kumentaciji.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 24. 7. 2000.

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

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

16., 17.
Mestna občina Ljubljana

Mestna uprava

Št. 04-676/00 Ob-31168
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze, Upra-
va Republike Slovenije za pomorstvo, Uk-
marjev trg 2, 6000 Koper, tel.
066/66-32-100, faks 066/66-32-102.

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

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

trebno dobaviti:
1. simulator za rokovanje s teko-

čim tovorom za VLCC ladjo,
2. simulator za rokovanje s tekočim

tovorom za ladjo, ki prevaža kemikalije,
3. simulator nakladanja za kontej-

nersko ladjo,
4. simulator nakladanja ladje za

prevoz razsutega tovora,

5. simulator nakladanja za RO-RO
ladjo,

6. simulator nakladanja za večna-
mensko ladjo.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevane-
ga blaga, za katere dele oziroma skupine:
ponudnik lahko predloži delno ponudbo, in
sicer le ponudbo za dobavo enega, več ali
vseh simulatorjev.

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

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

predvideni rok dobave – avgust 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

predvideni rok dobave – avgust 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za promet in zveze, Uprava Repub-
like Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg
2, 6000 Koper, Ines Hrastič Pavlič.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo do 12. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnina za razpisno do-
kumentacijo znaša 3.000 SIT, nakazilo z
virmanom na žiro račun št.
51400-845-20054 - Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo, sklic na št.
04-676/00.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za promet in zve-
ze, Uprava Republike Slovenije za po-
morstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 7. 2000 ob 12. uri na sedežu Uprave
Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmar-
jet trg 2, Koper.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeni 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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 8. 2000.

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

Merilo  Teža merila

1.  Izpolnjevanje tehničnih
zahtev naročnika  0–40

2.  Ponudbena cena  0–25
3.  Število ponujenih simulatorjev  0–10
4.  Rok dobave  0–5
5.  Čas servisiranja  0–5
6.  Možnost nadgradnje 0–5
7.  Mrežna povezava 0–5
8.  Garancijski rok 0–5

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije na naslovu kot pod
1. točko.

16., 17.
Ministrstvo za promet in zveze

Uprava RS za pomorstvo
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Št. 04-11040/99-00 Ob-31171
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze, Upra-
va Republike Slovenije za pomorstvo, Uk-
marjev trg 2, 6000 Koper, št. telefaksa
05/66-32-102.

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

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

trebno dobaviti: izdelava in dobava reše-
valno-patruljnega čolna (1kom).

(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:
230,000.000 SIT.

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

nec meseca februarja 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

konec meseca februarja 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za promet in zveze, Uprava Repub-
like Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg
2, 6000 Koper, Ines Hrastič Pavlič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 15. ure do 24. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnina za razpisno do-
kumentacijo znaša 5.000 SIT, plačljiva z vir-
manom na žiro račun št. 51400-845-20054
- Uprava Republike Slovenije za pomorstvo,
sklic na št. 04-11040/99-00.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe 31. 7. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za promet in zve-
ze, Uprava Republike Slovenije za po-
morstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 7. 2000 ob 12.00 uri, na sedežu Upra-
ve Republike Slovenije za pomorstvo, Uk-
marjev trg 2, Koper.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe: po-
nudnik mora hkrati s ponudbo predložiti ga-
rancijo banke za resnost ponudbe, vnovčlji-
vo na prvi poziv v višini 5% ponudbene vred-
nosti z veljavnostjo do 30. 9. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeni 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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

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

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

– ponudbena cena 0 – 25 točk,
– zadovoljitev tehničnih

zahtev naročnika 0 – 25 točk,
– rok dobave 0 – 15 točk,
– pogoji servisiranja

in garancijski rok 0 – 15 točk,

– reference in finančno
stanje ponudnika 0 – 10 točk,

– reference ladjedelnice
in certifikat kakovosti 0 - 10 točk.

Način uporabe meril je naveden v razpi-
sni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu kot pod točko 7b.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Ur. l. RS, št.
81-82 z dne 8. 10. 1999.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za pomorstvo

Št. 307/2000 Ob-31176
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovensko narodno gledališče Dra-
ma Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana;
061/223-885.

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

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

no dobaviti: glavna zavesa v veliki dvora-
ni SNG Drama Ljubljana (demontaže, do-
bava in montaža zaves in pogona, dode-
lave mehanizmov za dosego funkcioni-
ranja v celoti).

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: 5,5 mili-
jonov SIT.

4. Datum dobave: poletje 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: se-
dež naročnika pri Lidiji Toroš tel.
061/221-462.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 3. do 14. 7.
2000 vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5000 SIT, ŽR
50100-603-56416.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 7. 2000, ob 10. uri.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Tajništvo SNG Drame, Er-
javčeva 1, 1000 Ljubljana.

Ponudniki morajo predložiti svojo ponud-
bo na naslov naročnika v zapečateni kuverti
z oznako “Ne odpiraj - ponudba za nakup
zaves”.

8. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
21. 7. 2000, sedež naročnika, sejna soba
št. 409, ob 12. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: navedena so v razpisni dokumen-
taciji in so skladna z navodilom v Ur. l. RS,
št. 43/00.

10. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: proračunska sredstva.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis 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 skladna z 21. čl. ZJN. Merila so: tehnič-
ne lastnosti zaves in druge opreme in stori-
tve; skupna cena; izpolnjevanje zahtev na-
ročnika v razmerju 1:1:1.

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

16., 17.
SNG Drama Ljubljana

Št. 81-33/02 Ob-31218
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 visokonapetost-
ne opreme 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 delne ponudbe, in si-
cer za naslednje dele:

A) odklopniki,
B) ločilniki in ozemljilniki,
C) tokovni merilni transformatorji,
D) napetostni mrilni transformatorji,
E) odvodniki prenapetosti,
F) podporni izolatorji,
G) 110 kV kabli.
Vsak del ponudbe predstavlja tehnično

zaključeno celoto.
Variantne ponudbe ne bodo obravna-

vane.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
A) 100 mio SIT,
B) 102 mio SIT,
C) 32 mio SIT,
D) 40 mio SIT,
E) 20 mio SIT,
F) 16 mio SIT,
G) 20 mio SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: julij

2001.
5.
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: 5. 9. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, so-
ba 3C.5, prevzemnika Katarina Lipovec.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2000 ob 10. uri, pri naročniku, dvora-
na 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.

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 ove-
rovitve ne sme biti starejši od 90 dni), ozi-
roma za samostojne podjetnike priglasi-
tveni 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 za-
radi 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 pro-
izvajalca (ISO),

– z manjkajočimi podatki izpolnjena po-
godba, parafirana na vsaki strani in podpi-
sana ter potrjena z žigom ponudnika,

– izpolnjen obrazec ponudbenega pred-
računa,

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

– prafiran 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 raz-
pisano javno naročilo po svojih knjigo-
vodskih podatkih izkazano, da je poravnal
vse  svoje  obveznosti  do  dobaviteljev 
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, Uradni list RS, št. 71/99
in 78/99).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 11. 2000.

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

– skupna ponudbena cena (70% delež),
– plačilni pogoji (5%),
– potrjene pozitivne reference proizva-

jalca za dobavo identične opreme napetosti
110 kV in več na elektroenergetskih objek-
tih v Sloveniji (10%),

– potrjene pozitivne reference ponudni-
ka za dobavo identične opreme napetosti
110 kV in več na elektroenergetskih objek-
tih v Sloveniji (5%),

– tehnične prednosti (10%),
– neurejenost ponudbene dokumentaci-

je (-3%).
Merila so eneka za vsako tehnično za-

ključeno celoto in so podrobno prikazana v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podajata jih kontaktni osebi naročnika
Marko Hrast tel. 061/174-24-56 in Borut
Vertačnik tel. 061/174-24-29.

Ponudnik lahko v času razpisa zahteva
dodatna pojasnila v roku 15 dni od datuma
objave naročila.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Ur. l. RS, št.
90 z dne 5. 11. 1999.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ljubljana

Ob-31219
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala, javno podjetje d.o.o.,

Murska Sobota, Kopališka 2, 9000 Murska
Sobota, 069/31-401.

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

3. (a) Kraj dobave: Komunala, javno pod-
jetje d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2,
9000 Murska Sobota.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: ekstra lahko kurilno olje,
800.000 I.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
60,000.000 SIT.

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

koj po podpisu pogodbe, sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 7. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala, javno podjetje d.o.o., Murska So-
bota, Kopališka 2, 9000 Murska Sobota v
tajništvu podjetja.

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

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

predložiti ponudbe: 21. 7. 2000 ob 11. uri.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Komunala, javno podjetje
d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2, 9000
Murska Sobota, tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 7. 2000 ob 12. uri, Komunala, javno pod-
jetje d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2,
9000 Murska Sobota v sejni sobi podjetja.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini
4,000.000 SIT z veljavnostjo do 21. 10.
2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni pogoji v skladu
z dano ponudbo, vendar ne manj kot 60 dni
od nastanka DUR.

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

morejo umakniti ponudbe: 21. 10. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba: Benkovič Anton, univ.
dipl. inž. str.

16., 17.
Komunala, javno podjetje d.o.o.,

Murska Sobota

Št. 19/2000 Ob-31220
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

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

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

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema delavnic - doba-
va orodja in instrumentov, hidravlične
vulkanizacijske stiskalnice in viličarja.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudba se izdela v celoti ali po sklopih.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
19,800.000 SIT.

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

– orodje in merilni instrumenti
5,800.000 SIT,

– hidravlična vulkanizacijska stiskalnica
8,000.000 SIT,

– viličar 6,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

1. 8. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Trbovlje d.o.o., nabavna služ-
ba (Anita Žučko), Ob železnici 27, 1420
Trbovlje (od 10. do 12. ure).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT; znesek je potrebno naka-
zati na ŽR št. 52700-601-11513. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predlo-
žiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS, da
je ponudnik davčni zavezanec, oziroma izja-
vo, da ni registriran za DDV.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o. v nabavno službo, Ob železnici 27,
Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 18. 7. 2000 ob
10.30, v prostorih TET d.o.o., Ob železni-
ci 27.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo po pogojih po-
nudbe.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

– cena s plačilnimi pogoji do 70,
– boniteta ponudnika (donosnost, sol-

ventnost, likvidnost, certificiranost) do 16,
– dobavni rok do 14.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16., 17.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Trbovlje

Št. 1032-2 Ob-31221
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Zavod Republike Slovenije za

blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks:
01/589-73-47.

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

3. (a) Kraj dobave: rezervoarji v Republi-
ki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 9,000.000 litrov neosvin-
čenega motornega bencina 95 okt.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje za dobavo celot-
ne količine neosvinčenega motornega ben-
cina ali samo dela zahtevane količine ne-
osvinčenega motornega bencina.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
477,000.000 SIT (brez trošarine in DDV).

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naj-
manj 100 mio SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: po-
stopne dobave.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod Republike Slovenije za blagovne rezer-
ve, 1000 Ljubljana, Dunajska 106/VIII, so-
ba 1, tel. 01/589-73-00.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 14. 7. 2000
vsak delavnik od 9. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT plača ponudnik
z virmanom na žiro račun št.
50101-603-402300 pri APP Ljubljana s pri-
pisom “Javni razpis za dobavo NMB 95” ali
pri blagajni zavoda. Znesek plačila razpisne
dokumentacije vključuje 19% DDV.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, 1000 Ljubljana, Du-
najska 106/VIII, soba 1, pisno v zaprti ovoj-
nici s pripisom “Ponudba za dobavo NMB
95 - ne odpiraj!” z navedbo številke objave
javnega razpisa.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 8. 2000 ob 12. uri, Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana,
Dunajska 106/VII, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% od
ponujene vrednosti z veljavnostjo do 4. 10.
2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: so določeni v razpisni
dokumentaciji.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 7. 2000.

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

– ponujena cena - 60%,
– plačilni pogoji - 20%,
– dobavni rok - 10%,
– reference - 10%.
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: po telefonu 01/589-73-00 vsak de-
lavnik od 10. 7. do 21. 7. 2000 od 12. do
14. ure.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o
javnem naročilu blaga v vrednosti nad 150
mio SIT je bila objavljena v Uradnem listu
RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000, Št. 1032,
Ob-23172.

17.
Zavod Republike Slovenije za

blagovne rezerve

Št. 600/1-00 Ob-31231
1. Naročnik, poštni naslov , številka tele-

faksa: Osnovna šola Prežihovega Voranca
Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča 5, 4270
Jesenice, faks 064/863-174.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Preži-
hovega Voranca, C. Toneta Tomšiča 5, Je-
senice.

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

1. mleko in mlečni izdelki;
2. meso in mesni izdelki;
3. ribe;
4. sveža zelenjava in sadje;
5. zamrznjena in konzervirana ze-

lenjava in sadje;
6. sadni sokovi in sirupi;
7. kruh, pekovsko pecivo, slašči-

čarski izdelki in keksi;
8. ostalo prehrambeno blago.

Vrsta, opis in orientacijske količine arti-
klov, ki so predmet javnega naročila, so
navedene 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 potegujejo za dobavo vseh
artiklov v celoti (sklopi od 1 do 8), za posa-
mezne sklope v celoti ali za posamezne
podskupine, kjer so določene.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
20,920.000 SIT.

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

1. sklop: 3,500.000 SIT,
2. sklop: 3,800.000 SIT,
3. sklop: 270.000 SIT,
4. sklop: 1,800.000 SIT,
5. sklop: 1,300.000 SIT,
6. sklop: 1,200.000 SIT,
7. sklop: 3,800.000 SIT,
8. sklop: 5,150.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: do-
bava bo sukcesivna za čas veljavnosti po-
godbe – od 1. 9. 2000 dalje.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 8. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Prežihovega Voranca, Cesta To-
neta Tomšiča 5, 4270 Jesenice, tajništvo
osnovne šole, od 8. do 12. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 31. 7. 2000.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o vpla-
čilu 5.950 SIT, na račun naročnika št.
51530-603-33486, sklic na 31/07- za raz-
pisno dokumentacijo.

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

Zaprte kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom: Ponudba – ne odpiraj, števil-
ko uradnega lista, v katerem je bil objavljen
razpis, ter z navedbo predmeta naročila.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Prežihovega
Voranca, Cesta Toneta Tomšiča 5, 4270
Jesenice, tajništvo, I. nadstropje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
dne 31. 7. 2000, ob 12. uri, na naslovu
naročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremenljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudniki morajo predložiti
bančno garancijo za resnost dane ponudbe
s strani ponudnika, v znesku 3 % od vred-
nosti ponudbe, samo če njegova skupna
ponujena vrednost presega znesek
25,000.000 SIT.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega preje-
ma listine, ki je podlaga za plačilo.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe po preteku roka
za oddajo le-te; veljavnost ponudbe mora
biti 70 dni od preteka roka za oddajo po-
nudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člena ZJN): edino
merilo je najugodnejša cena

15., 16., 17.
Osnovna šola Prežihovega Voranca,

Jesenice

Št. 1924/00 Ob-31247
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Slo-
venska cesta 58, 1516 Ljubljana, telefaks:
061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: skladišča poslovnih
enot, oziroma nadzorništva Elektro Ljublja-
ne d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava golih vodnikov in
s.n. energetskih kablov:

– goli vodniki,
– s.n. energetski kabli.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega

blaga, za katere dele oziroma skupine:
upoštevane bodo delne ponudbe.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 109,000.000 SIT.

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

– goli vodniki 7,000.000 SIT,
– s.n. energetski kabli 102,000.000

SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: po-

godbeni stranki se dogovorita za sukcesiv-
no naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim
rokom in za obdobje 12 mesecev po skleni-
tvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je 12
mesecev po sklenitvi pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi št. 16 na naslovu Jav-
no podjetje Elektro Ljubljana d.d., Sloven-
ska cesta 56/VI, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 10. 7. 2000 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana
d.d., št. 50102-601-90004, sklic na števil-
ko: 007991-276 z obvezno navedbo dav-
čne številke!

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 31. 7. 2000 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbe morajo biti odda-
ne na naslov: Elektro Ljubljana, Javno po-
djetje za distribucijo električne energije,
d.d., Služba za javna naročila in nabavo,
Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava mora biti predložena v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega naslo-
va naročnika. Prijava naj ima obvezno pripi-
sano “Javni razpis – Ponudba za dobavo
golih vodnikov in s.n. energetskih kablov –
Ne odpiraj!”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 31. 7. 2000, ob
12. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 56/VII, v
Ljubljani.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo, mi-
nimalni plačilni rok 30 dni.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-

hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: ponudnik je lahko gospodarska dru-
žba, ki mora predložiti naslednjo dokumen-
tacijo:

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni od
objave v Uradnem listu RS,

– pravnomočno odločbo-dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa in datum overovitve
nje kopije ni starejši od 90 dni od objave v
Uradnem listu RS,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,

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

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

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,

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

– obrazce o boniteti BON 1 in BON 2,
oziroma BON 3, pri čemer datum overovi-
tve kopije BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2 in BON 3 pa ne
starejša od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
stih iz naslova davkov in drugih dajatev, ne
starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

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

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov in tehnični opremljenosti ponudnika,
potrebna za izvedbo naročila.

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

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost – pri del-

nih ponudbah posamezne skupine materia-
la, oziroma opreme,

– plačilni pogoji,
– kakovost dobave,
– reference ponudnika,
– reference proizvajalca.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 21. 7. 2000.

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

17.
Elektro Ljubljana d.d
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Št. 1926/00 Ob-31248
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Slo-
venska cesta 58, 1516 Ljubljana, telefaks:
061/132-40-74.

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

3. (a) Kraj dobave: skladišča poslovnih
enot - nadzorništva Elektro Ljubljane d.d.,
oziroma na lokaciji transformatorskih postaj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava opreme za trans-
formatorske postaje na betonskem dro-
gu in kompaktnih transformatorskih
postaj 20/0.4 kV:

– oprema za TP na betonskem drogu,
– kompaktne TP 20/0.4 kV – do 250 kVA,
– kompaktne TP 20/0.4 kV – do 630 kVA.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
upoštevane bodo delne ponudbe.

(d) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 68,000.000 SIT.

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

– oprema za TP na betonskem drogu
35,000.000 SIT,

– kompaktne TP 20/0.4 kV – do 250
kVA 18,000.000 SIT,

– kompaktne TP 20/0.4 kV – do 630
kVA 15,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: po-
godbeni stranki se dogovorita za sukcesiv-
no naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim
rokom in za obdobje 12 mesecev po skleni-
tvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
Predvideni datum zaključne dobave je 12
mesecev po sklenitvi pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi št. 16 na naslovu Jav-
no podjetje Elektro Ljubljana d.d., Sloven-
ska cesta 56/VI, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 10. 7. 2000 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana
d.d., št. 50102-601-90004, sklic na števil-
ko: 007991-276 z obvezno navedbo dav-
čne številke!

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 31. 7. 2000 do
14. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbe morajo biti odda-
ne na naslov: Elektro Ljubljana, Javno po-
djetje za distribucijo električne energije,
d.d., Služba za javna naročila in nabavo,
Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava mora biti predložena v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega naslo-
va naročnika. Prijava naj ima obvezno pripi-

sano “Javni razpis – Ponudba za dobavo
opreme za TP na betonskem drogu in kom-
paktnih TP 20/0.4 kV – Ne odpiraj!”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 8. 2000, ob
10. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 56/VII, v
Ljubljani.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo, mi-
nimalni plačilni rok 30 dni.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba, ki
mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni od
objave v Uradnem listu RS,

– pravnomočno odločbo - dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa in datum overovitve
nje kopije ni starejši od 90 dni od objave v
Uradnem listu RS,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,

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

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

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,

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

– obrazce o boniteti BON 1 in BON 2,
oziroma BON 3, pri čemer datum overovi-
tve kopije BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2 in BON 3 pa ne
starejša od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
stih iz naslova davkov in drugih dajatev, ne
starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– izjavo ponudnika o obveznostih po zako-
nu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti dajanja
tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov in tehnični opremljenosti ponudnika,
potrebna za izvedbo naročila.

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

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost - pri del-

nih ponudbah posamezne skupine materia-
la, oziroma opreme,

– plačilni pogoji,
– kakovost dobave,
– reference ponudnika,
– reference proizvajalca.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 21. 7. 2000.

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

17.
Elektro Ljubljana d.d.

Št. 1927/00 Ob-31250
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Slo-
venska cesta 58, 1516 Ljubljana, telefaks:
061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: skladišča poslovnih
enot - nadzorništva Elektro Ljubljane d.d.,
oziroma na lokaciji transformatorskih postaj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava kabelskih montaž-
nih transformatorskih postaj 20/0.4 kV
in opreme:

– n.n. polja/celice,
– s.n. stikalni bloki,
– ohišja za kabelske montažne TP

20/0.4 kV.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
upoštevane bodo celovite ponudbe.

(d) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 134,000.000 SIT.

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

godbeni stranki se dogovorita za sukcesiv-
no naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim
rokom in za obdobje 12 mesecev po skleni-
tvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je 12
mesecev po sklenitvi pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi št. 16 na naslovu Jav-
no podjetje Elektro Ljubljana d.d., Sloven-
ska cesta 56/VI, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 10. 7. 2000 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana
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d.d., št. 50102-601-90004, sklic na števil-
ko: 007991-276 z obvezno navedbo dav-
čne številke!

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 31. 7. 2000 do
14. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbe morajo biti odda-
ne na naslov: Elektro Ljubljana, Javno po-
djetje za distribucijo električne energije,
d.d., Služba za javna naročila in nabavo,
Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava mora biti predložena v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega naslo-
va naročnika. Prijava naj ima obvezno pripi-
sano “Javni razpis – Ponudba za dobavo
kabelskih montažnih TP 20/0.4 kV in opre-
me – Ne odpiraj!”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 8. 2000, ob
12. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 56/VII, v
Ljubljani.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo, mi-
nimalni plačilni rok 30 dni.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba, ki
mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni od
objave v Uradnem listu RS,

– pravnomočno odločbo - dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa in datum overovitve
nje kopije ni starejši od 90 dni od objave v
Uradnem listu RS,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,

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

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

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,

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

– obrazce o boniteti BON 1 in BON 2,
oziroma BON 3, pri čemer datum overovi-
tve kopije BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2 in BON 3 pa ne
starejša od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
stih iz naslova davkov in drugih dajatev, ne
starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– izjavo ponudnika o obveznostih po zako-
nu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti dajanja
tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov in tehnični opremljenosti ponudnika,
potrebna za izvedbo naročila.

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

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– kakovost dobave,
– reference ponudnika,
– reference proizvajalca.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 21. 7. 2000.

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

17.
Elektro Ljubljana d.d.

Št. 1917/00 Ob-31252
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Slo-
venska cesta 58, 1516 Ljubljana, telefaks:
061/132-40-74.

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

3. (a) Kraj dobave: DV 2 x 110 kV Osoj-
nik – Metlika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava in zamenjava stre-
lovodne vrvi z OPGW optičnim kablom
na daljnovodu DV 2 x 110 kV Osojnik –
Metlika.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudba mora biti celovita, delne ponudbe ne
bodo upoštevane.

(d) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 40,700.000 SIT.

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

četek dobave je september 2000, z omeji-
tvijo vrednosti na 20,000.000 SIT v letu
2000.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
Zaključek dobave in dokončanje del je ko-
nec I. polletja leta 2001.

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 št. 16 na naslovu Jav-
no podjetje Elektro Ljubljana d.d., Sloven-
ska cesta 56/VI, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 10. 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., št. 50102-601-90004, sklic na števil-
ko: 007991-276 z obvezno navedbo dav-
čne številke!

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 1. 8. 2000 do 14. ure,
ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbe morajo biti odda-
ne na naslov: Elektro Ljubljana, Javno po-
djetje za distribucijo električne energije,
d.d., Služba za javna naročila in nabavo,
Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava mora biti predložena v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega naslo-
va naročnika. Prijava naj ima obvezno pripi-
sano “Javni razpis – Ponudba za dobavo in
zamenjavo strelovodne vrvi z OPGW optič-
nim kablom na daljnovodu DV 2 x 110 kV
Osojnik – Metlika – Ne odpiraj!”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 8. 2000, ob
9. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 56/VII, v
Ljubljani.

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

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

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 te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba, ki
mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni od
objave v Uradnem listu RS, če ponudnik
vključuje sodelovanje podizvajalcev, mora
predložiti še podatke o predvidenih podiz-
vajalcih 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 objave v
Uradnem listu RS,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,
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– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od objave v Uradnem listu RS,

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

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% 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 objave v Ura-
dnem listu RS,

– 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 objave v Ura-
dnem listu RS,

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

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

– 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 po-
dizvajalcev),

– potrjen predlog pogodbe.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morajo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be je 90 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

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

vega izvajalca montaže,
– reference proizvajalca razpisanega

optičnega kabla in opreme, ki se že upo-
rablja v elektrogospodarskih podjetjih v
Sloveniji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 21. 7. 2000.

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

17.
Elektro Ljubljana d.d.

Št. 1925/00 Ob-31254
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Slo-
venska cesta 58, 1516 Ljubljana, telefaks:
061/132-40-74.

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

3. (a) Kraj dobave: skladišča poslovnih
enot, oziroma nadzorništva Elektro Ljublja-
ne d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava n.n. energetskih
kablov in samonosnih kabelskih snopov
(SKS):

– n.n. energetski kabli,
– samonosni kabelski snopi (SKS).
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: upošte-
vane bodo delne ponudbe.

(d) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 145,000.000 SIT.

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

– n.n. energetski kabli 90,500.000 SIT,
– samonosni kabelski snopi

(SKS) 54,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: po-

godbeni stranki se dogovorita za sukcesiv-
no naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim
rokom in za obdobje 12 mesecev po skleni-
tvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je 12
mesecev po sklenitvi pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi št. 16 na naslovu Jav-
no podjetje Elektro Ljubljana d.d., Sloven-
ska cesta 56/VI, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 10. 7. 2000 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana
d.d., št. 50102-601-90004, sklic na števil-
ko: 007991-276 z obvezno navedbo dav-
čne številke!

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 31. 7. 2000 do
14. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbe morajo biti odda-
ne na naslov: Elektro Ljubljana, Javno po-
djetje za distribucijo električne energije,
d.d., Služba za javna naročila in nabavo,
Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava mora biti predložena v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega naslo-
va naročnika. Prijava naj ima obvezno pripi-
sano “Javni razpis – Ponudba za dobavo
n.n. energetskih kablov in samonosnih ka-
belskih snopov (SKS) – Ne odpiraj!”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 8. 2000, ob

8. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 56/VII, v
Ljubljani.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo, mi-
nimalni plačilni rok 30 dni.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba, ki
mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni od
objave v Uradnem listu RS,

– pravnomočno odločbo - dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa in datum overovitve
nje kopije ni starejši od 90 dni od objave v
Uradnem listu RS,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,

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

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

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,

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

– obrazce o boniteti BON 1 in BON 2,
oziroma BON 3, pri čemer datum overovi-
tve kopije BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2 in BON 3 pa ne
starejša od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
stih iz naslova davkov in drugih dajatev, ne
starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– izjavo ponudnika o obveznostih po zako-
nu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti dajanja
tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov in tehnični opremljenosti ponudnika,
potrebna za izvedbo naročila.

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

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost – pri del-

nih ponudbah posamezne skupine materia-
la, oziroma opreme,

– plačilni pogoji,
– kakovost dobave,
– reference ponudnika,
– reference proizvajalca.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 21. 7. 2000.

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

17.
Elektro Ljubljana d.d.

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
Ob-31336

Preklicujemo objavo javnega razpisa
brez omejitev za gradnjo Pokrajinske in štu-
dijske knjižnice v Murski Soboti, objavljeno
v Uradnem listu RS, št. 39 z dne 12. 5.
2000, Ob-27061 in popravka razpisa v
Uradnem listu RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000,
Ob-29118.

Utemeljitev: razveljavitev razpisa je izve-
dena na podlagi tega, ker ponudbene vred-
nosti presegajo več kot 10% ocenjene vred-
nosti razpisanih del.

Mestna občina Murska Sobota

Popravek
Št. 3511-129/87 Ob-31337

V javnem razpisu za opravljanje strokov-
nega nadzora pri gradnji zdravstvenega do-
ma v Krškem, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000,
Ob-30112, se 10., 11. in 16. točka pravil-
no glasijo:

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 28. 7. 2000,
najkasneje do 10. ure.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 28. 7. 2000, in sicer
v sejni sobi D Občine Krško, ob 10.30.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 28. 7. 2000
od 10. ure dalje.

Občina Krško

Št. 352-05-1350-4/2000 Ob-31000
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Cerklje na Gorenjskem, Uli-

ca Franca Barleta 23, 4207 Cerklje, tel.
04/27-80-100, faks: 04/25-21- 027.

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

3. Kraj izvedbe del: Češnjevek, Občina
Cerklje na Gorenjskem.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

4.1. Sekundarna kanalizacija
Adergas, Trata in Češnjevek v ocenjeni
vrednosti 45,000.000 SIT,

4.2. Dobava in montaža male bio-
loške čistilne naprave za čiščenje od-
padne vode iz naselij Adergas, Češnje-
vek in Trata, s predvideno kapaciteto
čiščenja 400 PE. Naprava mora biti
montažne izvedbe, preizkušene tehno-
logije tipa precejalnik z ocenjeno vred-
nostjo 17,000.000 SIT,

4.3. Gradbena dela za vgraditev
montažne male biološke čistilne napra-
ve v ocenjeni vrednosti 15,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: predvidena je oddaja
del po sklopih, kot jih vsebujejo točke 4.1.,
4.2. in 4.3.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo izdelane po razpisni do-
kumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudba je vezana na projekt za
izvedbo.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
september 2000, zaključek december
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Cerklje na Gorenjskem, Ul. Franca Bar-
leta 23, 4207 Cerklje (kontaktna oseba
Zdravko Kastelic) telefon 064/27-80-100,
faks 064/25-21-027;

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT, ŽR
51500-630-50176; sklic na št. 713-00002
ali na blagajni Občine Cerklje.

Ponudniki morajo ob dvigu razpisne do-
kumentacije predložiti fotokopijo potrdila o
plačilu ali blagajniški prejemek Občine Cer-
klje na Gorenjskem.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Cerklje na Gorenj-
skem, Ul. Franca Barleta 23, 4207 Cerklje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 8. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Cerklje na Gorenjskem, Ul. Franca Barleta
23, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot finančno zavarovanje za resnost ponud-
be mora ponudnik predložiti bančno garan-
cijo v višini 10% vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja je v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna in skle-
njeno pogodbo.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik je lahko gospodarska druž-
ba ali samostojni podjetnik, ki mora pred-
ložiti dokumentacijo, določeno v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni po odpi-
ranju ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
ponudbena cena, rok in način plačila, rok
dokončanja del, reference pri gradnji tovrst-
nih del, garancije, druge ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: informacije dobijo ponudniki na naslo-
vu investitorja.

17., 18.
Občina Cerklje na Gorenjskem

Št. 60-2103/00 Ob-31030
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Novo mesto, d.o.o., Roz-
manova 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/393-24-50, faks 068/393-25-05.

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

3. Kraj izvedbe del: Iglenik–Cerovec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovoda Iglenik–Cerovec, I.c faza.

Skupna ocenjena vrednost gradbenih in
montažnih del javnega naročila:
14,000.000 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: ponudbe ponudnikov,
ki bodo posredovane samo za posamezne
sklope, ne bodo upoštevane oziroma štele
se bodo za nepopolne.

(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: variantne ponudbe ne bodo
upoštevane oziroma štele se bodo za ne-
popolne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
16. 8. 2000, konec del: 31. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Novo mesto, d.o.o., Sektor razvo-
ja in investicij, Podbevškova 12, 8000 No-
vo mesto, kontaktna oseba: Goran Stano-
jević.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 30.000
SIT na ŽR Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459, pri Agenciji za pla-
čilni promet Novo mesto, z navedbo “Javni
razpis za izgradnjo vodovoda Iglenik–Cero-
vec, I.c faza”.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 7. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Novo mesto,
d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Pod-
bevškova 12, 8000 Novo mesto, kontaktna
oseba: Stanojević Goran.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 7. 2000 ob 11. uri, Komunala Novo
mesto, d.o.o., Podbevškova 12, 8000 No-
vo mesto, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 2% ocenjene vrednosti javnega naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji, opredeljeni v razpisni dokumentaciji
in pogodbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik je lahko gospodarska druž-
ba ali samostojni podjetnik z ustreznimi kva-
lifikacijami za opravljanje tovrstnih dejav-
nosti. Ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti
mora poravnane davčne in druge z zako-
nom določene obveznosti. Podrobnejše
zahteve so podane v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 21. 9. 2000.

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

1. reference za izvedbo tovrstnih del:
– brez potrjenih referenc o kvalitetno

izvedenih delih ali niso priložene v originalu
– izločen iz postopka oddaje naročila,

– ima potrebne potrjene reference –
ostaja v postopku oddaje naročila;

2. ponudbena cena:
– ugodnejša je nižja cena,
– fiksnost cen;
3. plačilni pogoji:
– ne sprejema plačilnih pogojev raz-

pisa (če v ponudbi ni priložene izjave o spre-
jemanju vseh razpisanih pogojev) – izločen
iz postopka oddaje naročila,

– sprejema vse razpisane plačilne po-
goje ali pa nudi ugodnejše – ostaja v po-
stopku oddaje naročila;

4. rok izvedbe:
– izvedba v daljšem roku kot je razpi-

sano (če v ponudbi ni priložene izjave o
sprejemanju vseh razpisnih pogojev ali nudi
daljši rok izvedbe kot je razpisan) – izločen
iz postopka oddaje naročila,

– izvedba v krajšem ali razpisanem ro-
ku – ostaja v postopku oddaje naročila;

5. usposobljenost ponudnika: 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. čle-
na odredbe ter na podlagi prilog k navede-
nim 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 sode-
lovanja z njimi, mora k ponudbi priložiti
podizvajalske pogodbe oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju in zgoraj navedene pri-
loge po seznamu tudi za podizvajalce.

7. Zakon o graditvi objektov:
– izpolnjevanje pogojev po zakonu o

graditvi objektov – ostaja v postopku odda-
je naročila,

– neizpolnjevanje pogojev po zakonu
o graditvi objektov – izločen iz postopka
oddaje naročila.

16., 17., 18.
Komunala Novo mesto, d.o.o.

Ob-31032
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Železniki, Češnjica 48, p.p.
2, 4228 Železniki, faks 064/60-00-020.

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

3. Kraj izvedbe del: Železniki.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja objekta Športna dvorana Železniki –
tretja gradbena faza.

Ocenjena vrednost skupnih del:
130,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: predvidena 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: okvirni čas
izvedbe 4 mesece po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Lo-
kainvest, d.o.o., Kapucinski trg 7, 4220
Škofja Loka, kont. oseba Nataša Jelovčan,
tel. 064/656-090, faks 064/424-117.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 7. 2000, vsak
delovnik med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 25.000 SIT na žiro
račun 51510-601-11191 (Lokainvest,
d.o.o., Škofja Loka).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 7. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Železniki, Češnjica
48, p.p. 2, 4228 Železniki.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 7. 2000 ob 10.30, na naslovu: Občina
Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, sej-
na soba – 2. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe
3,900.000 SIT (3% od orientacijske vred-
nosti del), z veljavnostjo 75 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo izvedenih del bo na podlagi izstavlje-
nih in potrjenih mesečnih situacij.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo v skladu z raz-
pisno 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:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo, zahteva-
no 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 ponudb.
Rok veljavnosti ponudb ne sme biti krajši od
75 dni od dneva odpiranja.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pod-
robnejša merila za izbiro so določena v
razpisni dokumentaciji:

– ponudbena cena – 60 točk,
– plačilni pogoji – 10 točk,
– reference – 10 točk,
– ponujeni blagovni kredit – 5 točk,
– garancijski rok – 10 točk,
– ostale ugodnosti – 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Lokainvest, d.o.o., Kapucinski trg 7,
Škofja Loka, kont. oseba Robert Bratuž ozi-
roma Jože Bešter, tel. 064/656-090, faks
064/624-117.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava naročila je bila objavljena
v letu 1999.

18.
Občina Železniki

Št. 351-8/98-03 Ob-31034
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Muta, Občinska uprava, Glav-
ni trg 17, 2366 Muta, faks 0602/61-114.

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

3. Kraj izvedbe del: Muta.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovoda v Podlipju pod Sv. Primo-
žem, orientacijska vrednost del je
15,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: oddaja je predvidena
v enem sklopu.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.
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(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden rok
začetka del je 1. 8. 2000, dokončanje pa
30. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Muta, Občinska uprava, Glavni trg 17,
2366 Muta, kontaktni osebi sta Ferdo Je-
hart, Silva Skutnik, tel. 0602/61-823.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
ponudb (vsak dan od 8. do 12. ure, razen
ob sobotah, nedeljah in državnih praznikih).

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti razpi-
sno dokumentacijo, morajo predložiti dokazi-
lo o plačilu pristojbine v višini 5.000 SIT na ŽR
št. 51860-630-25685, z namenom nakazila
“Pristojbina za javni razpis vodovod Muta”.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Muta, Občinska
uprava, Glavni trg 17, 2366 Muta.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 7. 2000 ob 13. uri, Občina Muta, Ob-
činska uprava, Glavni trg 17, v sejni sobi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 5% od orientacijske vrednosti
javnega razpisa.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po začasnih mesečnih situacijah v
roku 60 dni od dneva izstavitve situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko
angažira podizvajalce pod pogoji iz razpi-
sne 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: zahteve, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost, so
natančno opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 20. 7. 2000
po 12. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-
rabljena bodo merila, in sicer ponudbena
cena in reference. Način uporabe meril je
naveden v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba mora biti sestavljena na origi-
nalnem popisu del.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni
bila objavljena.

18.
Občina Muta

Ob-31035
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Termoelektrarna Bre-

stanica, d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica,
faks 0608/22-262.

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

3. Kraj izvedbe del: Javno podjetje Ter-
moelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18,
8280 Brestanica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va zunanjega hidrantnega omrežja.

Ocenjena orientacijska vrednost: 40 mio
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek sep-
tembra 2000, konec septembra 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Termoelektrarna Brestanica,
d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica (tajništvo
TEB, tel. 0608/24-16-125).

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT na ŽR št.
51600-601-10014.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 7. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Termoelek-
trarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280
Brestanica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 7. 2000 ob 11.05, Javno podjetje Ter-
moelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18,
8280 Brestanica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% orientacijske vrednosti ponudbe, ve-
ljavna do 31. 8. 2000 (z možnostjo podalj-
šanja roka veljavnosti).

11.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-

pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: joint venture ali konzorcij.

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:
srednje ali večje podjetje po ZGD.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od odpiranja po-
nudb dalje.

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

– cena – 70%,
– reference – 20%,
– boniteta podjetja – 10%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu:
– Jurij Colarič, univ. dipl. inž. str. in Igor

Redenšek, univ. dipl. inž. str., za tehnični
del razpisne dokumentacije
(0608/24-16-173 in 0608/24-16-240),

– Marjana Molan, univ. dipl. prav., za
splošni del razpisne dokumentacije
(0608/24-16-124).

17., 18.
Javno podjetje

Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Št. 47/2000 Ob-31037
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Zgodovinski arhiv Celje, Trg celj-
skih knezov 10, 3000 Celje, tel./faks
03/54-84-303.

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

3. Kraj izvedbe del: Celje, Teharska 1.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena, obrtna in inštalacijska dela pri
adaptaciji obstoječega objekta.

Skupna ocenjena vrednost del:
100,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ne.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ne.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
avgusta 2000, predvideno dokončanje del
je septembra 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zgo-
dovinski arhiv Celje, Trg celjskih knezov 10,
3000 Celje, tel./faks 03/54-84-303, kon-
taktna oseba Rudolf Koželj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 25. 7. 2000, v
tajništvu, II. nadstropje, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 5.000 SIT lahko ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50700-603-30393.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: torek, 1. 8. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zgodovinski arhiv Celje, Trg
celjskih knezov 10, 3000 Celje, v tajništvu,
II. nadstropje, tel./faks 03/54-84-303.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 1. 8.
2000 ob 12. uri, na naslovu: Zgodovinski
arhiv Celje, Trg celjskih knezov 10, 3000
Celje, v čitalnici, pritličje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija v višini 5% za resnost ponudbe
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati 30 dni od roka, določenega za izdajo
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

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 Republike Slovenije.
Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih
plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
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ljeno javno naročilo: medsebojna pogodba
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:
za priznanje sposobnosti morajo predložiti k
ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce,
zahtevane v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30 dni od roka,
določenega za izdajo sklepa o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika.

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

16., 17., 18.
Zgodovinski arhiv Celje

Št. 352/00-02 Ob-31038
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših občanov Ilirska Bistri-
ca, Kidričeva 15, tel. 067/41-244, faks
067/42-029, kontaktna oseba: Marjan Blo-
kar, tel. 067/400-340.

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

3. Kraj izvedbe del: Dom starejših obča-
nov Ilirska Bistrica, Kidričeva 15, 6250 Ilir-
ska Bistrica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: doba-
va in montaža opreme v prizidku Doma
starejših občanov, z ocenjeno vrednostjo
21,000.000 SIT.

(b), (c)
Dela se bodo izvajala v skladu z razpisno

dokumentacijo.
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del je
1. 12. 2000, dokončanje 31. 1. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva
15, 6250 Ilirska Bistrica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 3. 7. do 6. 7.
2000, v DSO Ilirska Bistrica.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, z virmanskim
nalogom na ŽR št. 52210-603-30965.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki morajo pred-
ložiti ponudbe do 4. 8. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dom starejših občanov Ilir-
ska Bistrica, Kidričeva 15, 6250 Ilirska Bi-
strica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 8. 2000 ob 12.30, v klubski sobi Doma
starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva
15, 6250 Ilirska Bistrica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora k ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:

pogoji glede financiranja in plačil so nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: s ponudnikom, ki mu
bo dodeljeno naročilo, bo sklenjena pogod-
ba, ob predložitvi bančne garancije za do-
bro izvedbo posla v višini 10% pogodbene
vrednosti ter ob upoštevanju še drugih ob-
veznosti, ki so navedene v razpisni doku-
mentaciji.

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:
so navedene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik svoje
ponudbe ne more umakniti po 4. 8. 2000.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico, da ne
odda izvedbo opreme v celoti, pač pa odda
dela izbranim ponudnikom po posameznih
sklopih, v obsegu, ki ga sam določi.

17., 18.
Dom starejših občanov

Ilirska Bistrica

Ob-31040
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid
pri Stični, Šentvid 46, 1296 Šentvid pri Stič-
ni, tel. 01/785-002, faks 01/785-003.

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

3. Kraj izvedbe del: Šentvid pri Stični.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: nadzi-
dek dela osnovne šole.

Investicija obsega gradbena, obrtniška
in inštalacijska dela.

Ocenjena vrednost naročila:
19,500.000 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: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisano varianto ponudbe. V primeru, da
ponudnik ponudi še variantno ponudbo, se
ta ne bo upoštevala.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: takoj po pod-
pisu pogodbe, zaključek en mesec po pod-
pisu (predvidoma mesec avgust 2000).

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični,
tel. 785-002, vsak delovnik med 8. in 12.
uro, tajništvo šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 14. 7. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT (DDV je
vključen), z virmanom na žiro račun št.
50130-603-56047. Dokazilo o vplačilu je

potrebno obvezno predložiti ob dvigu razpi-
sne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najkasneje do 20. 7.
2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Osnovna šola Ferda Vesela
Šentvid pri Stični, Šentvid 46, 1296 Šen-
tvid pri Stični, tajništvo šole.

Ponudbe je treba oddati v zaprti kuverti z
oznako “Ponudba za nadzidek OŠ Šentvid
– Ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 7. 2000 ob 10. uri, v prostorih Osnov-
ne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični, Šen-
tvid 46, Šentvid pri Stični – zbornica šole.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
niso zahtevana.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila naročil ne sme biti krajši od 60
dni od dneva, ko naročnik uradno prejme
mesečne obračunske situacije, skladno z
zakonom o izvrševanju proračuna.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena pogodba.

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

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

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merili
za izbor sta:

– cena – 90%,
– reference pri podobnih delih – 10%.
Uporaba meril je podrobneje opredelje-

na v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid
pri Stični, Šentvid 46, 1296 Šentvid pri Stič-
ni, kontaktna oseba Jernej Lampret – rav-
natelj, tel. 01/785-002.

17., 18.
Osnovna šola Ferda Vesela

Šentvid pri Stični

Ob-31041
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Tolmin Javno podjetje,
d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin,
065/181-930, faks 065/810-25 (za inve-
stitorja Občino Tolmin).

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

3. Kraj izvedbe del: Tolmin.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
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lov, ki se bodo oddajali posamično: komu-
nalna ureditev območja Petelinc v Tol-
minu.

Ocenjena vrednost celotnih razpisanih
del: 48,000.000 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 pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je september 2000, dokončanja
maj 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Tolmin, d.d. – tajništvo, Poljubinj
89h, 5220 Tolmin.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 21. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Komu-
nale Tolmin, št. 52030-601-11763, s pripi-
som “Razpisna dokumentacija – Petelinc”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 1. 8. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Tolmin, d.d. –
tajništvo, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 1. 8. 2000 ob
12. uri, na sedežu podjetja Komunale Tol-
min.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna ga-
rancija v znesku 5% od vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, predloženo v
razpisni dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente v skla-
du z odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97) in v skladu z razpisno
dokumentacijo.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb, to je po 1. 8. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference ponudnika, referen-
ce odgovornih oseb, plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Komunala Tolmin, d.d. – Berti Rutar,
Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, tel. in faks
065/181-930 in 065/810-25.

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v roku
10 dni po odpiranju ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odsto-

piti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

17., 18.
Komunala Tolmin Javno podjetje, d.d.

Ob-31044
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Tolmin Javno podjetje,
d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin,
065/181-930, faks 065/810-25 (za inve-
stitorja Občino Tolmin).

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

3. Kraj izvedbe del: Tolmin.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: komu-
nalna ureditev severozahodnega dela
obrtne cone Na Logu v Tolminu.

Ocenjena vrednost celotnih razpisanih
del: 26,000.000 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 pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je 20. avgusta 2000, dokončanja
15. oktobra 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Tolmin, d.d. – tajništvo, Poljubinj
89h, 5220 Tolmin.

(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: 20.000 SIT, z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Komu-
nale Tolmin, št. 52030-601-11763, s pripi-
som “Razpisna dokumentacija – Na Logu”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 21. 7. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Tolmin, d.d. – taj-
ništvo, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 21. 7. 2000 ob
12. uri, na sedežu podjetja Komunale
Tolmin.

10., 11.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, predloženo v
razpisni dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente v skla-
du z odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97) in v skladu z razpisno
dokumentacijo.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb, to je po 21. 7. 2000.

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

bena cena, reference ponudnika, referen-
ce odgovornih oseb, plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Komunala Tolmin, d.d. – Berti Rutar,
Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, tel. in faks
065/181-930 in 065/810-25.

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v roku
10 dni po odpiranju ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odsto-
piti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

17., 18.
Komunala Tolmin Javno podjetje, d.d.

Ob-31046
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mariborski vodovod, JP, d.d., Ja-
dranska c. 24, 2000 Maribor, tel.
02/320-77-00, faks 02/320-34-60.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): naročnik bo oddal naro-
čilo na podlagi javnega razpisa za izbiro iz-
vajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Vrbanski plato med
Mariborom in Kamnico.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija objekta ob vodarni.

Ocenjena vrednost naročila:
32,000.000 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: začetek takoj
po podpisu pogodbe, rok: 3 mesece.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ma-
riborski vodovod, JP, d.d., Jadranska c. 24,
Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumentaci-
ja je na razpolago dan po objavi v Uradnem
listu RS, do vključno 20. 7. 2000, vsak delov-
ni dan med 8. in 14. uro, v tajništvu podjetja.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT na blagajni na-
ročnika, Jadranska c. 24, Maribor, ali na
žiro račun št. 51800-601-12066 – Mari-
borski vodovod.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
31. 7. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mariborski vodovod, JP,
d.d., Jadranska c. 24, 2000 Maribor.

Zapečatene kuverte morajo imeti na vid-
nem mestu označeno “Ne odpiraj! Ponudba
za rekonstrukcijo objekta ob vodarni” in šte-
vilko objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS. Na hrbtni strani mora biti napisan na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 31. 7. 2000 ob
12.30, na naslovu: Mariborski vodovod, JP,
d.d., Jadranska c. 24, Maribor, v sejni sobi
št. 110/I.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% od ponudbene
vrednosti, veljavna 60 dni od datuma odda-
je ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji so opredeljeni v razpisni dokumenta-
ciji in pogodbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki so
v ponudbi navedeni.

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:
določene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 45 dni od datu-
ma oddaje ponudbe.

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: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Mariborski vodovod, JP, d.d., Jadran-
ska c. 24, Maribor, kontaktna oseba: ga. A.
Iršič, tel. 02/320-77-73 ali g. L. Zupančič,
tel. 02/320-77-43.

17., 18.
Mariborski vodovod,

javno podjetje, d.d., Maribor

Št. 13/744 Ob-31112
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, faks 04/373-167.

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

3. Kranj izvedbe del: Kranj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: celost-
na ureditev Prešernovega gaja.

Orientacijska vrednost naročila:
13,500.000 SIT.

(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: možna je oddaja dela
po posameznih sklopih.

(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: pričetek del
15. 8. 2000, dokončanje del 15. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
tel. 04/373-161.

(b) Datum, od kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 5. 7. 2000 do
14. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun Mestne občine Kranj, št.
51500-630-50113 ali na blagajni Mestne
občine Kranj.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: sreda 26. 7. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, v sprejemno pisarno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda, 26. 7. 2000 ob 13. uri na Mestni
občini Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, soba
št. 9.

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% ocenjene vrednosti skupnih del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja je v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna in skle-
njeno pogodbo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudbe kot posamez-
ni izvajalec lahko predložijo vse pravne ose-
be in samostojni podjetniki, ki so registrirani
za opravljanje razpisane dejavnosti. V pri-
meru, da se predloži ponudba s strani več
izvajalcev (ponudnikov) skupaj, je potrebno
jasno opredeliti, kdo je glavni izvajalec, ki
bo podpisnik pogodbe in kdo so njegovi
podizvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane k razpisni dokumenta-
ciji.

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje po-
nudbe ne smejo umakniti še 30 dni po datu-
mu, ki je določen za izdajo sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika. V roku trajanja
te garancije mora ponudnik skleniti pogod-
bo in izročiti garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

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

– ponudbena cena 60%,
– reference pri izvajanju takih ali podob-

nih del 20%,
– garancija izvedenih del in zavarovanje

garancije ponudbe in izvajanja del 15%,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

5%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: informacije dobijo ponudniki pri Borisu
Gabriču, tel. 04/373-135.

17., 18.
Mestna občina Kranj

Št. 13/2000-297 Ob-31113
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, faks 04/373-167.

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

3. Kranj izvedbe del: Kranj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zuna-

nja ureditev OŠ Orehek. Orientacijska
vrednost naročila: 17,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: možna je oddaja dela po
posameznih sklopih.

(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: pričetek del
1. 8. 2000, dokončanje del 31. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
tel. 04/373-161.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 5. 7. 2000 do
14. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun Mestne občine Kranj, št.
51500-630-50113 ali na blagajni Mestne
občine Kranj.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: petek 21. 7. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, v sprejemno pisarno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek 21. 7. 2000 ob 11. uri na Mestni
občini Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, soba
št. 9.

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% ocenjene vrednosti skupnih del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja je v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna in skle-
njeno pogodbo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudbe kot posamez-
ni izvajalec lahko predložijo vse pravne ose-
be in samostojni podjetniki, ki so registrirani
za opravljanje razpisane dejavnosti. V pri-
meru, da se predloži ponudba s strani več
izvajalcev (ponudnikov) skupaj, je potrebno
jasno opredeliti, kdo je glavni izvajalec, ki
bo podpisnik pogodbe in kdo so njegovi
podizvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo za priznanje spo-
sobnosti priložiti ponudbi dokumentacijo in
izpolniti obrazce zahtevane k razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje po-
nudbe ne smejo umakniti še 30 dni po datu-
mu, ki je določen za izdajo sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika. V roku trajanja
te garancije mora ponudnik skleniti pogod-
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bo in izročiti garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

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

– ponudbena cena 60%,
– reference pri izvajanju takih ali podob-

nih del 20%,
– garancija izvedenih del in zavarovanje

garancije ponudbe in izvajanja del 15%,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

5%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: informacije dobijo ponudniki pri Borisu
Gabriču, tel. 04/373-135.

17., 18.
Mestna občina Kranj

Št. 351/01-59/98 Ob-31149
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina, faks 065/365-91-30.

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

3. Kraj izvedbe del: Osnovna šola Loka-
vec.

4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: 3. faza re-
konstrukcije objekta – rekonstrukcija
strehe, izvedba mansarde, zamenjava
oken in obnova fasade s protipotresno
vezjo.

Vrednost del znaša 40,579.000 SIT.
(b), (c)
5. Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso
možne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: avgust – sep-
tember.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovšči-
na, tajništvo občine.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na
račun št. 52010-630-7043.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 7. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.

Ponudba mora biti predložena v zapeča-
teni kuverti in označena skladno z navodili iz
razpisne dokumentacije, s pripisom “JR –
šola Lokavec”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 7. 2000 ob 9.30, v sejni sobi Občine
Ajdovščina.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: brezpogojna bančna garancija, v
višini 3% od naročila, z veljavnostjo do
31. 10. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z zakonom o javnih financah in za-
konom o izvrševanju proračuna RS.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-

pajo kot posamezni izvajalec ali kot skupina
izvajalcev s sklenjenim dogovorom o skup-
nem nastopu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 31. 7. 2000 do
9. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
pogodbenih del 60%, strokovna usposob-
ljenost in reference ponudnika 10%, fi-
nančno stanje ponudnika 5%, tehnična
opremljenost 5%, rok izvedbe 15%, fik-
snost cen 5%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico naročiti
manjši obseg del od razpisanega, kolikor
se izkaže, da ne more zagotoviti sredstev za
pokritje pogodbenega zneska. V tem pri-
meru ponudniki nimajo pravice do odškod-
nine iz tega naslova.

17., 18.
Občina Ajdovščina

Št. 1352-05/00-21 Ob-31114
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Moravske Toplice, Kranj-
čeva 3, 9226 Moravske Toplice, tel.
02/54-81-765, faks 02/ 53-81-502.

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

3. Kraj izvedbe del: Noršinci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost: vodovod Nor-
šinci-Martjanci, ocenjena vrednost
30,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumen-
taciji.

(b)
6. Čas izvedbe: maks 30 koledarskih dni

od podpisa pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Moravske Toplice, kont. oseba mag.
Milan Šadl, Kranjčeva ulica 3, 9226 Morav-
ske Toplice, tel. 02/54-81-765, faks
02/53-81-502, I. nadstropje, soba 5.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do petnajstega dne
po objavi razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR
51900-630-76064 virman ali splošna po-
ložnica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. julij 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice.

9. Datum in kraj odpiranja ponudb:
1. avgust 2000 ob 10. uri v sejni sobi Urada
občine Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

10% bančna garancija na prvi poziv od oce-
njene vrednosti z veljavnostjo do 30. 9.
2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačevanja in/ali sklicevanja na merodajna
določila v drugih dokumentih glede plače-
vanj: plačilni rok 60 dni po potrditvi raču-
nov. Način plačevanja in roki bodo določeni
v skladu z navodilom o izvrševanju prora-
čuna.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: izvajalska pogodba.

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

– izpolnitev zakonskih pogojev za izved-
bo javnega naročila,

– dokazilo o solventnosti, o poravnanih
obveznostih in zakonitem poslovanju,

– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah potrebnih za izvedbo jav-
nega naročila,

– in drugi pogoji določeni v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. avgust 2000
po 10. uri.

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

– ponudbena cena 50 %,
– rok izvedbe 10 %,
– reference na trgu 40 %.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudba mora biti predana v zapečate-
ni kuverti s pripisom predmeta javnega raz-
pisa in številko te objave ter naslovom po-
nudnika.

17., 18.
Občina Moravske Toplice

Št. 11/2-75/2000 Ob-31115
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 01/433-04-43.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Cigaleto-
va 10.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih del in
ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: zamenjava raz-
vodov centralnega ogrevanja v tehnolo-
škem traktu objekta Cigaletova 10, Ljub-
ljana.

Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki se lahko
potegujejo le za naročilo v celoti.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: izvajalec mora
predvidoma zaključiti pogodbene obvezno-
sti v 75 dneh po podpisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
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pisno dokumentacijo lahko ponudniki pre-
vzamejo v tajništvu Sektorja za investicije,
3. nadstropje poslovne stavbe Telekom
Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana,
soba 300.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT in posreduje matično in davčno
številko ponudnika ter telefonsko in telefak-
sno številko kontaktne osebe ponudnika.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 20. 7. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: ponudbe pošljite na na-
slov: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana ali oddajte osebno v tajništvu Sek-
torja za investicije, 3. nadstropje poslovne
stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, soba 300.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 21. 7. 2000 v
sobi št. 601, 6. nadstropje poslovne stavbe
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, s pričetkom ob 12. uri.

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

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe če so v tem postopku zahtevana:
zahtevana je bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 1% od ocenjene vrednosti
javnega naročila, to je 200.000 SIT.

Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: v skladu z zahtevami razpisne doku-
mentacije.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: v skladu z zahtevami razpisne doku-
mentacije.

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

15. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): za oce-
njevanje ponudb se bo uporabil točkovni
sistem po naslednjih kriterijih in metodolo-
giji:

1. Vrednost ponudbe z morebitnim po-
pustom

· ponudnik z najnižjo ceno dobi 70 točk
· ponudniki z višjo ceno dobijo za vsak

odstotek (%) nad to najnižjo ceno 0,7 točke
odbitka

2. Ocena izpolnjevanja zahtev po kva-
liteti

Kriteriji ocenjevanja bodo:
· ponudniki s ponujeno daljšo splošno

garancijsko dobo od minimalne zahtevane
(2 leti) dobijo:

– za eno leto daljši garancijski rok do-
datno 2 točki

– za dve leti daljši garancijski rok dodat-
no 4 točke

– za tri ali več let daljši garancijski rok
dodatno 6 točk

· ponudnik, ki lahko kvaliteto svojih del
dokaže z ISO certifikatom dobi dodatno
1 točko

· ustreznost in kvaliteta ponujenih vgraje-
nih materialov in opreme, dokazana s te-
hnično dokumentacijo zbrano po obrazcu
Ob-4.11, se oceni 1 do 15 točk

3. Ocena predloženih referenc
Kriteriji ocenjevanja bodo:
· število že zgrajenih ali rekonstruiranih

objektov primerljivih z razpisanim v obdobju
od vključno leta 1995 dalje, za katere po-
nudnik predloži pisno izjavo investitorja ali
uporabnika referenčnega objekta o kvaliteti
gradnje in s katero le-ta zagotovi, da na
izvedeno gradnjo ni imel večjih reklamacij

– za do 5 takšnih objektov dobi dodatno
3 točke

– za 6 in več takšnih objektov dobi do-
datno 6 točk

4. Roki za izvedbo
· ponudnik, ki nudi krajši rok od predvi-

denega roka dokončanja del, t.j. 75 dni
– dobi za 1 do 5 dni krajši rok 1 točko
– dobi za 6 do 10 dni krajši rok 3 točke
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje do 11. 8. 2000.

17., 18.
Telekom Slovenije d.d.

Št. 031-01-86/2000 Ob-31117
1. Naročnik, poštni naslov, številka

tel./faks: Občina Gorišnica, Gorišnica 54,
2272 Gorišnica, tel./faks 062/708-062 ali
708-275.

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

3. Kraj izvedbe: območje Občine Gori-
šnice.

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 modernizacijo cest v Obči-
ni Gorišnica.

Ocenjena vrednost del: 50,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 25. 8.
2000 do 13. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gori-
šnica, tajništvo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
52400-630-20738.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 31. 7. 2000 do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Gorišnica, Gorišni-
ca 54, 2272 Gorišnica, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 31. 7. 2000 ob 15. uri v sejni sobi
Občine Gorišnica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija v višini 10 % od vre-
dnosti ponudbe, veljavna do izteka opcije
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: rok plačila: 60 dni od potrditve situaci-
je, brez avansa.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponu-

dnika storitev in finančno poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost: opredeljeno
bo v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisnimi pogoji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Gorišnica, Slavko Bratuša, tel.
062/708-062 ali 708-275.

17., 18.
Občina Gorišnica

Št. 351-27/99 Ob-31118
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330
Metlika, faks 07/363-74-02.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): najugodnejši ponudnik
bo izbran na podlagi izbire izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del : Metlika.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: gradnja
prizidka k osnovni šoli Metlika.

(b) Ocenjena vrednost del je
350,000.000 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: po podpisu
pogodbe z izvajalcem; pričetek – predvido-
ma 1. 9. 2000, zaključek – po terminskem
planu izvajalca.

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, kontaktne osebe Jurij Jelerčič in Danica
Puljak, tel. 07/306-31-00.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 28. 7. 2000.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o pla-
čilu 30.000 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 do 31. 7. 2000 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 –
Prizidek k OŠ Metlika”.

9. Datum in kraj odpiranja ponudb: odpi-
ranje ponudb bo v prostorih Občine Metli-
ka, 1. 8. 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
10% od vrednosti razpisanih del - po vzorcu
v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
opravljeno delo bo plačano na podlagi za-
časnih in končne situacije v roku 60 dni od
dneva potrditve situacije. Ostale podrobno-
sti bodo določene v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni 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 1. 8. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika so:

– ponudbena cena 90%,
– plačilni pogoji 5%,
– reference ponudnika 5%,
in so podrobneje opredeljena v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni v
roku 7 dni od sprejetja sklepa o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu je bila
objavljena v letu 1999.

18., 19.
Občina Metlika

Št. 011-04-8/00 Ob-31179
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta G1-3 Lenda-
va-Dolga vas.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: izdelava zapornega sloja na ce-
sti G3 odsek 324.

Ocenjena vrednost vseh del:
40,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potreb-
no izvesti v roku 30 dni po sklenitvi po-
godbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 8. 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
izdelavo zapornega sloja na cesti G3 odsek
324.“ - A.F.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 8. 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 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 Slo-
venija - Ministrstvo za promet in zveze - Direk-
cija RS za ceste - Služba za javna naročila in
letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-31180
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta G1-3 Petanj-
ci-Murska Sobota.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: izdelava zapornega sloja na ce-
sti G1-3 odsek 318 Petanjci - Murska
Sobota.

Ocenjena vrednost vseh del:
21,000.000 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 30 dni po sklenitvi po-
godbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 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: 2. 8. 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
izdelavo zapornega sloja na cesti G1-3 od-
sek 318 Petanjci-Murska Sobota.“ - A.F.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 8. 2000
ob 13. uri na naslovu: Republika Slovenija -
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Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki 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 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

Št. 011-04-8/00 Ob-31181
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta R1-228 Spuh-
lja-Zavrč.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: izdelava zapornega sloja na ce-
sti R1-228 odsek 1291 Spuhlja-Zavrč.

Ocenjena vrednost vseh del:
13,000.000 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 30 dni po sklenitvi po-
godbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 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: 3. 8. 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
izdelavo zapornega sloja na cesti R1-228
odsek 1291 Spuhlja-Zavrč.“ - A.F.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 8. 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 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

Št. 011-04-8/00 Ob-31182
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta R3-634 Gor-
je-Bled.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: izdelava zapornega sloja na ce-
sti R634 odsek 1094 Gorje-Bled.

Ocenjena vrednost vseh del: 2,040.000
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 30 dni po sklenitvi po-
godbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 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: 19. 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
izdelavo zapornega sloja na cesti R634 od-
sek 1094 Gorje-Bled.“ - M.Z.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 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
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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 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

Št. 011-04-8/00 Ob-31183
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta G2-102 Dol.
Trebuša - Želin.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: sanacija mostu čez Cerknjiščico
na cesti G2-102 odsek 1037 Bača - Go-
dovič.

Ocenjena vrednost vseh del:
75,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potreb-
no izvesti najkasneje do 30. 4. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 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: 1. 8. 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 mostu čez Cerknjiščico na cesti
G2-102 odsek 1037 Bača - Godovič.“ -
M.D.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 1. 8. 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
določila v drugih dokumentih: javno naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil,
navedenih v zakonu o izvrševanju proraču-
na Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
9/2000) in na njegovi podlagi izdanih pod-
zakonskih 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

Št. 011-04-8/00 Ob-31184
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta G2-102 Želin
– Sp. Idrija (Marof).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: sanacija mostu čez Zaganjalšči-
co na cesti G2-102 odsek 1036 Bača -
Godovič.

Ocenjena vrednost vseh del:
35,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potreb-
no izvesti najkasneje do 30. 4. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 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: 1. 8. 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
označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za sanacijo mostu čez Zaganjalščico na
cesti G2-102 odsek 1036 Bača - Godo-
vič.“ - M.D.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 1. 8. 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.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: javno naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije. Naročnik bo pla-
čal opravljena dela v rokih plačil, navede-
nih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in  na  njegovi  podlagi  izdanih  podzakon-
skih 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

Št. 011-04-8/00 Ob-31185
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta R3-683 Pil-
štajn-Golobinjek.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: preplastitev ceste R3-683 odsek
1169 Pilštajn-Golobinjek od km 2+450
do km 3+450.

Ocenjena vrednost vseh del:
18,000.000 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 60 dni po sklenitvi po-
godbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna

oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 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: 4. 8. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija - Mini-
strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vlo-
žišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
sanacijo prepusta čez potok Pesjak v
Sp.Sveči na cesti R 346 odsek 1284 (km
11.420) Rogatec-Majšperk.“ - M.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 8. 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: 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 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

Št. 011-04-8/00 Ob-31186
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: R1-225 Dupli-
ca-Kamnik.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: ureditev križišča Kamnik (trg
center) cesta R1-225 odsek 1359.

Ocenjena vrednost vseh del:
21,000.000 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 25 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: 2. 8. 2000 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija - Mini-
strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vlo-
žišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
ureditev križišča Kamnik (trg center) R1-225
odsek 1359.“ - J.M.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 8. 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
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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 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

Št. 011-04-8/00 Ob-31187
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta R3-201 Dov-
je-Mojstrana-Kraje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: preplastitev ceste R1-201 odsek
0204 Dovje-Mojstrana od km 1+000 do
km 2+200.

Ocenjena vrednost vseh del:
46,300.000 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 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 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
označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za preplastitev ceste R1-201 odsek 0204
Dovje-Mojstrana od km 1+000 do km
2+200.“ - 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 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 na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-31188
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta R1-219 Bistri-
ca-Bizeljsko.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: ureditev ceste R1-219 odsek
1241 skozi Bizeljsko.

Ocenjena vrednost vseh del:
355,000.000 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 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 8. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija - Mini-
strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vlo-
žišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
ureditev ceste R1-219 odsek 1241 skozi
Bizeljsko.“ - T.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 1. 8. 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
določila v drugih dokumentih: javno naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije. Naročnik bo pla-
čal opravljena dela v rokih plačil, navede-
nih v zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in
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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

Št. 011-04-8/00 Ob-31189
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta R3-688 Polj-
čane-Majšperk.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: ureditev ceste R3-688 odsek
1233 skozi naselje Majšperk.

Ocenjena vrednost vseh del:
22,400.000 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 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 8. 2000 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija - Mini-
strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vlo-
žišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
ureditev ceste R3-688 odsek 1233 skozi
naselje Majšperk.“ - M.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 8. 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 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 na-
ročilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-31190
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta G1-3 Lenart –
Gornja Radgona.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: preplastitev ceste G1-3/315 (Le-
nart-Gornja Radgona) skozi Lenart.

Ocenjena vrednost vseh del:
44,300.000 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 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: 4. 8. 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
preplastitev ceste G1-3/315 (Lenart-Gornja
Radgona) skozi Lenart.“ - M.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 8. 2000
ob 13. uri na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo 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-
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no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o 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 Slo-
venija - Ministrstvo za promet in zveze - Direk-
cija RS za ceste - Služba za javna naročila in
letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-31191
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta R2-403 Pod-
brdo-Petrovo Brdo.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: sanacija usada na cesti R2-403
odsek 1073 Podbrdo-Petrovo Brdo.

Ocenjena vrednost vseh del:
35,000.000 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 10 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 8. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija - Mini-
strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vlo-
žišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
sanacijo usada na cesti R2-403 odsek
1073 Podbrdo-Petrovo Brdo.“ - A.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 8. 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: 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 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

Št. 011-04-8/00 Ob-31192
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta G2-108 Za-
gorje-Trbovlje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: sanacija brežin ob Zasavski cesti
G2-108 odsek 1184 Zagorje-Trbovlje.

Ocenjena vrednost vseh del:
14,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potreb-
no izvesti v roku 8 mesecev in 15 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: 3. 8. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija - Mini-
strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vlo-
žišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
sanacijo brežin ob Zasavski cesti G2-108
odsek 1184 Zagorje-Trbovlje.“ - A.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 8. 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-
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polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-31193
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta R1-216 Kr-
ka-Žužemberk.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: sanacija brežin na cesti R1-216
odsek 1175 Šmihel-Žužemberk.

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 9 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 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: 3. 8. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija - Mini-
strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vlo-
žišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
sanacijo brežin na cesti R1-216 odsek
1175 Šmihel-Žužemberk.“ - A.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 8. 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 financira
naročnik iz proračunskih sredstev Republike
Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena de-
la v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 9/2000) in na njegovi podlagi izda-
nih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponudni-
kom posredoval le na podlagi pisnih zahtev,
ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom
za predložitev ponudb na naslov: Republika
Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste - Služba za javna naro-
čila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-31194
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta G2-103 Sol-
kan-Nova Gorica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: sanacija predora in vozišča v
predoru Panovec na cesti G2-103, od-
sek 1010.

Ocenjena vrednost vseh del:
240,000.000 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 2,5 meseca po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 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: 31. 7. 2000 do 11.30.

(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 predora in vozišča v predoru Pano-
vec na cesti G2-103, odsek 1010.“ - Z.A.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 31. 7. 2000
ob 12. 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
določila v drugih dokumentih: javno naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije. Naročnik bo pla-
čal opravljena dela v rokih plačil, navede-
nih v zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike 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.
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15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-31195
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta R2-432 Ro-
gatec Majšperk.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: sanacija prepusta čez potok Pes-
jak v Sp. Sveči na cesti R 346 odsek
1284 (km 11.420) Rogatec-Majšperk.

Ocenjena vrednost vseh del:
20,000.000 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: 3. 8. 2000 do 12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija - Mini-
strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vlo-
žišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
sanacijo prepusta čez potok Pesjak v Sp.
Sveči na cesti R 346 odsek 1284 (km
11.420) Rogatec-Majšperk.“ - M.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 8. 2000
ob 13. uri na naslovu: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija

RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo 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
Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste - Služba za javna naro-
čila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-31196
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta R1-210 Zg.
Jezersko – Sp. Jezersko.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: gradnja nadomestnega mostu –
Hudinov most čez Kokro v Zgornjem Je-
zerskem (Preddvor) R1-210 odsek
1105 MP Zg. Jezersko – Sp. Jezersko.

Ocenjena vrednost vseh del:
108,000.000 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 8 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 8. 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
gradnjo nadomestnega mostu – Hudinov
most čez Kokro v Zgornjem Jezerskem
(Preddvor) R1-210 odsek 1105 MP Zg. Je-
zersko – Sp. Jezersko.“ - M.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 1. 8. 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.
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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 Slo-
venija - Ministrstvo za promet in zveze - Direk-
cija RS za ceste - Služba za javna naročila in
letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-31267
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta G2-102 Sp.
Idrija-Godovič.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: sanacija brežin ob cesti G2-102
odsek 1034 Godovič-Idrija.

Ocenjena vrednost vseh del:
17,000.000 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 9 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 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: 4. 8. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija - Mini-
strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vlo-
žišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
sanacijo brežin ob cesti G2-102 odsek
1034 Godovič-Idrija.“ - A.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 8. 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 na-
ročilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 352-05/00-6 Ob-31213
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Logatec, Tržaška cesta 15,
1370 Logatec, tel. 061/741-270, faks
061/742-930.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca gradbenih in instalacijskih del brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Martinj hrib.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja vodovoda Martinj hrib II, ocenjena
vrednost 11,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudba se izdela
po navodilih razpisne dokumentacije.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja  del  ali  čas  izvedbe:  začetek
10 dni po podpisu pogodbe, dokončanje v
mesecu septembru.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-

čina Logatec, Tržaška 15, kontaktna oseba
Ivan Povalej.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT se plača z virma-
nom na ŽR Občine Logatec štev.
50110-630-810342.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Logatec, Tržaška
15, 1370 Logatec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 7. 2000 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Logatec, Tržaška 15, Logatec.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačil in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določilih vzorčne pogodbe iz razpisne
dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: sklenjena po-
godba.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico spremem-
be obsega del v okviru odobrenih sredstev.
V teh primerih ponudnik nima pravice uve-
ljavljati odškodnine iz tega naslova.

17., 18.
Občina Logatec

Št. 11/2-75/2000 Ob-31173
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 01/433-04-43.

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

3. Kraj izvedbe del: Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih del in

ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: zamenjava si-
stema klimatizacije v TKC Maribor – 2.
faza.

Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki se lahko
potegujejo le za naročilo v celoti.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe:
1. faza – 30 dni po podpisu po-

godbe,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 59 / 30. 6. 2000 / Stran 5763

2. faza – pričetek 1. 10. 2000, za-
ključek v 45 dnevih, vsa ostala dela po
popisu.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v tajništvu Sektorja za investicije, 3.
nadstropje poslovne stavbe Telekom Slove-
nije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba
300.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT in posreduje matično in davčno
številko ponudnika ter telefonsko in telefak-
sno številko kontaktne osebe ponudnika.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 25. 7. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljub-
ljana ali oddajte osebno v tajništvu Sektorja
za investicije, 3. nadstropje poslovne stav-
be Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, soba 300.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 26. 7. 2000 v
sobi št. 601, 6. nadstropje poslovne stavbe
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, s pričetkom ob 12. uri.

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

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe če so v tem postopku zahtevana:
zahtevana je bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 1% od ocenjene vrednosti
javnega naročila, to je 300.000 SIT.

Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: v skladu z zahtevami razpisne doku-
mentacije.

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

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

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

15. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): za
ocenjevanje ponudb se bo uporabil toč-
kovni sistem po naslednjih kriterijih in me-
todologiji:

1. Vrednost ponudbe z morebitnim
popustom:

– ponudnik z najnižjo ceno dobi
70 točk,

– ponudniki z višjo ceno dobijo za
vsak odstotek (%) nad to najnižjo ceno
0,7 točke odbitka.

2. Ocena izpolnjevanja zahtev po
kvaliteti

Kriteriji ocenjevanja bodo:
– ponudniki s ponujeno daljšo splo-

šno garancijsko dobo od minimalno zahte-
vane (2 leti) dobijo:

· za eno leto daljši garancijski rok
dodatno 2 točki,

· za 2 leti daljši garancijski rok do-
datno 4 točke;

– ponudnik, ki lahko kvaliteto svojih
del dokaže z ISO certifikatom dobi dodatno
1 točko;

– ustreznost in kvaliteta ponujenih
vgrajenih materialov in opreme, dakazana s
tehnično dokumentacijo zbrano iz tehnične
mape do 15 točk.

3. Ocena predloženih referenc
Kriteriji ocenjevanja bodo:
– število že zgrajenih ali rekonstrui-

ranih objektov primerljivih z razpisanim v ob-
dobju od vključno leta 1995 dalje, za katere
ponudnik predloži pisno izjavo investitorja
ali uporabnika referenčnega objekta o kvali-
teti gradnje in s katero la-ta zagotovi, da na
izvedeno gradnjo ni imel večjih reklamacij:

· 1 – 5 takšnih objektov 2 točki,
· 6 – 10 takšnih objektov 4 točke,
· nad 10 objektov 6 točk.
4. Roki za izvedbo del:
– ponudnik, ki nudi krajši rok od

zahtevanega skrajnega roka dokončanja del
dobi:

· za 5 dni krajši rok 1 točko,
· za 6 – 10 dni krajši rok 3 točke,
· nad 10 dni krajši rok 5 točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje do 17. 8. 2000.

17., 18.
Telekom Slovenije d.d.

Ob-31222
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor.

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

3. Kraj izvedbe del: Jesenice.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba okolja.

Ocenjena vrednost: 20 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne rešitve ni-
so sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: avgust 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo na pooblaščenem in-
ženiringu Proplus d.o.o., Strma ulica 8,
2000 Maribor.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije: 10.000 SIT, način plačila: virmansko
ali s položnico podjetju Proplus d.o.o.,
Strma ulica 8, 2000 Maribor, na žiro račun
51800-601-62499 pri Novi KBM.

Informacije lahko zainteresirani ponudni-
ki dobijo najkasneje do 21. 7. 2000 na
pooblaščenem inženiringu Proplus d.o.o.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 27. 7. 2000 do
10. ure (datum prispetja).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: BSC – Poslovno podporni
center, d.o.o., Stritarjeva 5, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 27. 7. 2000 ob 11. uri,
na naslovu: BSC – Poslovno podporni cen-
ter, d.o.o., Stritarjeva 5, 4000 Kranj.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: po-
nudnik mora ponudbi priložiti bančne garanci-
je za resnost ponudbe ter ustrezno izjavo ban-
ke za dobro izvedbo del v pogodbenem roku
ter odpravo pomanjkljivosti v garancijskem ro-
ku, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
30 dni po dokončanju del ter uradnem pre-
jetju potrjene končne situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 26. 9. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
45%, reference 15%, rok izvedbe 25%, fi-
nančna usposobljenost 10%, posebne
ugodnosti 5%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom.

17., 18.
Ministrstvo za malo

gospodarstvo in turizem

Ob-31223
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
6257 Pivka, faks 067/72-10-102.

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

3. Kraj izvedbe del: Pivka.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: mr-
liška vežica Pivka.

Orientacijska vrednost del je
22,000.000 SIT.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: oddaja del je predvi-
dena v enem sklopu.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jektna dokumentacija je izdelana.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba mora biti
izdelana po zahtevah razpisne dokumenta-
cije, variantne ponudbe niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: dodatnih variant ni.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj
po podpisu pogodbe, zaključek predpisan
s pogodbo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257
Pivka, tel. 067/72-10-100, faks
067/72-10-102, kontaktna oseba: Šabec
Ludvika.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
razpisa vsak delovni dan od ponedeljka do
četrtka, med 8. in 15. uro, v petek med 8.
in 13. uro, do vključno 7. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanskim na-
logom ali položnico na ŽR Občina Pivka, št.
52200-630-61033.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene do torka, 25. 7.
2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom: “Ponudba – ne odpiraj”,
z navedbo predmeta javnega naročila. Na
kuverti mora biti popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v torek, 25. 7. 2000 ob 13. uri, na naslovu:
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, sejna
soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog v višini 10% ponudbene vred-
nosti del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: skladno z določili posebnih razpisnih
pogojev.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: izbrani ponudnik skle-
ne z naročnikom pogodbo o izvedbi del.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finanč-
ne, poslovne in tehnične sposobnosti po
odredbi o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-

rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudb.

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

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– garancijski rok za izvedena dela,
– rok izvedbe,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-

ugodnejši.
Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-

ni o izidu javnega naročila: ponudniki bodo
o izidu javnega naročila obveščeni najka-
sneje do 1. 8. 2000.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije o javnem naročilu na naslovu: Obči-
na Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka,
pri Šabec Ludviki, tel. 067/72-10-100,
vsak delovni dan med 7. in 8. uro.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od po-
godbe zaradi finančnih ali drugih razlogov.
V obeh primerih ponudniki nimajo pravice
do odškodnine iz tega naslova.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o javnem naroči-
lu ni bila objavljena.

18.
Občina Pivka

Ob-31225
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših občanov Polde
Eberl-Jamski, Izlake 13, 1411 Izlake.

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

3. Kraj izvedbe del: Izlake.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja plinske kotlovnice.

Vrednost dodeljenega naročila v celoti je
15,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
predloži le eno ponudbo v skladu z zahteva-
mi razpisne dokumentacije, in sicer samo-
stojno ali z morebitnimi sopogodbenimi
spremembami. V primeru, da ponudnik na-
stopa v ponudbi s sopogodbeniki, mora v
ponudbi predložiti podpisan sporazum o
skupnem nastopanju in prevzemu pogod-
benih obveznosti.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
avgust 2000, končanje del oktober 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2c, Zagorje
ob Savi, Ludvik Fain, univ. dipl. inž. arh.,
tel. 0601/64-083, 041/650-806.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo lah-
ko zainteresirani ponudniki dvignejo na
IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2c, Zagorje
ob Savi, do 15. 6. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti odškodnini
15.000 SIT, nakazani na ŽR
52720-601-12900.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe predložijo po-
nudniki do 7. 8. 2000.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: IN-TACT, d.o.o., C. 20. juli-
ja 2c, 1410 Zagorje ob Savi.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 8. 8. 2000 ob 10. uri, na na-
slovu naročnika Dom starejših občanov Pol-
de Eberl-Jamski Izlake.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se izvajajo v skladu z določili zakona
o izvrševanju proračuna Republike Sloveni-
je in navodili o izvrševanju proračuna v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec, z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: na javni razpis se lahko prijavijo prav-
ne osebe in zasebniki, ki izpolnjujejo na-
slednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstnih
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene ali pogodbeno

angažirane delavce, v skladu z določili za-
kona o graditvi objektov ter ostale strokov-
ne delavce.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 8. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji. Najcenejši
ponudnik ni nujno najugodnejši.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu: IN-TACT, d.o.o., C. 20.
julija 2c, Ludvik Fain, univ. dipl. inž. arh.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ne.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
41-42 z dne 19. 5. 2000.

Dom starejših občanov
Polde Eberl-Jamski Izlake

Ob-31229
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine Maribor, Slomškov trg 6, 2000
Maribor, tel. 02/228-480, faks
02/25-22-122.

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

3. Kraj izvedbe del: Dornava pri Ptuju,
grad Dornava, k.o. Dornava.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
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lov, ki se bodo oddajali posamično: sana-
cijska dela na objektu grad Dornava –
glavni objekt (krovska dela, kleparska
dela, strelovod, sanacija kamnitih delov
fasade, ometi, stavbno pohištvo, ko-
vaška dela, fasadni odri).

Ocenjena vrednost vseh del je
290,000.000 SIT. Dela se bodo letno reali-
zirala v višini razpoložljivih sredstev, v letu
2000 ca. 37,000.000 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.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudba se mora
izdelati na originalni tekst.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora izvedbo, ki je
v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
takoj po sklenitvi pogodbe, dokončanje del
oktober 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za varstvo naravne in kulturne dedišči-
ne Maribor, Slomškov trg 6, Maribor, kon-
taktni osebi sta Branko Ramšak, tel.
02/22-848-33 in Miran Ježovnik, tel.
02/22-848-32.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14 dni po tej obja-
vi, vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, virmansko na-
kazilo na ŽR ZVNKD Maribor, št.
51800-603-31044, s pripisom “Razpisna
dokumentacija – grad Dornava”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
11. 8. 2000 do 10. ure, na naslov: Zavod
za varstvo naravne in kulturne dediščine Ma-
ribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z napisom: “Ne odpiraj – ponudba”, s
številko objave tega javnega razpisa in z
navedbo predmeta naročila, in sicer: “Javni
razpis – grad Dornava – glavni objekt”.

Na kuverti mora biti označen naslov po-
šiljatelja ponudnika.

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

javno odpiranje ponudb bo 16. 8. 2000 ob
10. uri, v prostorih ZVNKD, Slomškov trg 6,
Maribor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene
vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranja so podrob-
no opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in doka-
zila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku, določenem
za odpiranje ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančno določena v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktni osebi sta Branko Ramšak,
tel. 02/22-848-33 in Miran Ježovnik, tel.
02/22-848-32, ZVNKD Maribor, Slomškov
trg 6, Maribor.

17., 18.
Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine Maribor

Št. 351-28/97-38 Ob-31233
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Gornja Radgona, Partizanska
c. 13, 9250 Gornja Radgona.

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

3. Kraj izvedbe del: Apače pri Gornji
Radgoni.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: gradbena, obrtniška in instala-
cijska dela pri izgradnji nove telovadni-
ce, prizidka in adaptacija šolske stavbe
OŠ Apače vključno z opremo in ureditvi-
jo okolice.

Skupna vrednost vseh del: 650 mio SIT.
Dela se bodo oddajala v celoti ali posa-

mično po naslednjih sklopih:
1. sklop: gradbena, obrtniška in in-

stalacijska dela vključno z vgradno opremo
in ureditvijo okolice.

Ocenjena vrednost del: 600 mio SIT.
2. sklop: oprema (mobilna).
Ocenjena vrednost del: 50 mio SIT.

4. (b) Če predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: predvidena je oddaja
delov ali sklopov posebej z možnostjo pote-
govanja za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del: september 2000–september
2002, od tega za:

1. sklop: september 2000–septem-
ber 2002,

2. sklop: april 2002–september
2002.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13,
9250 Gornja Radgona, kontaktna oseba je
Andrej Subašič, tel. 069/61-671, faks
069/62-438.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila razpisne do-
kumentacije: stroške za razpisno dokumen-
tacijo 30.000 SIT ponudniki lahko porav-

najo z virmanom na žiro račun št.
51910-630-76108, od tega za :

1. sklop: 25.000 SIT,
2. sklop: 5.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 31. 7. 2000 do
10. ure (datum prispetja).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Gornja Radgo-
na, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja
Radgona.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 31. 7. 2000 ob 12. uri,
na naslovu: Občina Gornja Radgona, Par-
tizanska c. 13, Gornja Radgona – sejna
soba.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj“
ter z navedbo predmeta naročila in številko
te objave. Na kuverti mora biti popoln na-
slov ponudnika.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj: ponud-
nik mora k ponudbi priložiti bančno garanci-
jo za resnost ponudbe v višini 5% od oce-
njene vrednosti javnega naročila, ki mora
veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb ter ustrezno izjavo ban-
ke o izdaji garancije za dobro izvedbo del v
pogodbenem roku ter odpravo pomanjklji-
vosti v garancijskem roku (kot jih zahteva
razpisna dokumentacija).

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročnik bo pla-
čal opravljena dela v rokih plačil, navedenih
v zakonu o izvrševanju proračuna Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 9/00) in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jo mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila: ponud-
bena cena, reference, garancijski rok, fi-
nančna usposobljenost, rok izvedbe.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: druge informacije lahko zainteresi-
rani ponudniki dobijo najkasneje do 24. 7.
2000 na Občini Gornja Radgona pri An-
dreju Subašiču, tel. 069/61-671, faks
069/62-438. Ponudniki bodo o izidu jav-
nega razpisa obveščeni v zakonitem roku.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
predhodna objava namere o javnem naroči-
lu je bila objavljena v Uradnem listu RS, št.
16-17 z dne 25. 2. 2000.

17., 18.
Občina Gornja Radgona

Št. 47 Ob-31266
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Podlehnik, Podlehnik 9,
2286 Podlehnik, faks: 02/788-40-60.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitve.
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3. Kraj izvedbe del: Sedlašek - Formije,
ki zajema vasi: Sp. Gruškovje, Sedlašek,
del Stanošine, Zg. Gruškovje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena dela izgradnje vodovoda in vodo-
hrama: Sedlašek - Formije.

Ocenjena vrednost naročila:
90,000.000 SIT.

Dela se oddajo v celoti.
(b) (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: varjante niso možne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek: 1. 8.
2000, dokončanje: 31. 1. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Podlehnik, Podlehnik 9, Podlehnik, taj-
ništvo občine.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10 dni po tej
objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, virmansko na
ŽR: 52400-630-20829.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. dan po objavi, (vštet
prvi in zadnji dan), do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Podlehnik, Podleh-
nik 9, 2286 Podlehnik.

Ponudba mora biti predložena v zapeča-
teni kuverti in označena skladno z navodili iz
razpisne dokumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. dan po objavi, v županovi pisarni Obči-
ne Podlehnik, ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija v višini 10%
od ocenjene vrednosti javnega razpisa, za
katerega ponudnik daje ponudbo, z veljav-
nostjo do konca izvedbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z zakonodajo o izvrševanju in izpla-
čevanju iz proračuna.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalci ali kot skupina
izvajalcev s sklenjenim dogovorom o skup-
nem nastopu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu s točko razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridrži pravico o izločitvi po-
dizvajalcev, ki niso v skladu s točkami razpi-
sne dokumentacije.

14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
odmaknejo ponudbe do pričetka odpiranja
ponudb. Po tem času lahko naročnik vnov-
či bančno garancijo za resnost ponudbe,
kolikor bo ponudnik izbran kot najugodnej-
ši in bo ponudbo umaknil ali spremenil po-
goj iz nje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
pogodbenih del (60%), strokovna usposob-
ljenost ponudnika in njegove reference na
enakih in podobnih delih (5%), finančno sta-
nje ponudnika (5%), tehnična opremljenost
ponudnika (10%), dodatne ugodnosti pri po-
nudbeni ceni in plačilnih pogojih (20%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba: Miran Krajnc tel.
02/788-40-61.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
48 z dne 2. 6. 2000 pod št. 63/2000 in
popravek v Uradnem listu RS, št. 51 z dne
9. 6. 2000 št. 39.

Občina Podlehnik

ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Popravek
Št. 01/00 Ob-31327

V javnem razpisu za tiskanje računov, od-
pošiljanje računov in pripravo arhiva tiskanih
računov, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000, Ob-30642,
se popravi 17. točka, ki se pravilno glasi:

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

– ponudbena vrednost naročila, delež
merila 51%,

– reference, delež merila 10%,
– možnost selektivnega vstavljanja dodat-

nih personaliziranih in nepersonaliziranih in-
sertov, delež merila 9%,

– letni prihodki, delež merila 5%,
– maksimalni odzivni čas izvedbe tiska iz-

ven terminskega plana, delež merila 5%,
– zagotavljanje možnosti tiskanja iz nado-

mestnih virov, delež merila 5%,
– razpolaganje s programsko opremo za

ponavljanje izpisov dokumentov, delež me-
rila 5%,

– zagotavljanje strokovnjakov za progra-
miranje izpisov dokumentov, delež merila 4%,

– možnost dvostranskega tiskanja, delež
merila 4%,

– certifikat ISO 9001, delež merila 2%.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Popravek
Ob-31341

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za opravljanje prevozov učencev (av-
tobusni in s kombiniranim vozilom) iz šolske-
ga okoliša Občine Radlje ob Dravi v Osnov-
no šolo Radlje ob Dravi in podružnici Vuhred
in Remšnik za šolsko leto 2000/2001, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 54 z dne

16. 6. 2000, Ob-30006, se 10.(a) in
11. točka popravita in pravilno glasita:

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 3. julija 2000 do
10. ure.

V 11. točki pa se ustrezno prilagodi da-
tum in čas odpiranja ponudb, ki se pravilno
glasi: 3. 7. 2000 ob 11. uri.

Občina Radlje ob Dravi

Popravek
Št. 403-17/99 Ob-31261

V javnem razpisu za najem poslovnih pro-
storov oziroma najem poslovnih prostorov s
postopnim odkupom v okvini skupni površini
2300 m2 za uporabnika Davčni urad Nova
Gorica, v območju mestnega jedra mesta
Nova Gorica, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000, Ob-30445,
Št. 403-17/99, se v 17. točki popravi:

– za varianto A se črtata besedi “delno
opremljenih”

– pod 2. točko se črtata besedi “delno
opremljene”

– za varianto B se črtata besedi “delno
opremljenih”

– pod 2. točko se črtajo besede “za del-
no opremljene”

– pod 3. točko se črtajo besede “in pi-
sarniške opreme”.

Davčna uprava Republike Slovenije

Ob-30993
1. Naročnik: Občina Prebold, Hmeljar-

ska cesta 3, 3312 Prebold, telefon
063/70-00-620, telefaks 063/70-00-621.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za izbi-
ro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: opravljanje prevozov učen-
cev v osnovno šolo v Občini Prebold za
šolsko leto 2000/2001, 2001/2002 in
2003.

4. Kraj izvedbe: Občina Prebold.
5. (a) Navedba o tem ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: izvedba naročila z zakonom ni rezervira-
na za specifičen poklic, če ponudnik izpol-
njuje vse zahtevane razpisne pogoje in je
registriran za opravljanje zahtevanih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), pravil-
nik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila
in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine
otrok (Ur. l. RS, št. 78/99), odredba o ob-
vezni vsebini razpisne in ponudbene doku-
mentacije (Ur. l. RS, št. 33/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti 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 ponud-
bo za vsako relacijo posebej, sklop relacij ali
za vse relacije.

Ponudbena cena mora biti razvidna za
vsako relacijo posebej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi le razpisane
variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanje storitve: šolsko leto
2000/2001, 2001/2002 in 2002/2003
pričetek 1. 9. 2000, zaključek 30. 6. 2003.

9 (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumenta-
cijo na naslovu: Občina Prebold, Hmeljarska
cesta 3, 3312 Prebold, kontaktna oseba
Branka Meško.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cija lahko prevzamete še deseti dan po obja-
vi razpisa v delovnem času.

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

predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do 31. 7.
2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: v tajništvo Občine Prebold,
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj - ponudba za
šolske prevoze“ in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 2. 8.
2000 ob 17. uri na naslovu: Občina Preb-
old, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold, v
sejni sobi.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so v tem postopku zah-
tevana: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti
naročila in mora biti veljavna 30 dni po
izteku razpisnega roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: cene
šolskih prevozov so v celem šolskem letu
fiksne in vključujejo davek na dodano vred-
nost, za šol. l. 2001/2002 in 2002/2003
se cene določijo z aneksom k osnovni po-
godbi.

Obračun šolskih prevozov se opravlja po
principu dejansko opravljenih prevozov. Ra-
čun se izstavi zadnji dan v mesecu za tekoči
mesec. Rok plačila je 30 dni po potrditvi
računa.

14. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dovoljeno javno naročilo: pisna pogodba.

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

16. Datum po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 31. 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. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

19., 20.
Občina Prebold

Št. 64/437/00-03 Ob-30994
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški
trg 8, 8350 Dolenjske Toplice, tel.
068/30-66-960; faks 068/30-66-963.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: opravljanje prevozov učen-
cev v osnovno šolo Dolenjske Toplice, za
šolsko leto 2000/2001, orientacijska vred-
nost naročila je 5,100.000 SIT.

4. Kraj izvedbe del: Občina Dolenjske
Toplice.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponud-
nik izpolnjuje vse zahteve razpisne doku-
mentacije in je registriran za opravljanje zah-
tevanih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97, 78/99),
odredba o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: iz razpisne
dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudbe ni možno deliti po po-
sameznih storitvah.

7. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumen-
taciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi le razpisane
variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: šolsko leto
2000/2001; pričetek 1. 9. 2000, zaklju-
ček 22. 6. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisna dokumentacija: Občinska
uprava občine Dolenjske Toplice (Rok Bar-
bič), Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Topli-
ce. Ob dvigu je potrebno predložiti dokazilo
o plačilu za razpisno dokumentacijo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanskim na-
logom ali položnico na ŽR Občine Dolenjske
Toplice št. 52100-630-000-0040162, s pri-
pisom “dokumentacija za prevoz šolskih
otrok“.

10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. julij 2000, do 12.
ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občinska uprava občine Do-
lenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, 8350 Do-
lenjske Toplice.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. julij 2000, ob 14. uri, na sedežu Občine
Dolenjske Toplice.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-

nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
cene šolskih prevozov so celo leto fiksne in
vsebujejo davek na dodano vrednost. Obra-
čun šolskih prevozov se opravlja po princi-
pu dejansko opravljenih prevozov. Račun
se izstavi zadnji dan v mesecu za tekoči
mesec. Rok plačila je 30 dni po potrditvi
računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pisna pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente v skla-
du z odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97) in v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

16. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti svoje ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po roku za odpira-
nje ponudb, to je po 17. juliju 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): uporab-
ljena bodo merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– kontaktna oseba: Občinska uprava ob-
čine Dolenjske Toplice, Rok Barbič, Zdravi-
liški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice, tel.
068/30-66-962.

– ponudniki bodo obveščeni o izbiri v ro-
ku 8 dni po odpiranju ponudb.

19., 20.
Občina Dolenjske Toplice

Št. 1789/2000 Ob-30995
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Gornji Petrovci, Gornji Pe-
trovci 31d, 9203 Petrovci, faks
069/55-69-001.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: dnevni prevozi osnovnošol-
skih otrok OŠ Gornji Petrovci v šolskem
letu 2000/2001. Orientacijska vrednost na-
ročila za šolsko leto 2000/2001 je
6,446.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Gornji Petrovci.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: prevoz lahko opravlja vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost,
ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), praviln-
ik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in
vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine
otrok (Ur. l. RS, št. 78/99), odredba o ob-
vezni vsebini razpisne in ponudbene doku-
mentacije (Ur. l. RS, št. 33/97), navodilo o
vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi po-
nudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obvez-
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nosti v postopkih javnega naročanja (Ur. l.
RS, št. 43/00).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti 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:

a) prevozi šolskih otrok OŠ Gornji Petrov-
ci v šolo in iz šole na relaciji Boreča-Marti-
nje-Ženavlje-Šulinci-Neradnovci-Lucova-OŠ
Gornji Petrovci (ocenjena vrednost
2,420.000 SIT, avtobus),

b) prevozi šolskih otrok OŠ Gornji Petrov-
ci v šolo in iz šole na relaciji Križevci - Gornji
Petrovci - OŠ Gornji Petrovci (ocenjena vred-
nost 1,452.000 SIT, avtobus) in

c) prevozi šolskih otrok OŠ Gornji Petrov-
ci v šolo in iz šole na relaciji Šulinci - Lucova -
Ženavlje - Adrijanci - Gornji Petrovci - OŠ
Gornji Petrovci (ocenjena vrednost
2,574.000 SIT, minibus). Navedeno relacijo
je možno opravljati tudi z dvema kombijema.
Ponudba z enim kombijem je neveljavna.

Ponudniki lahko kandidirajo za posamez-
no relacijo.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: datum pričetka storitev
je 1. 9. 2000, datum dokončanja storitev je
30. 6. 2001 (v dnevih, ko poteka pouk).

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31d,
9203 Petrovci, po predhodni najavi na tel.
069/55-69-000.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija je brezplačna.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Gornji Petrovci, Gor-
nji Petrovci 31d, 9203 Petrovci. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napi-
som “Ponudba - ne odpiraj - šolski prevozi “.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 8. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Gornji Petrovci.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: 5 %
bančne garancije za resnost ponudbe od vred-
nosti storitve, ki mora veljati do 4. 9. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila 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. Sprememba cene
prevoza otrok se spremeni z aneksom k po-
godbi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pisna pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti v skladu z razpisnimi
pogoji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: datum odpiranja.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

– cena prevoza na kilometer,
– plačilni pogoji,
– kakovost in organizacija ponujene stori-

tve (čas, v katerem se lahko zagotovi nado-
mestno vozilo zaradi morebitne okvare) in

– druge reference ponudnika.
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

ne informacije se dobijo na naslovu Občina
Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31d, 9203
Petrovci ali po telefonu 069/55-69-000,
kontaktna oseba je župan Občine Franc Šliht-
huber.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen dne 21. 4. 2000;
Ob-25870.

Občina Gornji Petrovci

Št. 67/2000 Ob-30996
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Muzej novejše zgodovine, Celovška
23, Ljubljana, tel. 01/232-39-68, faks
01/433-82-44.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: storitve varovanja in recep-
cijske službe s pogojem prevzema ene-
ga delavca naročnika, ocenjena vrednost
16,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Celovška ce-
sta 23.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: izvedba javnega naročila je vezana na
izvajalca, ki ima licenco za fizično varovanje v
skladu z zakonom o zasebnem varovanju in
obveznem organiziranju službe varovanja.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih določb, ki zadevajo naročilo:

1. zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97),

2. odredba o obvezni vsebini razpisne
in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97 in 84/99),

3. navodilo o vrstah finančnih zavaro-
vanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnje-
vanje svojih obveznosti v postopkih javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97, 43/00),

4. zakon o zasebnem varovanju in o
obveznem organiziranju službe varovanja (Ur.
l. RS, št. 32/94, 23/97 in 9/98).

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki lahko ponudijo samo
storitev v celotnem obsegu.

7. (a) Kjer je potrebo, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so nespre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje va-
riante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 9. 2000 do
31. 8. 2001.

9. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mu-
zej novejše zgodovine, Ljubljana, Celovška
cesta 23, tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
50104-603-52032 s pripisom “za razpisno
dokumentacijo“.

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: Muzej novejše zgodovine,
Ljubljana, Celovška cesta 23, tajništvo.

Osebni dvig razpisne dokumentacije je
možen ob predložitvi pisnega pooblastila po-
nudnika in dokazila o plačilu 5.000 SIT za
dvig razpisne dokumentacije.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 7. 2000. ob 13. uri, Muzej novejše zgo-
dovine, Ljubljana, Celovška cesta 23, sejna
soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: ni
zahteve.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: pogoje ponudi ponud-
nik v svoji ponudbi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik mora pogod-
bene obveznosti izvrševati sam, brez podi-
zvajalcev.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 23. 10. 2000.

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

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki lahko dobijo dodatne informacije o
naročilu na tel. 01/433-82-44, Mojca Pre-
lovšek vsak delovni dan med 9. in 14. uro
do vključno 17. 7. 2000. Ponudniki bodo o
izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni
do 7. 8. 2000.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavlje-
na.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo. Ni bilo neuspelih javnih razpisov.

Muzej novejše zgodovine
Ljubljana

Št. 265-2/99 Ob-30997
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa, Ministrstvo za promet in zveze, Lan-
gusova 4, 1535 Ljubljana, telefaks
01/478-81-43.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZNJ): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izbira izvajalca za tiskanje
dovolilnic in drugih listin za prevoze v
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mednarodnem cestnem prometu. Tiska-
nje mora biti izvedeno skladno z normami, ki
veljajo za tiskanje vrednostnih papirjev, s pou-
darkom na zaščiti pred ponarejanjem. Z izva-
jalcem bo sklenjena pogodba za tiskanje več
emisij.

Predvidena količina je 400.000 dovolil-
nic. Format dovolilnic je A4. Tisk: prva stran
štiribarvna, druga stran enobarvna. Predvi-
dena zaščita v tisku: hologramska zaščita,
tisk “UV“ nevidne barve, enojno številčenje
dovolilnic. Papir dokumentni 90 g z vodnim
znakom. Oblikovanje: izvajalec sam poskrbi
za oblikovanje in postavitev tekstov v dogo-
voru z naročnikom. Mutacije: 75 mutacij tek-
sta in ca. 15 mutacij barv. Dodatne količine:
izvajalec se obveže izdelati dodatne manjše
količine dovolilnic po zahtevku naročnika tu-
di preko leta po isti ceni, kot je ponudba za
kos ob glavnem naročilu. Izdelava 30 kom-
pletov vzorcev posameznih dovolilnic in dru-
gih listin.

Format in oblika drugih listin morata biti
izdelana v skladu s specifikacijo naročnika.

Skupna ocenjena vrednost naročila zna-
ša 12,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: na lokaciji ponudnika.
(a), (b)
5. Navedba zakonov, predpisov in drugih

odločb, ki zadevajo naročilo:
– zakon o javnih naročilih (Uradni list RS,

št. 24/97),
– zakon o izvrševanju proračuna Republi-

ke Slovenije (Uradni list RS, št. 9/00),
– zakon o prevozih v cestnem prometu

(Uradni list RS, št. 72/94, 18/95, 54/96,
48/98, 7/99, 65/99),

– zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni
list SFRJ, št. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89,
Uradni list RS, št. 88/99),

– zakon o davku na dodano vrednost
(Uradni list RS, št. 89/98),

– pravilnik o delitvi dovolilnic za medna-
rodni prevoz stvari v cestnem prometu in
CEMT dovolilnic (Uradni list RS, št. 88/99),

– pravilnik o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 13/00),

– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Uradni list RS,
št. 33/97, 63/97, 84/99).

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če

se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: posameznih razpisnih storitev po-
nudniki ne morejo ponuditi.

7. (a) Ali ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto: ponudniki lahko ponudijo sa-
mo razpisano varianto ponudbe, drugih va-
riant ponudbe naročnik ne bo upošteval.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek tiskanja prve
emisije je predvidoma v septembru 2000.
Rok za izvedbo tiskanja posamezne emisije
je 10 dni.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mini-
strstvo za promet in zveze, Sektor za cestni
promet, Langusova 4, Ljubljana.

Ponudniki lahko dobijo dodatne informa-
cije na Ministrstvu za promet in zveze, Lan-
gusova 4, Dušanka Polanko ali Milan Ljumo-
vić, telefon: 01/478-80-00.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od 8.
do 15. ure.

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

predložiti ponudbo: komisija bo upoštevala
le ponudbe, ki bodo prispele na naslov Mini-
strstva za promet in zveze do 14. 7. 2000
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za promet in zve-
ze, Sektor za cestni promet, Langusova 4,
1535 Ljubljana, v zapečatenih kuvertah z
označbo “Javni razpis – dovolilnice za med-
narodni cestni prevoz oseb in blaga. Ne
odpiraj.“

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 14. 7. 2000 ob 10. uri
v prostorih Ministrstva za promet in zveze,
Langusova 4, Ljubljana, v sobi 601. Ponud-
niki bodo o izbiri obveščeni do 21. 07. 2000.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila: rok plačila ne sme biti krajši od 30 dni
od dneva prejema računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nasto-
panje z opredelitvijo in pooblastilom vodilne-
ga partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– ime firme in dokazila o registraciji (origi-
nalni dokumenti ali overjene kopije), z veljav-
nostjo 60 dni,

– velikost in vrednost firme ponudnika,
bilančno stanje oziroma poročilo za zadnji
dve leti,

– strokovna in tehnična usposobljenost
delavcev in opremljenost,

– plačilni pogoji in druge ugodnosti, ki jih
nudi ponudnik,

– vzorec pogodbe.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril:
– strokovna in tehnična usposobljenost

(30%),
– referenca ponudnika (15%),
– ponudbena cena, plačilni pogoji (40%),
– eventualne druge ugodnosti (15%).
18. Druge informacije o naročilu: nave-

deno pod točko 9 (a).
Ministrstvo za promet in zveze

Št. 025-59/2000-5 Ob-30998
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Sloveni-
je, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana,
061/17-84-834, 061/17-84-909.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: čiščenje poslovnih prosto-
rov Območne geodetske uprave Kranj,
izpostave Jesenice, ocenjena vrednost na-
ročila: 70.000 SIT na mesec.

4. Kraj izvedbe: poslovni prostori Območ-
ne geodetske uprave Kranj, izpostave Jese-
nice, Cesta maršala Tita 86, Jesenice.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: na razpis se lahko prijavijo izva-
jalci, ki so usposobljeni, imajo ustrezno šte-
vilo delavcev za izvajanje rednega čiščenja,
globinskih čiščenj, izdelavo premazov in do-
bavljanja sanitarno-higienskega materiala in
so registrirani za opravljanje omenjene de-
javnosti.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti 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: ponudniki se lahko potegujejo le
za izvedbo celotne storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik ne more ponuditi svoje
variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja stori-
tve z dnem podpisa pogodbe, za obdobje
enega leta od podpisa pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije - glavni
urad, Zemljemerska 12, Ljubljana, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, P25.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 7. 2000 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 vpla-
čati 2.500 SIT na žiro račun št.
50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 7. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, glavni urad, Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, kontaktna oseba Nives Jur-
can, soba št. P25. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom “Ponudba
- Ne odpiraj“ in s številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 7. 2000 ob 8.30 v prostorih glavnega
urada Geodetske uprave RS, Zemljemerska
12, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku: ni potrebno.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: določeno v razpisni
dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot so zahtevane v razpisni
dokumentaciji.
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16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od 18. 7. 2000
od 8. ure dalje.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena,
fiksnost cene, reference in druga merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: dodatne
informacije se dobijo na naslovu pod št. 9/a.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 51 z dne
9. 6. 2000, Ob-29227.

Geodetska uprava RS

Št. 40004-1/00  Ob-30999
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefak-

sa: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, faks 01/478-40-52.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: operativni program varstva
okolja za področje ravnanja z odpadki –
operativni program ravnanja s PCB/PCT.

Ocenjena vrednost naročila: 2,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-
dežu izbranega ponudnika.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: navodila
so sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudnik lahko kandidira le za
razpisano delo v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo upo-
števal variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje naročila je dva
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, soba št. 08, pritličje,
Natalija Marolt, tel. 01/478-45-03.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 7. 2000.

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

predložiti ponudbo: 31. 7. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno

predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za var-
stvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vlo-
žišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 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 22 dni od dneva odpi-
ranja 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. Ponud-
nik mora predložiti sklenjene pogodbe s po-
tencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma po-
dizvajalci.

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 vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov pri
Davčni upravi RS;

– da ima veljavno registracijo za opravlja-
nje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, za katero je regi-
striran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek pri-

silne poravnave, stečajni postopek ali posto-
pek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave in da njegovo poslovanje ni s sod-
no ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih

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 razpi-

sni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 31. 7. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– 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 podizvajalcev,
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 iz-
ločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

– ponujeno izvajanje del presega razpisa-
no trajanje za več kot 25%,

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

– je število dni blokad ŽR iz obrazca
BON 2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih
od datuma sestavitve obrazca,

– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi jav-
nih razpisov.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne druge informacije o naročilu dobijo po-

tencialni ponudniki na naslovu naročnika;
kontaktna oseba naročnika Natalija Marolt,
tel. 01/478-45-03.

19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Št. 120-06-450-8/00 Ob-31062
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Ljublja-
na, Zaloška 29, Ljubljana, faks 540-31-90.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izdelava projektov za prido-
bitev gradbenega dovoljenja (PGD), PZI,
PGD in PID za I. fazo novogradnje objek-
ta Zavoda za zdravstveno varstvo Ljublja-
na, Zaloška 29.

Ocenjena vrednost: 20,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Zaloška 29.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: ne.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: po razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: samo celotno storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne izvedbe ni-
so sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del z dnem
podpisa pogodbe,

– rok dokončanja PGD 60 dni od podpi-
sa pogodbe,

– rok dokončanja PZI in PZR 45 dni po
oddaji PGD,

– rok dokončanja PID – do tehničnega
prevzema.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: PRO’
55, Biro za projektiranje in inženiring, d.o.o.,
Ziherlova 2, Ljubljana – Majda Steiner – tel.
283-55-96.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 7. 7. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, ŽR
50101-601-57273 (PRO’ 55, d.o.o.).

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 20. 7. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: PRO’ 55, Biro za projektira-
nje in inženiring, d.o.o., 1000 Ljubljana, Zi-
herlova 2.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”, z
navedbo predmeta naročila.

Na kuverti mora biti popoln naslov po-
nudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 2000 ob
13. uri, v prostorih PRO’ 55, d.o.o., Ljublja-
na, Ziherlova 2.
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12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: po-
nudnik mora ponudbi priložiti bančno garanci-
jo za resnost ponudbe in ustrezno izjavo ban-
ke za dobro izvedbo del v pogodbenem roku,
kot jih zahteva razpisna dokumentacija.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: rok plačila me-
sečnih računov je 30 dni po njihovi potrditvi
s strani nadzornega organa naročnika, v
skladu z obsegom izvedenih del in dinami-
ko plačil (navodilo o izvrševanju proračuna,
Ur. l. RS, št. 13/96).

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
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 bo moral ponudbi priložiti ustrezna
dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 30. 9. 2000.

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

– reference podjetja in kadrov zadnjih pet
let – 15%,

– ponudbena cena – 30% (najnižja ni po-
goj za izbiro),

– finančna sposobnost – 5%,
– rok izvedbe (posamezne faze) – 25%,
– druge ugodnosti – 25%.
18. Druge informacije o naročilu: ponud-

ba mora biti sestavljena na originalnih po-
pisih.

Investitor si pridržuje pravico do naročila
v zmanjšanem obsegu od razpisanega.

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

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo: ni.

Ponudniki bodo o izidu obveščeni sklad-
no z zakonom o javnih naročilih.

Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana

Št. 997/00 Ob-31063
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Lukovica, Lukovica 46, 1225
Lukovica, 061/723-51-19.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: opravljanje dnevnih prevo-
zov učencev v Osnovno šolo Janka Ker-
snika Brdo s podružnično šolo v Krašnji
in Blagovici za šolsko leto 2000/2001 in
2001/2002.

Ocenjena vrednost naročila je
28,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Luko-
vica.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: prevoze lahko opravljajo za dejavnost
registrirani prevozniki z licenco za prevoz pot-
nikov v cestnem prometu.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),

– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97),

– zakon o prevozih v cestnem prometu
(Ur. l. RS, št. 72/94, 18/95, 54/96,
48/98),

– zakon o organizaciji in financiranju vzgo-
je in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96,
23/96).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko prijavijo
za opravljanje prevozov ali za linije za pre-
voz otrok, ki so od doma oddaljeni več kot
14 km ali za linije za prevoz otrok, ki so od
doma oddaljeni manj kot 4 km.

Ponujena relacija mora biti razvidna za
vsako relacijo posebej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: druge variante niso
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi le razpisane
variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročilo traja za šolske
dni v letu 2000/2001 in 2001/2002, od
1. 9. 2000 do 30. 6. 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumenta-
cijo pri vodji javnega naročila Vinku Pirnatu,
na sedežu Občine Lukovica, Lukovica 46,
1225 Lukovica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati od dneva objave raz-
pisa do vključno 17. julija 2000.

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

predložiti ponudbo: upoštevane bodo pisne
ponudbe, ki bodo predložene do vključno
20. julija 2000 do 12. ure, ne glede na
način.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Lukovica, Lukovica
46, 1225 Lukovica.

Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj –
ponudba za šolske prevoze”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja. Nepra-
vilno opremljene ponudbe bo komisija zavr-
nila v postopku odpiranja ponudb.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. julija 2000
ob 13. uri, v sejni sobi Občine Lukovica,
Lukovica 46, 1225 Lukovica.

Odpiranje ponudb bo izvedla razpisna ko-
misija za šolske prevoze. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpira-
nju, morajo predložiti pisno pooblastilo za
zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: se
ne zahteva.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: obračun šolskih prevo-

zov se opravlja glede na dejansko opravljene
prevoze, v skladu z navodili za izvrševanje
proračuna.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe z
OŠ Janka Kersnika Brdo.

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:
lastna tehnična in kadrovska opremljenost,
registracija za opravljanje tovrstnih del.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti – umakniti ponudbe po izteku
roka za oddajo ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisno dokumentacijo: strokovna us-
posobljenost ponudnika, reference ponud-
nika, ponudbena cena, starost voznega
parka, fiksnost cen, druge ugodnosti in za-
gotovila.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo: ni bil objavljen.

Občina Lukovica

Št. 40004-1/00 Ob-31065
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
01/478-40-52.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: operativni program varstva
okolja za področje ravnanja z odpadki –
operativni program ravnanja s PCB/PCT.

Ocenjena vrednost naročila: 2,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-
dežu izbranega ponudnika.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navodila
so sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudnik lahko kandidira le za
razpisano delo v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo upo-
števal variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje naročila je dva
meseca po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: MOP,
Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljublja-
na, Vojkova 1b, soba št. 08, pritličje, Natalija
Marolt, tel. 01/478-45-03.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 31. 7. 2000.

(c)
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10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 7. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče,
pritličje, tel. 01/478-44-09.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 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 22 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik financira
razpisana dela v celoti iz sredstev proraču-
na RS in poravnava plačila v skladu z zako-
nom o izvrševanju proračuna RS in pogod-
bo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma
podizvajalci.

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

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov pri
Davčni upravi RS;

– da ima veljavno registracijo za opravlja-
nje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, za katero je regi-
striran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek pri-

silne poravnave, stečajni postopek ali posto-
pek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave in da njegovo poslovanje ni s sod-
no ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih

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 razpi-

sni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: 31. 7. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne sku-

pine ponudnika, maks. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine,

maks. 15 točk,
– sposobnost ponudnika, da opravi delo

brez zunanjih sodelavcev oziroma podizva-
jalcev, maks. 5 točk,

– ponudbena cena, maks. 40 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 6 točk,
– podatki, opremljenost, maks. 4 točke.

Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo iz-
ločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

– ponujeno izvajanje del presega razpisa-
no trajanje za več kot 25%,

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

– je število dni blokad ŽR iz obrazca
BON 2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih
od datuma sestavitve obrazca,

– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi jav-
nih razpisov.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne druge informacije o naročilu dobijo po-
tencialni ponudniki na naslovu naročnika;
kontaktna oseba naročnika Natalija Marolt,
tel. 01/478-45-03.

19., 20.
MOP, Uprava RS za varstvo narave

Ob-31067
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, tel. 0608/22-771, faks
0608/22-221.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: vzdrževanje gozdnih cest v
Občini Krško za leto 2000.

Ocenjena vrednost del je 8,900.000 SIT
letno. Občina Krško bo sklenila pogodbo v
višini sprejetih proračunskih sredstev za te-
koče leto.

4. Kraj izvedbe: območje celotne Občine
Krško.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: da.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: razvidno iz
razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudnik mora predložiti ponud-
bo za celotno storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: dela se izvajajo od pod-
pisa pogodbe do 30. 11. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Krško, Oddelek za gospodarsko infra-
strukturo, Cesta krških žrtev 14, Krško, kon-
taktna oseba Niko Somrak.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo vsak delovni
dan od 8. do 10. ure, najkasneje do 21. 7.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo raz-

pisno dokumentacijo do navedenega roka, s
potrdilom o plačilu razpisne dokumentacije v
višini 5.000 SIT, na žiro račun Občine Kr-
ško, št. 51600-630-13042, s pripisom “Raz-
pisna dokumentacija za vzdrževanje gozdnih
cest”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo prispele do 21. 7. 2000, najka-
sneje do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti predlo-
žene na naslov: Občina Krško, Cesta krških
žrtev 14, Krško.

Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti
z naslovom naročnika, s pripisom “Vzdrževa-
nje gozdnih cest v občini Krško za leto 2000
– ponudba, ne odpiraj” in številko objave
tega razpisa ter naslovom ponudnika na prvi
in zadnji strani kuverte.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 21. 7. 2000, in sicer v
sejni sobi D Občine Krško, ob 10.30.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: so
v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: v skladu z določili za-
kona o izvrševanju proračuna.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pisna pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 21. 7. 2000.

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

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije ponudniki lahko dobijo do iz-
teka razpisnega roka na Občini Krško, Kr-
ško, Cesta krških žrtev 14, osebno ali po
telefonu 0608/228-71, kontaktna oseba Ni-
ko Somrak.

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

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo: naročilo je prvič objavljeno.

Občina Krško

Št. 414-10-00/74 Ob-31068
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Markovci, Markovci 33, 2281
Markovci, tel. 062/78-88-220, faks
062/78-88-221.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
učencev v Osnovno šolo Markovci za
šolsko leto 2000/2001, 2001/2002 in
2002/2003.

Orientacijska vrednost naročila za posa-
mezno šolsko leto je 6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Markovci.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
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čen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponud-
nik izpolnjuje vse zahteve razpisne doku-
mentacije in je registriran za opravljanje zah-
tevanih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), odred-
ba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in
63/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: iz razpisne
dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki lahko oddajo ponud-
bo za vsako relacijo posebej, sklop relacij ali
za vse relacije. Ponudbena cena mora biti
razvidna za vsako relacijo posebej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
ponudi samo varianto po razpisni dokumen-
taciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi le razpisane
variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: šolsko leto 2000/2001:
pričetek 1. 9. 2000, zaključek 30. 6. 2001,
šolsko leto 2001/2002: pričetek 1. 9.
2001, zaključek 30. 6. 2002, šolsko leto
2002/2003: pričetek 1. 9. 2002, zaključek
30. 6. 2003.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Markovci, Občinska uprava, Markovci
33, 2281 Markovci, kontaktna oseba: Ma-
rinka Bezjak Kolenko (ob dvigu predložiti do-
kazilo o plačilu za razpisno dokumentacijo).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do 10. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentaci-
je je 6.000 SIT na žiro račun občine, št.
52400-630-000-0020855, z namenom na-
kazila: javni razpis – prevozi.

10. (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: Občina Markovci, Občinska
uprava, Markovci 33, 2281 Markovci. Zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene 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:
12. 7. 2000 ob 12. uri, na sedežu Občine
Markovci, Markovci 33, 2281 Markovci.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% in mora biti v veljavi 60 dni po izteku
razpisanega roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: cene šolskih prevozov
so celo leto fiksne in vključujejo davek na
dodano vrednost. Obračun šolskih prevozov
se opravlja po principu dejansko opravljenih
prevozov. Račun se izstavi zadnji dan v me-

secu za tekoči mesec. Rok plačila je 30 dni
po potrditvi računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pisna pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 11. 7. 2000 po
14. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (45%), reference ponudnika
(45%), druge ugodnosti (10%).

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

19., 20.
Občina Markovci

Št. 353/00 Ob-31071
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Pol-
zela, tel./faks 063/703-32-00/703-32-23.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izdelava sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin dolgoroč-
nega plana za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega plana za območje Obči-
ne Polzela.

Orientacijska vrednost naročila znaša
10,000.000 SIT.

4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: v skladu z 69. členom zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor,
zakon o urejanju prostora ter drugi predpisi s
področja urejanja prostora.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: skladno z
zahtevami iz razpisne dokumentacije.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek storitve s pod-
pisom pogodbe, dokončanje oktober 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Polzela, Občinska uprava, Polzela 8,
kontaktna oseba: Magda Cilenšek, tel.
063/703-32-16.

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

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

predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 21. 7. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Polzela, Polzela 8,
3313 Polzela, tajništvo uprave.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 21. 7. 2000 ob 10. uri,
v sejni sobi Občine Polzela – 1. nadstropje.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: v skladu z razpisno
dokumentacijo.

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: v
skladu z 69. členom zakona o urejanju nase-
lij in drugih posegov v prostor.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do poteka roka za odda-
jo ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): določe-
na v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

19., 20.
Občina Polzela

Ob-31073
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Žale, d.o.o., Med
hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, faks 137-32-03.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitve (18. do 42. člen ZJN).

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izgradnja prodajnega pavi-
ljona na Žalah v vrednosti ca. 95,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Javno podjetje Žale,
d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ponudnik sme ponuditi samo va-
rianto po razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 9. 2000 do
31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Žale, d.o.o., kontaktna oseba
Irena Kušar, soba št. 11, Med hmeljniki 2,
1000 Ljubljana, tel. 137-32-03, faks
137-32-03.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 13. 7. 2000 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
voljo proti plačilu 20.000 SIT na žiro račun
št. 50103-601-23974, s pripisom JR/2000.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 27. 7. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predlo-
žiti na Javno podjetje Žale, d.o.o., Med hmelj-
niki 2, 1000 Ljubljana, v zapečateni kuverti z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za izgradnjo
prodajnega paviljona” in številko objave v
Uradnem listu RS. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 7. 2000 ob 13. uri, v sejni sobi št. 17,
na sedežu naročnika, Med hmeljniki 2, Ljub-
ljana.
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12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti ponudbe. Garan-
cija velja, dokler ne bo izbran ponudnik,
vendar pa najkasneje do poteka opcijske-
ga roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: določeni v razpisni do-
kumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: po 31. 7. 2000
po 13. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): naroč-
nik bo na podlagi meril, ki so natančneje
obdelana v razpisni dokumentaciji, izbral eko-
nomsko najugodnejšo ponudbo.

18., 19., 20.
Javno podjetje Žale, d.o.o.

Št. 15/2000 Ob-31092
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kmetijska zadruga Rače, z.o.o., Ce-
sta talcev 1, 2327 Rače, faks 062/608-270,
062/608-066.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): najugodnejši ponudnik se
izbere na podlagi zbiranja ponudb, ki bodo
prispele po objavi javnega razpisa.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: strojna dela, izkop za drena-
že, ruvanje panjev in planiranje terena,
1520 ur, na površini 39,8 ha.

Ocenjena vrednost naročila: 8,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: naročilo se bo izvajalo v
Občini Rače-Fram, k.o. Morje Planica, Sliv-
niško Pohorje, Planica, Ranče, Rače, Kopiv-
nik, Loka pri Framu, Frajhajm.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: rok za pričetek opravlja-
nja del je avgust 2000, rok za dokončanje
del pa oktober 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kme-
tijska zadruga Rače, z.o.o., Cesta talcev 1,
2327 Rače, tajništvo, Mira Turk.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo lahko ponudniki dvignejo v roku 15 dni
od dneva objave v Uradnem listu RS.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT, ki se poravna na žiro
račun Kmetijske zadruge Rače, št.
51800-601-10516 – pred dvigom.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za oddajo ponudb je
20. 7. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Kmetijska zadruga Rače,
z.o.o., Cesta talcev 1, 2327 Rače.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 7. 2000 ob
9. uri, v prostorih sejne sobe Kmetijske za-
druge Rače, Cesta talcev 1.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik predloži bančno garancijo v višini
10% od vrednosti sklenjene pogodbe za iz-
vedbo posla.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: ponudnik ne mo-
re odstopiti od ponudbe po podpisu pogod-
be o izbiri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika:

– najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši,

– plačilni pogoji,
– dosedanje reference o izvajanju vse-

binsko podobnih del,
– fiksnost ponudbe.
18. Druge informacije o naročilu: ponud-

niki bodo obveščeni o izbiri najkasneje v ro-
ku 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

Investitor si pridržuje pravico spremeniti
količinski in finančni obseg del iz razpisa,
glede na višino pridobljenih sredstev iz re-
publiških virov. Izvajalec v tem primeru ni
upravičen do odškodninskega zahtevka.

19., 20.
Kmetijska zadruga Rače, z.o.o., Rače

Št. 2.-3520/00 Ob-31143
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, 1506 Ljubljana, faks 061/29-14-820.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektov
PGD, PZI in PZR za ureditev instalacij za
računalniško in telekomunikacijsko po-
vezavo službe, sekcij in organizacijskih
enot TVD na celotnem področju Sloven-
skih železnic.

Ocenjena vrednost naročila: 2,500.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: lokacije TVD na celot-
nem področju Slovenskih železnic, kar je raz-
vidno iz razpisne dokumentacije.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: izvedba naročila je pogojena z registra-
cijo in ustreznimi referencami ponudnika za
projektiranje del, ki so predmet tega razpisa
v skladu z zakonom o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 29/86, Uradni list RS, št. 69/94,
29/95, 59/96).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: pro-
jekti, ki so predmet tega razpisa, morajo biti
izvedeni v skladu s pravilnikom o podrob-
nejši vsebini projektne dokumentacije (Ur. l.
RS, št. 35/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: pravna ose-

ba mora navesti imena, strokovne kvalifikaci-
je in reference osebja, odgovornega za iz-
vedbo storitve.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 4 mesece od podpisa
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura – ETD,
Kolodvorska 11, Ljubljana, soba 365/III.
nadstropje, tel. 061/29-14-601.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na voljo do 14. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o nakazilu
15.000 SIT na žiro račun št.
50100-601-5014744.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 24. 7. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, Ljubljana, so-
ba 205/II. nadstropje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 7. 2000 ob
9.30, v prostorih Slovenskih železnic, d.d.,
Kolodvorska 11, Ljubljana – steklena dvo-
rana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: za
resnost ponudbe mora ponudnik predložiti
bančno garancijo v višini 3% od razpisane
vrednosti, z veljavnostjo 30 dni po poteku
veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
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 dokumentacijo.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: 24. 7. 2000 ozi-
roma po začetku javnega odpiranja ponudb.

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

– reference: 30%,
– rok: 10%,
– ponudbena cena: 60%.
18. Druge informacije o naročilu: druge

informacije o naročilu lahko ponudniki zahte-
vajo pisno ali po faksu 061/29-14-820, do
14. 7. 2000. Naročnik bo na vsa vprašanja
pisno odgovoril vsem zainteresiranim ponud-
nikom, ki so pravočasno dvignili razpisno do-
kumentacijo, do 18. 7. 2000.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48 z
dne 2. 6. 2000.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 2.-3520/00 Ob-31144
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, 1506 Ljubljana, faks 061/29-14-820.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.
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3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: za izvedbo dobave in monta-
že UKV naprav na železniških postajah
Sežana, Trbovlje in Sevnica:

a) dobava in montaža (UKV) radijskih
naprav,

b) dobava in montaža registrofonskih
naprav.

Ocenjena vrednost naročila za točko a) je
26,000.000 SIT.

Ocenjena skupna vrednost za točko b) je
15,000.000 SIT.

Ocenjena skupna vrednost naročila:
41,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: železniške postaje Seža-
na, Trbovlje in Sevnica.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: izvedba naročila je pogojena z registra-
cijo in ustreznimi referencami ponudnika za
projektiranje del, ki so predmet tega razpisa
v skladu z zakonom o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 29/86, Uradni list RS, št. 69/94,
29/95, 59/96).

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: izvedba del,
ki je predmet tega razpisa, mora biti izvede-
na v skladu z zakonom o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 29/86, Ur. l. RS, št. 40/94,
29/95, 59/96).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: pravna ose-
ba mora navesti imena, strokovne kvalifikaci-
je in reference osebja, odgovornega za iz-
vedbo storitve.

6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev:

a) dobava in montaža (UKV) radijskih na-
prav,

b) dobava in montaža registrofonskih na-
prav.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: rok dokončanja je
31. 10. 2000.

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 raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na voljo do 14. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o nakazilu
15.000 SIT na žiro račun št.
50100-601-5014744.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 21. 7. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, Ljubljana, so-
ba 205/II. nadstropje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 7.
2000 ob 9.30, v prostorih Slovenskih že-
leznic, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana –
steklena dvorana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-

nudbe, če so v tem postopku zahtevana: za
resnost ponudbe mora ponudnik predložiti
bančno garancijo v višini 10% od razpisane
vrednosti, z veljavnostjo 60 dni po poteku
veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
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 dokumentacijo.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: 21. 7. 2000 ozi-
roma po začetku javnega odpiranja ponudb.

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

– reference: 30%,
– rok: 10%,
– ponudbena cena: 60%.
18. Druge informacije o naročilu: druge

informacije o naročilu lahko ponudniki zahte-
vajo pisno ali po faksu 061/29-14-820, do
14. 7. 2000. Naročnik bo na vsa vprašanja
pisno odgovoril vsem zainteresiranim ponud-
nikom, ki so pravočasno dvignili razpisno do-
kumentacijo, do 18. 7. 2000.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 44 z
dne 26. 5. 2000.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 126/00 Ob-31145
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 175-21-86.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): odprt javni razpis brez ome-
jitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: najem zunanjih storitev za
pomoč pri strokovnem vodenju in orga-
niziranju obdelave novih RTV naročnikov.

Ocenjena vrednost naročila: ca.
9,600.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: v prostorih RTV Sloveni-
ja, Ljubljana.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: programer v SQL jeziku.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navedba
imena in referenc; upoštevane bodo izključ-
no le izkušnje z obdelovanjem velikih podat-
kovnih baz (najmanj 1,000.000 vnosov ali
več) v sistemu ORACLE.

6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: ca. 6 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Komercialna služba, Čufarje-
va ul., 1550 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 4. 7. 2000 do 7. 7.
2000, med 9. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo

na razpolago za 5.950 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je negoto-
vinski, na račun pri APP, Ljubljana, št.
50101-603-45036, sklic na številko
00-51-634-566, z oznako predmeta plačila
(številko razpisa) in z navedbo davčne števil-
ke in sedeža podjetja. Dodatne informacije
so na razpolago samo v pisni obliki, in sicer:
za tehnični del – pri Antonu Vidicu, faks
061/175-42-20 in za komercialni del – pri
Darji Slokan, faks 061/175-21-86.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 21. 7. 2000
do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napi-
som: “Ne odpiraj – za razpis – ponudba za
razpis št. 126/00 – obdelava novih RTV na-
ročnikov”. Na kuverti mora biti napisan polni
naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 7. 2000 ob 10. uri, v veliki sejni sobi –
5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska
2, 1550 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe, brezpogoj-
na in plačljiva na prvi poziv, veljavna do podpi-
sa pogodbe, in sicer v višini 900.000 SIT.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: po razpisni dokumen-
taciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: podpis pogodbe.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: do 30. 8. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, čas izvedbe, reference.

18. Druge informacije o naročilu: po raz-
pisni dokumentaciji.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen dne 26. 5. 2000 pod št.
119/00, objava o izidu pa dne 30. 6. 2000.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 414-05-04/2000 Ob-31146
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Semič, Semič 14, 8333 Se-
mič, faks 068/67-083.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: vzdrževanje gozdnih cest,
ocenjena vrednost 9,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Semič.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih odločb, ki zadevajo naročilo: program
letnega vzdrževanja.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
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odgovornega za izvedbo storitve: izvajalec je
dolžan navesti imena in kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo naročila.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne morejo.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: po popisu v celoti.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne sme.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 8. 2000 do
31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Semič, Semič 14, 8333 Semič, kon-
taktna oseba Jože Butala.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, s prenosnim na-
logom na ŽR 52110-630-40318.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 7. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Semič, Semič 14,
8333 Semič, kont. oseba Renata Bukovec
– tajništvo.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 7. 2000 ob 12. uri, Občina Semič, sej-
na soba.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plači-

la in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo na podlagi kovaldi-
ranega zapisnika o prevzemu del v roku 30 dni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba o skupnem nastopu
z določitvijo vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
registracija dejavnosti v Republiki Sloveniji,
poravnane vse obveznosti iz naslova dejav-
nosti, tehnična oprema za izvedbo del.

16. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ponud-
bo lahko umaknejo do 17. 7. 2000 do 11.
ure, s pisno zahtevo.

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

– ponudbena cena 70%,
– reference podjetja 20%,
– podatki za naročila dodatnih del 10%.
18., 19., 20.

Občina Semič

Št. 414-05-05/2000 Ob-31147
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Semič, Semič 14, 8333 Se-
mič, faks 068/67-083.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: vzdrževanje – preplastitev
lokalnih cest in javnih poti, ocenjena vred-
nost 48,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Semič.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih odločb, ki zadevajo naročilo: program
letnega vzdrževanja.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: izvajalec je
dolžan navesti imena in kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo naročila.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne morejo.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: po popisu v celoti.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne sme.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 8. 2000 do 30. 9.
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Semič, Semič 14, 8333 Semič, kon-
taktna oseba Jože Butala.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 12. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, s prenosnim na-
logom na ŽR 52110-630-40318.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 7. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Semič, Semič 14,
8333 Semič, kont. oseba Renata Bukovec
– tajništvo.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 7. 2000 ob 12. uri, Občina Semič, sej-
na soba.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačilo na podlagi ko-
valdiranega zapisnika o prevzemu del v roku
30 dni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba o skupnem nastopu
z določitvijo vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
registracija dejavnosti v Republiki Sloveniji,
poravnane vse obveznosti iz naslova dejav-
nosti, tehnična oprema za izvedbo del.

16. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ponud-
bo lahko umaknejo do 25. 7. 2000 do 11.
ure, s pisno zahtevo.

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

– ponudbena cena 60%,
– reference podjetja 10%,
– podatki za naročila dodatnih del 10%,
– daljši plačilni rok od razpisanega 20%.
18., 19., 20.

Občina Semič

Št. 113/00 Ob-31148
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šen-
tilj, 062/651-135.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izdelava strokovnih podlag
in prostorskih ureditvenih pogojev za na-
selje Velka I. in Velka II.

Ocenjena vrednost: 5,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: KS Velka.
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 storitve, ki ga
lahko opravijo ponudniki zakonsko določe-
ne stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: naročilo mo-
ra biti izvedeno v skladu z zakoni in predpisi,
ki veljajo za prostorsko planiranje.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navodilo je
sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko prijavijo sa-
mo za vsa razpisana dela.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predviden začetek del
je avgust 2000, rok končanja pa je april
2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šentilj, Oddelek za komunalno gospo-
darstvo in okolje, Šentilj 69, 2212 Šentilj,
kontaktna oseba: Anžel Miroslav, tel.
062/651-133.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 7 dni pred datu-
mom odpiranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: gotovinsko plačilo v računo-
vodstvu Občine Šentilj, v višini 3.000 SIT.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno od-
dati komisiji za izvedbo javnega naročila, tik
pred začetkom odpiranja ponudb.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: komisija za izvedbo javnega
naročila, Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212
Šentilj.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 21. dan po objavi jav-
nega razpisa, ob 12. uri, v sejni sobi naroč-
nika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garanci-
jo za resnost ponudbe v višini 3% od skupne
vrednosti ponudbe, z veljavnostjo 60 dni, ter
bančno garancijo (izbrani ponudnik) za kvali-
teto izvedenih del v višini 5% pogodbene
vrednosti pred začetkom del, z veljavnostjo
30 dni po roku dokončanja del.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: rok plačila za izvedena
dela ne sme biti krajši od 60 dni od dneva
izstavitve situacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik lahko ima podizva-
jalce, njihovo pravno razmerje določa razpi-
sna dokumentacija. Naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
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ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudba mora
veljati najmanj 60 dni od datuma odpiranja
ponudb.

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

18. Druge informacije o naročilu: posto-
pek za zahtevo po dodatnih pojasnilih je na-
veden v razpisni dokumentaciji.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo: to je prvi javni razpis.
Občina Šentilj

Št. 096-24/00 Ob-31119
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: revizija računovodskih izka-
zov Agencije Republike Slovenije za pla-
čilni promet za leto 1999.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Celje, Kočev-
je, Koper, Kranj, Krško, Maribor, Murska So-
bota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna,
Ptuj, Trbovlje in Velenje.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: predložiti
morajo seznam delavcev z njihovimi nazivi
(strokovno usposobljenostjo) ter navedbo na-
log, ki jih bodo izvajali.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek predvidoma v
septembru 2000, trajanje izvedbe 6 tednov.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Agen-
cija Republike Slovenije za plačilni promet,
centrala Ljubljana, Tržaška 16 (sektor za ka-
drovske in splošne naloge I. nadstropje).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 10.000
SIT z virmanom na žiro račun št.
50100-603-18540.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 8. 2000 do 14. ure

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 8. 2000 ob 9. uri, Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, centrala Ljublja-
na, Tržaška 16, sejna soba/V.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
menica v višini 15% orientacijske vrednosti
naročila (veljavnost 60 dni od javnega odpi-
ranja ponudb).

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v razpisni doku-
mentaciji.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (12. člen ZJN): popol-
nost ponudbe, finančno stanje ponudnika,
cena in reference (kot v razpisni dokumenta-
ciji).

18. Druge informacije o naročilu: podrob-
nejše informacije o naročilu lahko ponudniki
pridobijo pisno na naslovu naročnika ali po
telefonu 01/4774-138 pri Nuši Rus.

19., 20.
Agencija Republike Slovenije

za plačilni promet

Št. 64000-7/00 Ob-31120
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25,
2236 Cerkvenjak, telefon: 02/7034-115,
faks 02/735-00-61.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: opravljanje dnevnih prevo-
zov učencev v Osnovno šolo Cerkvenjak
za šolska leta 2000/2001, 2001/2002
in 2002/2003.

Prevozi potekajo na treh relacijah:
(a) Slavšina – Smolinci – Župetinci – Gra-

bonoški Vrh – Cerkvenjak, 5 km,
(b) Sp. Brengova – Brengova – Cerkve-

njak, 3,5 km,
(c) Zg. Brengova – Cogetinci – Cerkve-

njak, 4,5 km.
Za vsako relacijo se dnevno opravijo tri

vožnje, ena zjutraj in dve popoldan.
Ponudniki se lahko prijavijo za opravljanje

prevozov le za eno relacijo, za dve relaciji ali
za vse tri relacije.

Ocenjena vrednost naročila je 4,500.000
SIT za šolsko leto.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Cerk-
venjak.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: prevoze lahko opravljajo za dejavnost
registrirani prevozniki z ustrezno opremljeni-
mi svojimi ali najetimi vozili in z licenco za
prevoz potnikov v cestnem prometu (upošte-
va se tudi pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi
se vozijo skupine otrok (Ur. list RS, št.
78/99).

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o javnih naročilih (Ur. list RS, št.
24/97),

– pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpol-
njevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
vozijo skupine otrok (Ur. list RS, št. 78/99),

– odredba o obvezni vsebini razpisne do-
kumentacije (Ur. list RS, št. 33/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,

odgovornega za izvedbo storitve: pravne ose-
be morajo navesti imena in strokovne kvalifi-
kacije osebja, odgovornega za izvedbo stori-
tve po razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki morajo ponuditi oprav-
ljanje prevozov za vse razpisane relacije: po-
nujena cena mora biti razvidna za vsako rela-
cijo posebej in na kilometer opravljenega pre-
voza.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: druge variante niso
sprejemljive, razen v primeru, da takšna po-
nudba zagotavlja enako ali boljšo kvaliteto
prevozov otrok v in iz šole ter je usklajena z
urnikom šole in je cenovno ugodnejša od
variant, ki so v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi le spreme-
njeno varianto pod pogoji iz točke 7. (a) tega
razpisa.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročilo traja od prvega
šolskega dneva v šolskem letu 2000/2001,
s pričetkom 1. 9. 2000 dokončanje pa sklad-
no z sklenjeno pogodbo oziroma najkasneje
s koncem šolskega leta 2002/2003.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumenta-
cijo na sedežu Občine Cerkvenjak, Cerkve-
njak 25, 2236 Cerkvenjak ob predložitvi do-
kazila o plačilu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
razpisa do vključno 12. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 5.000 SIT s predhodnim
plačilom na ŽR Občine Cerkvenjak št.
51850-630-26021.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo pisne
ponudbe, ki bodo predložene do vključno
13. 7. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Cerkvenjak, Cerkve-
njak 25, 2236 Cerkvenjak. Zapečatene ku-
verte s ponudbo morajo biti jasno označene
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. Nepravilno
opremljene ponudbe bo komisija zavrnila v
postopku odpiranja ponudb.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 7. 2000 ob
13. uri v prostorih Občine Cerkvenjak, Cerk-
venjak 25, 2236 Cerkvenjak.

Odpiranje ponudb bo izvedla razpisna ko-
misija za šolske prevoze. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpira-
nju, morajo predložiti pisno pooblastilo za
zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: navedeno v razpisni dokumenta-
ciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.
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14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno javno
naročilo: pisna pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti – umakniti ponudbe po izteku
roka za oddajo ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZNJ): v skladu
z razpisno dokumentacijo.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

19., 20.
Občina Cerkvenjak

Ob-31121
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Slovenska Bistrica, Kolod-
vorska 10, Slovenska Bistrica, tel.
062/811-241, faks 062/811.141.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): ponovljen javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: opravljanje prevozov pred-
šolskih in šolskih otrok v vrtce in osnov-
ne šole Občine Slovenska Bistrica v letu
2000/2001. Orientacijske cene za prevo-
ženi polni kilometer, in sicer glede na teren
in s tem pogoje voženj za :

– vozila z 8 sedeži do 300 SIT/km, na
težjem terenu do 400 SIT/km;

– vozila od 9 do 21 sedežev do
320 SIT/km, na težjem terenu do
500 SIT/km in

– avtobuse nad 22 sedeži do
500 SIT/km, na težjem terenu do
650 SIT/km.

Skupna ocenjena vrednost naročila je
70,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Slovenska Bi-
strica.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponud-
nik izpolnjuje vse zahteve razpisne doku-
mentacije in je registriran za opravljanje zah-
tevanih 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 izpolnjeva-
ti vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok (Uradni list RS, št. 78/99),
odredba o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97), zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96, 23/96).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: po razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki oddajo ponudbo za
vsako relacijo posebej, sklop relacij ali za

vse relacije, vendar mora biti ponujena cena
razvidna za vsako relacijo posebej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum začetka in
dokončanja storitve: šolsko leto 2000/2001,
začetek 1. 9. 2000 in zaključek 24. 6. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vlo-
žišče Občine Slovenska Bistrica, Kolodvor-
ska 10, Slovenska Bistrica, prva stavba, 2.
nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo med 3. 7. 2000 in 25. 7.
2000, od 7.30 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu je potrebno predlo-
žiti dokazilo o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije v višini 3.000 SIT na ŽR Občine
Slovenska Bistrica, št. 51810-630-25589,
sklic na številko 65 pri APP ali plačilo na
blagajni Občine Slovenska Bistrica.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponedeljek, 31. 7. 2000
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Slovenska Bistrica,
Oddelek za družbene dejavnosti, Kolodvor-
ska 10, Slovenska Bistrica.Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napisom
“Ponudba – ne odpiraj”, z navedbo pred-
meta naročila “prevozi predšolskih in šol-
skih otrok”, naslovom Občina Slovenska Bi-
strica, Oddelek za družbene dejavnosti, Ko-
lodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica; na
hrbtni strani pa mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
dne 31. 7. 2000 ob 11. uri, na naslovu
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10,
II. nadstropje, Slovenska Bistrica. Odpira-
nje bo vodila Iva Soršak. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpi-
ranju ponudb, morajo predložiti pisno poob-
lastilo za zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti dela javnega razpisa, na
katerem konkurira ponudnik. Veljavnost
bančne garancije najmanj 35 dni od izteka
razpisnega roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanja na mirodajna določila v
drugih dokumentih: cene šolskih prevozov
so v celotnem šolskem letu fiksne in vključu-
jejo davek na dodano vrednost. Obračun
opravljenih prevozov se opravlja po principu
dejansko opravljenih prevozov. Izvajalec iz-
stavi račun zadnjega v mesecu za tekoči me-
sec. Rok za potrditev računa s strani naroč-
nika je 8 dni, rok plačila pa 30 dni po izstavi-
tvi računa. Avansi niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: sklenitev pisne 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:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 31. 7. 2000 (do
poteka roka za oddajo ponudbe).

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

– najugodnejša cena,
– 10% višja cena od najugodnejše, če

nudi dodatne ugodnosti in ima več izkušenj
pri prevozu otrok.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki morajo svoje storitve nuditi kvalitetno in v
skladu s cestno prometno zakonodajo. Po-
nudniki bodo o izidu razpisa obveščeni naj-
kasneje v roku 25 dni po odpiranju ponudb.

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

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo: Ur. list RS, št. 39/00 z dne 12. 5. 2000.

Občina Slovenska Bistrica

Št. 266-20/00 Ob-31239
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, faks
01/478-55-70.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izdelava investicijske doku-
mentacije in izvajanje investicijskega in-
ženiringa do pridobitve gradbenega do-
voljenja za:

1. izgradnjo objekta mejnega prehoda
Metlika,

2. izgradnjo objekta mejnega prehoda
Sečovlje,

3. izgradnjo objekta mejnega prehoda
Rigonce,

4. izgradnjo objekta mejnega prehoda
Slovenska vas,

5. izgradnjo objekta mejnega prehoda
Zavrč,

6. izgradnjo objekta mejnega prehoda
Meje,

7. izgradnjo objekta mejnega prehoda
Podgorje,

8. izgradnjo objekta mejnega prehoda
Središče ob Dravi.

Ocenjena skupna vrednost naročila znaša
47,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: MP Metlika, MP Sečov-
lje, MP Rigonce, MP Slovenska vas, MP Za-
vrč, MP Meje, MP Podgorje, MP Središče
ob Dravi.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti 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:

1. izgradnjo objekta mejnega prehoda
Metlika: ocenjena vrednost 9,000.000 SIT,

2. izgradnjo objekta mejnega prehoda
Sečovlje: ocenjena vrednost 6,000.000 SIT,

3. izgradnjo objekta mejnega prehoda
Rigonce: ocenjena vrednost 6,000.000 SIT,

4. izgradnjo objekta mejnega preho-
da Slovenska vas: ocenjena vrednost
6,000.000 SIT,
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5. izgradnjo objekta mejnega prehoda
Zavrč: ocenjena vrednost 6,000.000 SIT,

6. izgradnjo objekta mejnega prehoda
Meje: ocenjena vrednost 3,000.000 SIT,

7. izgradnjo objekta mejnega prehoda
Podgorje: ocenjena vrednost 5,000.000 SIT,

8. izgradnjo objekta mejnega prehoda
Središče ob Dravi: ocenjena vrednost
6,000.000 SIT.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantna ponudba
ni sprejemljiva.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik mora obvezno predložiti
ponudbo v celoti po razpisnih pogojih.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve takoj
po podpisu pogodbe; rok za dokončanje pro-
jektne naloge je 30 dni od datuma podpisa
pogodbe in rok za dokončanje vseh del po
pogodbi (pridobitev gradbenega dovoljenja)
je 30. april 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27a, 1000 Ljubljana, glavna pisarna, tel.
01/478-54-96, faks 01/478-55-79.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 22. 7. 2000, vsak
delovni dan od 9. do 11. ure.

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

predložiti ponudbo: 3. 8. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb vla-
de, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, glav-
na pisarna.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 8. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi na naslo-
vu: Republika Slovenija, Vlada Republike Slo-
venije, Servis skupnih služb vlade, Gregorči-
čeva 27a, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ocenjene vrednosti naročila, kar znaša
za posamezne točke:

1. izgradnja objekta mejnega prehoda
Metlika: 900.000 SIT,

2. izgradnja objekta mejnega prehoda
Sečovlje: 600.000 SIT,

3. izgradnja objekta mejnega prehoda
Rigonce: 600.000 SIT,

4. izgradnja objekta mejnega prehoda
Slovenska vas: 600.000 SIT,

5. izgradnja objekta mejnega prehoda
Zavrč: 600.000 SIT,

6. izgradnja objekta mejnega prehoda
Meje: 300.000 SIT,

7. izgradnja objekta mejnega prehoda
Podgorje: 500.000 SIT,

8. izgradnja objekta mejnega prehoda
Središče ob Dravi: 600.000 SIT.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: skladno z določili po-
sebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahteve.

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:

– predpisana dovoljenja za opravljanje de-
javnosti, v področje katere spada izvedba
javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

ničnih pogojev, ustrezna pooblastila in de-
lovne zmožnosti ter zadostne proste tehnič-
ne zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi pri-
pomočki, sposobnost upravljanja, zaneslji-
vost, izkušnje in ugled.

16. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 1. 11. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejše ponudbe so:

1. finančna usposobljenost ponudnika
(10 točk),

2. reference ponudnika (0–60 točk),
3. certifikat za sistem kakovosti ISO

9001 oziroma ISO 9002 (5 točk),
4. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-

nik naročniku (0–5 točk).
Pri vrednotenju po točkah od 1 do 4

se upošteva vplivnostni faktor 0,5.
5. ponudbena cena.

Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračunava količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,5, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

18. Druge informacije o naročilu: datum,
do katerega bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa: 25. 8. 2000.

Morebitne dodatne informacije: pri Bar-
bari Pretnar, vsak dan od 8. do 9. ure, na tel.
061/178-55-60.

19., 20.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 04-606/00  Ob-31169
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze, Uprava
Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev
trg 2, 6000 Koper, tel. 066/66-32-100, faks
066/66-32-102.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izdelava projektov za izved-
bo - PZI za obale na pomolu II v Kopr-
skem pristanišču, orientacijska vrednost na-
ročila je 23,000.000 SIT.

4.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navedeno
v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predvideni rok začetka
del je mesec avgust.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mini-
strstvo za promet in zveze, Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2,
6000 Koper, Ines Hrastič Pavlič.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnina za razpisno do-
kumentacijo znaša 5.000 SIT, nakazilo z vir-
manom na žiro račun št. 51400-845-20054
– Uprava Republike Slovenije za pomorstvo,
sklic na št. 04-606/00.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 7. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti  ponudbo:  Ministrstvo  za  pro-
met  in  zveze,  Uprava  Republike  Sloveni-
je  za  pomorstvo,  Ukmarjev  trg  2,  6000
Koper.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 7. 2000 ob 12. uri na sedežu Uprave
Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev
trg 2, Koper.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

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

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:
navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 15. 8. 2000.

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

Merilo  Teža merila

1. Ponudbena cena  0–50
2. Reference  0–40
3. Rok izvedbe  0–10

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije na naslovu kot pod točko 1.

19., 20.
Ministrstvo za promet iz zveze

Uprava RS za pomorstvo

Št. 407-0039/2000 Ob-31172
1. Naročnik, polni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, telefaks 061/13-12-327.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost: svetovalni in investitorski inže-
niring za Univerzitetno športno dvorano
v Ljubljani.

Ocenjena vrednost 30,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi: določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: ne.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: po razpisni
dokumentaciji.
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6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: samo celotno storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne izvedbe ni-
so sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko nudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka do-
končanja storitve: pričetek del z dnem pod-
pisa pogodbe, rok dokončanja september
2002, oziroma po dinamiki izvedbe investi-
cijskega projekta.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: PRO
55, Biro za projektiranje in inženiring, d.o.o.,
Ziherlova 2, Ljubljana - Majda Steiner - tel.
283-55-96.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo 25.000 SIT, ŽR št.
50101-601-57273 (PRO’ 55, d.o.o.).

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 28. 8. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: PRO’ 55, Biro za projektira-
nje in inženiring d.o.o., 1000 Ljubljana, Zi-
herlova 2.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti z pripisom “Ponudba - Ne odpiraj“
z navedbo predmeta naročila.

Na kuverti mora biti popolno ime in naslov
ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 8. 2000 ob
12. uri v prostorih RS, Ministrstva za šolstvo
in šport, Trubarjeva 3/V, Ljubljana, v veliki
sejni sobi.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe in ustrezno izja-
vo banke za dobro izvedbo del v pogodbe-
nem roku, kot jih zahteva razpisna doku-
mentacija.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
glede plačevanja: rok plačila mesečnih raču-
nov je 60 dni po njihovi potrditvi s strani
nadzornega organa naročnika v skladu z ob-
segom izvedenih del in dinamiko plačil. (Na-
vodilo o izvrševanju proračuna Ur. l. RS, št.
13 z dne 1. 3. 1996).

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
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 bo moral ponudbi priložiti ustrezna
dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.

16. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 30. 9. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
navedena v razpisni dokumentaciji - točko-
vana.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudba mora biti sestavljena na originalnih
popisih.

Investitor si pridržuje pravico do naročIla
v zmanjšanem obsegu od razpisanega.

Ponudniki bodo o izidu obveščeni sklad-
no z zakonom o javnih naročilih.

19. Predhodna objava namere o naroči-
lu: ni.

20. Prvi neuspeli razpis za to naročilo je
bil objavljen dne: ni.

Ministrstvo
za šolstvo in šport

Št. 110-1/00 Ob-31224
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, izpostava Ljubljana, Einspielrjeva 6,
telefaks 136-97-46.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: svetovalne storitve pri izde-
lavi projektne dokumentacije v okviru
uresničevanja Sprememb in dopolnitev
nacionalnega programa izgradnje avto-
cest v RS za leto 2000.

Ocenjena vrednost naročila je
30,000.000 SIT.

4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: rok dokončanja del je
konec leta 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumenta-
cijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 17-88-439, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 2. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50106-601-291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do 2. 8.
2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba
za Svetovalne storitve pri izdelavi projektne
dokumentacije v okviru uresničevanja spre-
memb in dopolnitev nacionalnega progra-

ma izgradnje avtocest v RS za leto 2000“.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 8. 2000
ob 9. uri na naslovu: Družba za državne ce-
ste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, v sejni
sobi 312/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 900.000 SIT in veljavnostjo 91
dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti finan-
cira naročnik iz lastnih sredstev. Način pla-
čevanja z roki je določen v pogodbi kot ob-
vezni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nasto-
panje (joint venture) z opredelitvijo in poobla-
stilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje, kadrovska sestava in opremljenost

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: strokov-
ne informacije posreduje Andrej Krupenko,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, Einspilerjeva 6, tel.
30-94-247, faks 30-94-260.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 48/00  Ob-31244
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana, faks
061/317-851.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: FIT varovanje objektov v
upravljanju JP Vo-Ka v vrednosti
145,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: celotni sistem vodovoda
in kanalizacije v upravljanju JP Vodovod Ka-
nalizacija.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ponudbe lahko oddajo samo ponudniki,
katerih osnovna dejavnost je opravljanje va-
rovanja objektov.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: ponudnik
mora upoštevati zakonsko določene pravilni-
ke in odloke v zvezi s predmetnim naročilom.
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(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če

se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: storitev se oddaja v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantnih ponudb
naročnik ne bo priznal.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od pričetka veljavnosti
pogodbe do izčrpanja sredstev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Krekov trg 10,
Ljubljana, II. nadstropje, pri Francu Vizjaku,
tel. 061/472-94-73, faks 061/317-851.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun
50100-601-11581 ali na naši blagajni na
Krekovem trgu 10, (od 8. do 13. ure) –
ponudnik mora ob dvigu razpisne dokumen-
tacije pustiti svoj naslov, telefon, faks in prii-
mek ter ime kontaktne osebe.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 8. 2000 do 13. ure.

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

25. 8. 2000 ob 8. uri v prostorih JP Vodo-
vod kanalizacija, Krekov trg 10, Ljubljana –
sejna soba/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,900.000 SIT.

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-

pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba in ostala razpisna
dokumentacija.

15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: datum javnega
odpiranja ponudb.

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

18., 19., 20.
Javno podjetje

Vodovod-Kanalizacija d.o.o.

Ob-31259
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: RS, Center Vlade za informatiko,
Langusova 4, 1000 Ljubljana, telefaks:
061/178-8649.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjeno vred-
nost naročila: javni razpis za dobavo pisar-
niškega materiala za potrebe Centra Vla-
de za informatiko z oznako BPM – 2000.

Ocenjena vrednost naročila: 17,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: območje RS.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, 24/97), zakon o
reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l.
RS, št. 78/99), odredba o obvezni vsebini
razpisne dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97,

63/97, 84/99), navodilo o vsebini objav za
javna naročila v Uradnem listi Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 60/98), zakon o izvrše-
vanju proračuna za leto 2000 (Ur. l. RS, št.
9/00, odredba o finančnem poslovanju pro-
računskih porabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99).

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če

se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev:

– papir in papirni izdelki (fotokopirni pa-
pir, trgovski papir, kuverte, zvezki, re-
gistratorji, pregradni kartoni, mape, ovoji za
spise),

– papir in papirni izdelki z dotiskom (ku-
verte, papir, vizitke z dotiskom),

– pisarniški pripomočki (luknjači, spenjal-
ci, razpenjalci, škarje, svinčniki, flumastri, le-
pila, lepilni trakovi, korekturni laki, mine za
tehnične svinčnike, tinta za žige, antiseptič-
na čistila, radirke, ravnila, samolepilni lističi,
nalepke, sponke, šilčki, noži, namizne pod-
loge in koledarji, kalkulatorji, pisarniški seti in
pribori),

– potrošni material za pisarniške in raču-
nalniške stroje (diskete, CD mediji, kasete za
tračne enote, tonerji za kopirne stroje, fakse
in printerje, črnila, prosojnice).

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nespremenljivost variant: ponudniki lahko po-
nudijo poleg osnovne ponudbe tudi opcijsko
ponudbo, ki pa se po kvaliteti in ceni ne
razlikuje bistveno od v specifikaciji navede-
nih zahtev.

b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: eno leto, z možnostjo
podaljšanja pogodbe še za šest mesecev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo RS, Center Vla-
de za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljub-
ljana, 1. nadstropje, soba 25 (vložišče), tele-
faks 061/178-8649

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnine za razpisno do-
kumentacijo ni.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 7. 2000 do vključno
11. 30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: RS, Center Vlade za infor-
matiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 7. 2000 ob 12. uri na lokaciji naročnika,
RS, Center Vlade za informatiko, Langusova
4, 1000 Ljubljana.

12., 13., 14.
15. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

Na poslovnem področju:
Pogoj: Poslovanje v skladu z veljavnimi

predpisi in navodili ponudnikom;
Pogoj: Registracija in dovoljenja za oprav-

ljanje dejavnosti, ki je predmet ponudbe;
Pogoj: Več kot eno leto delovanja na po-

dročju, ki je predmet razpisa;
Pogoj: Izkazana zanesljivost pri poslova-

nju (ni uveljavljenih jamstev ali izgubljenih
pravd, ki kažejo na nezanesljivost poslova-
nja, ni dosedanjih slabih izkušenj pri poslo-
vanju)

Na finančnem področju:

Pogoj: Zoper ponudnika ni uvedena pri-
silna poravnava, stečaj ali likvidacija;

Ni blokad žiro računa;
Pogoj: Poravnani davki in prispevki dolo-

čeni s predpisi Republike Slovenije;
Na področju kadrov:
Pogoj: Nekaznovanost vodstvenih delav-

cev zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslova-
njem v zadnjih treh letih pred pričetkom na-
ročila;

Drugo:
Pogoj: Dobavni rok za dobavo materiala v

normalnem, rednem obsegu dobave manj
kot 3 dni.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 30. 9. 2000.

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

– cena (70%).
Cenovno najugodnejša ponudba za po-

samezen sklop izdelkov prejme 100 točk
ponderiranih z 0,7, ostale ponudbe pa
ustrezno manjše število točk, glede na pro-
centualno vrednost razmerja med ceno naju-
godnejšega ponudnika in ponujeno ceno,
ponderirano z 0,7.

– letni promet na ponujenem področju
(15%).

Ponudnik, ki izkaže najvišji promet v letu
1999 prejme 100 točk, ponderiranih z 0,15,
ostale ponudbe pa ustrezno manjše število
točk, glede na procentualno vrednost ra-
zmerja med ponujenimi stalnimi zalogami in
najvišjimi stalnimi zalogami ponujenih izdel-
kov, ponderirano z 0,1.

– stalne zaloge ponujenih izdelkov (10%)
Ponudnik, ki razpolaga s procentualno

najvišjimi stalnimi zalogami ponujenih izdel-
kov prejme 100 točk, ponderiranih z 0,1,
ostale ponudbe pa ustrezno manjše število
točk, glede na procentualno vrednost ra-
zmerja med ponujenimi stalnimi zalogami in
najvišjimi stalnimi zalogami ponujenih izdel-
kov, ponderirano z 0,1.

– dobavni rok (5%)
Ponudnik, ki zagotavlja najkrajši dobavni

rok za ponujene izdelke prejme 100 točk,
ponderiranih z 0,05, ostali ponudniki pa
ustrezno manjše število točk, glede na pro-
centualno vrednost razmerja med najkrajšim
dobavnim rokom in ponujenim dobavnim ro-
kom, ponderirano z 0,05.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: informacije in elektronsko verzijo razpi-
sne dokumentacije je mogoče dobiti na in-
ternetu na naslovu http://www.gov.si/raz-
pisi/

19., 20.
Vlada Republike Slovenije

Center vlade za informatiko

Št. 404-08-266/2000 Ob-31264
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 24-26, Ljubljana, telefaks
061/131-81-64.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: priprava in dostava kuhane hra-
ne v vojašnico Ptuj.

Ocenjena vrednost naročila:
138,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: vojašnica Ptuj.
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5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ponudnik predloži dokazila o registraciji
in izpolnjevanju pogojev za opravljanje nave-
dene dejavnosti.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih določb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o javnih naročilih (Ur. list RS, št.
24/97),

– zakon o reviziji postopkov javnega na-
ročanja (Ur. list RS, št. 78/99),

– zakon o obrambi (Ur. list RS, št. 82/94,
44/97, 87/97, 13/98),

– zakon o javnih financah (Ur. list RS, št.
79/99),

– zakon o izvrševanju proračuna RS za
leto 2000 (Ur. list RS, št. 9/00),

– pravilnik o postopkih za izvrševanje pro-
računa RS (Ur. list RS, št. 13/00),

– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. list RS, št.
33/97, 63/97, 84/99),

– navodilo o vsebini objav za javna naro-
čila v Uradnem listu RS (Ur. list RS, št.
60/98),

– navodilo o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje
svojih obveznosti v postopkih javnega naro-
čanja (Ur. list RS, št. 73/97, 84/99),

– odredba o finančnem poslovanju prora-
čunskih porabnikov (Ur. list RS, št. 71/99),

– uredba o enotni metodologiji za izdela-
vo programov za javna naročila investicijske-
ga značaja (Ur. list RS, št. 82/98, 86/98,
43/99),

– uredba o višini zaščite domačih ponud-
nikov v postopku oddaje javnih naročil in o
merilih, kdaj šteje, da so blago, gradbena
dela ali storitev domačega porekla (Ur. list
RS, št. 47/97).

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12-mesečne pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mini-
strstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, pisarna za javne
razpise, tel. 171-25-86, soba št. 365, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5000 SIT z virmanom (z na-
vedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS BO 5/2000), na žiro račun št.
50100-637-55216. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti. Pri
tem je potrebno predložiti:

– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora na-
slednje podatke: navedba polnega naslova
ponudnika, davčno številko, št. javnega raz-
pisa, sklic na št. ) ter

– potrdilo o registraciji, če ste davčni za-
vezanec.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 31. 7. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene z napisom “Ponudba – ne odpiraj –
javni razpis MORS-BO 5/2000 – Priprava in
dostava kuhane hrane v vojašnico Ptuj”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 8. 2000 ob
11. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Urad za logistiko, Kardeljeva pl. 24, Ljub-
ljana, soba št. 564 v III. nadstropju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe: bančna garancija v višini 3% vredno-
sti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačnik storitev je v
celoti naročnik. Rok plačila je 30 dni od urad-
nega prejema računa.

Javno naročilo se financira v skladu z na-
vodilom o izvrševanju proračuna RS.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost:

15.1 da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije,

15.2 da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,

15.3 da ima odločbo o izpolnjevanju
z zakonom predpisanih pogojev za opravlja-
nje dejavnosti, ki je predmet razpisa,

15.4 da zastopniki ponudnika niso
bili v preteklih treh letih obsojeni zaradi kaz-
nivih dejanj v zvezi s poslovanjem,

15.5 da ima poravnane davke in pris-
pevke, določene z zakonom,

15.6 da je predložil BON 1 in BON
2 ali BON 3 ali napoved za odmero davka z
bilanco stanja in bilanco uspeha za l. 1999,

15.6.1 da ima:
– čiste prihodke iz prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON 1, enake ali
večje od vrednosti razpisa ali

– čiste prihodke iz prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON 3, enake ali
večje od vrednosti razpisa ali

– čiste prihodke iz prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 13 obrazca Podatki iz bi-
lance uspeha, enake ali večje od vrednosti
razpisa,

15.7. da ima za ponujene segmente
javnega naročila dovolj prostih kapacitet za
zagotavljanje rednih dobav naročniku.

Naročnik bo v nadaljnji obravnavi
ocenjeval ponudnike, ki bodo izpolnili vse
zahtevane kriterije iz točke 15.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je
določen za odpiranje ponudb.

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

17.1 cena – utež 0,5
Naročnik bo cene, ki jih bo predložil

ponudnik, vrednotil po ceniku iz ponudbe.
Ponudnik z najnižjo ceno bo prejel

100 točk, ostali pa proporcionalno nižje
št. točk.

Št. doseženih točk se pomnoži z
utežjo in tako dobi oceno za merilo 17.1.

17.2 Tehnično – tehnološka oprem-
ljenost obrata – utež 0,3.

Naročnik bo ocenjeval vrsto, število
in zmogljivost naprav za predpripravo, ter-

mično obdelavo hrane ter hladilnih naprav in
hladilnic.

– Za vsak kos stroja za predpripravo
(ne starejši od 5 let) dobi ponudnik 5 točk.

– Za vsak kos stroja za termično ob-
delavo (ne starejši od 5 let) dobi ponudnik
10 točk.

– Za vsakih 500 l hladilnih kapacitet
dobi ponudnik 5 točk.

Maksimalno število točk, ki jih bo
naročnik priznal, je 100.

Št. doseženih točk se pomnoži z
utežjo in tako dobi oceno za merilo 17.2.

17.3 Kadrovska struktura v obratu –
utež 0,2.

Lestvica točk:
– pomožno osebje: 2 točki/zapo-

slenega,
– kuhar: 3 točke/zaposlenega,
– kuharski tehnik: 4 točke/zapo-

slenega,
– tehnolog: 5 točk/zaposlenega.

Ponudnik z najvišjim seštevkom točk dobi
100 točk, ostali pa proporcionalno nižje
št. točk.

Dobljeno število točk se pomnoži z utežjo
in dobi končno oceno pri navedenem merilu.

Naročnik bo s sklepom izbral ponudnika,
ki bo dosegel najvišji seštevek točk vseh treh
ocenjevalnih kriterijev.

18. Druge informacije o naročilu:
Zainteresirani ponudnik, ki potrebuje

obrazložitev navedb oziroma zahtev v razpi-
sni dokumentaciji, lahko naročniku naslovi
pisno vprašanje po pošti ali telefaksu.

Naročnik bo odgovoril na vse pisne zah-
teve po pojasnilih, ki jih bo prejel najmanj 7
dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je
določen v objavi javnega razpisa v Uradnem
listu RS.

Kopije naročnikovega odgovora bodo po-
sredovane vsem, ki so dvignili razpisno do-
kumentacijo, brez navedbe ponudnika, ki je
vprašanje postavil.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 404-08-199/2000 Ob-31265
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardelje-
va ploščad 24-26, Ljubljana, telefaks
061/131-81-64.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: priprava in dostava kuhane hra-
ne po lokacijah naročnika.

Ocenjena vrednost naročila: 63,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Mokronog: 8,500.000
SIT, Rijavci: 5,470.000 SIT, Ugar:
10,950.000 SIT, Velike Bloke: 8,300.000
SIT, Šentviška gora: 11,860.000 SIT, Talčji
vrh: 6,380.000 SIT, Dravograd:
11,540.000 SIT.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ponudnik predloži dokazila o registraciji
in izpolnjevanju pogojev za opravljanje nave-
dene dejavnosti.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih določb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o javnih naročilih (Ur. list RS, št.
24/97),
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– zakon o reviziji postopkov javnega na-
ročanja (Ur. list RS, št. 78/99),

– zakon o obrambi (Ur. list RS, št. 82/94,
44/97, 87/97, 13/98),

– zakon o javnih financah (Ur. list RS, št.
79/99),

– zakon o izvrševanju proračuna RS za
leto 2000 (Ur. list RS, št. 9/00),

– pravilnik o postopkih za izvrševanje pro-
računa RS (Ur. list RS, št. 13/00),

– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. list RS, št.
33/97, 63/97, 84/99),

– navodilo o vsebini objav za javna naro-
čila v Uradnem listu RS (Ur. list RS, št.
60/98),

– navodilo o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje
svojih obveznosti v postopkih javnega naro-
čanja (Ur. list RS, št. 73/97, 84/99),

– odredba o finančnem poslovanju prora-
čunskih porabnikov (Ur. list RS, št. 71/99),

– uredba o enotni metodologiji za izdela-
vo programov za javna naročila investicijske-
ga značaja (Ur. list RS, št. 82/98, 86/98,
43/99),

– uredba o višini zaščite domačih ponud-
nikov v postopku oddaje javnih naročil in o
merilih, kdaj šteje, da so blago, gradbena
dela ali storitev domačega porekla (Ur. list
RS, št. 47/97).

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12-mesečne pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mini-
strstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, pisarna za javne
razpise, tel. 171-25-86, soba št. 365, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 7. 2000

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5000 SIT z virmanom (z na-
vedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS BO 4/2000), na žiro račun št.
50100-637-55216. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti. Pri
tem je potrebno predložiti:

– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora na-
slednje podatke: navedba polnega naslova
ponudnika, davčno številko, št. javnega raz-
pisa, sklic na št. ) ter

– potrdilo o registraciji, če ste davčni za-
vezanec.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 31. 7. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj –
javni razpis MORS-BO 4/2000 – Priprava
in dostava kuhane hrane po lokacijah na-
ročnika”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 8. 2000, ob
9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Urad za logistiko, Kardeljeva pl. 24, Ljub-
ljana, soba št. 564 v III. nadstropju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe: bančna garancija v višini 3% vredno-
sti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačnik storitev je v
celoti naročnik. Rok plačila je 30 dni od urad-
nega prejema računa.

Javno naročilo se financira v skladu z na-
vodilom o izvrševanju proračuna RS.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.

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

15.1 da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije,

15.2 da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,

15.3 da ima odločbo o izpolnjevanju
z zakonom predpisanih pogojev za opravlja-
nje dejavnosti, ki je predmet razpisa,

15.4 da zastopniki ponudnika niso
bili v preteklih treh letih obsojeni zaradi kaz-
nivih dejanj v zvezi s poslovanjem,

15.5 da ima poravnane davke in pris-
pevke, določene z zakonom,

15.6 da je predložil BON 1 in BON 2
ali BON 3 ali napoved za odmero davka z
bilanco stanja in bilanco uspeha za l. 1999,

15.7. da ima za ponujene segmente
javnega naročila dovolj prostih kapacitet za
zagotavljanje rednih dobav naročniku.

Naročnik bo v nadaljnji obravnavi ocenje-
val ponudnike, ki bodo izpolnili vse zahteva-
ne kriterije iz točke 15.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je
določen za odpiranje ponudb.

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

17.1 Cena – utež 0,5.
Naročnik bo cene, ki jih bo predložil

ponudnik, vrednotil po ceniku iz ponudbe.
Ponudnik z najnižjo ceno bo prejel

100 točk, ostali pa proporcionalno nižje
št. točk.

Št. doseženih točk se pomnoži z
utežjo in tako dobi oceno za merilo 17.1.

17.2 Tehnično – tehnološka oprem-
ljenost obrata – utež 0,3.

Naročnik bo ocenjeval vrsto, število
in zmogljivost naprav za predpripravo, ter-
mično obdelavo hrane ter hladilnih naprav in
hladilnic.

– Za vsak kos stroja za predpripravo
(ne starejši od 5 let) dobi ponudnik 5 točk.

– Za vsak kos stroja za termično ob-
delavo (ne starejši od 5 let) dobi ponudnik
10 točk.

– Za vsakih 500 l hladilnih kapacitet
dobi ponudnik 5 točk.

Maksimalno število točk, ki jih bo
naročnik priznal, je 100.

Št. doseženih točk se pomnoži z
utežjo in tako dobi oceno za merilo 17.2.

17.3 Kadrovska struktura v obratu –
utež 0,2

Lestvica točk:
– pomožno osebje: 2 točki/zapo-

slenega,
– kuhar: 3 točke/zaposlenega,
– kuharski tehnik: 4 točke/zapo-

slenega,

– tehnolog: 5 točk/zaposlenega.
Ponudnik z najvišjim seštevkom točk dobi

100 točk, ostali pa proporcionalno nižje
št. točk.

Dobljeno število točk se pomnoži z
utežjo in dobi končno oceno pri navedenem
merilu.

Naročnik bo s sklepom izbral po-
nudnika, ki bo dosegel najvišji seštevek točk
vseh treh ocenjevalnih kriterijev.

18. Druge informacije o naročilu:
Zainteresirani ponudnik, ki potrebuje

obrazložitev navedb oziroma zahtev v razpis-
ni dokumentaciji, lahko naročniku naslovi pi-
sno vprašanje po pošti ali telefaxu.

Naročnik bo odgovoril na vse pismene
zahteve po pojasnilih, ki jih bo prejel najmanj
7 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je
določen v objavi javnega razpisa v Uradnem
listu RS.

Kopije naročnikovega odgovora bodo po-
sredovane vsem, ki so dvignili razpisno do-
kumentacijo, brez navedbe ponudnika, ki je
vprašanje postavil.

Ministrstvo za obrambo RS

Ob-31273
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, tele-
faks 02/234-10-50.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: Ministrstvo za malo gospo-
darstvo in turizem bo financiralo izvedbo
promocijske aktivnosti in pripravo pro-
jektov za izvajanje promocijske aktivno-
sti na področju podjetništva.

Predmet javnega razpisa je:
1. faza: ureditev vseh marketinških ak-

tivnosti za Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem na Mednarodnem obrtnem sejmu
v Celju (8. do 17. 9.2000).

2. faza: izdelava brošur, plakatov in
drugega promocijskega materiala.

3. faza: priprava aktivnosti za:
– priprava in izvedba celovitega pro-

mocijskega načrta v Sloveniji,
– oblikovanje celostne mreže promo-

cije podjetništva v Sloveniji,
– enotne blagovne znamke podjet-

ništva.
Skupna višina sredstev, ki se dodeljuje v

letu 2000, na podlagi tega javnega razpisa
znaša okvirno 25,000.000 SIT – razpoložlji-
va sredstva na proračunski postavki 4126 –
Promocija malega gospodarstva.

Okvirna višina sredstev po posameznih
fazah, ki so predmet javnega razpisa v skla-
du z 2. točko javnega razpisa:

1. faza: 30% sredstev, to je 7,500.000
SIT,

2. faza: 40% sredstev, to je
10,000.000 SIT

3. faza: 30% sredstev, to je 7,500.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Slovenija.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

(b) Navedba zakonov predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: proračun
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Republike Slovenije za leto 2000 (Ur. l. RS,
št. 9/00), zakon o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00), zakon
o javnih naročilih (Ur.l. RS, št. 24/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vest imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: izvajalci morajo zaključi-
ti dela, ki so predmet javnega razpisa v skla-
du s 3. točko in predložiti poročilo naročniku
del, in sicer za:

1. fazo: do 1. 9. 2000,
2. fazo: do 15. 11. 2000,
3. fazo: do 30. 11. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri-
javni obrazec “Promocija podjetništva PO6“
lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na
naslovu Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, vsak
delovni dan do 15. ure. na internetu na na-
slovu http//www.sigov.si/mmgt ali jo naroči-
jo po telefonu 062/234-10-19 pri Manici
Valdhuber

Dodatne informacije posreduje mag.
Alenka Marovt, tel. 062/234-10-33, e-mail:
alenka. marovt@gov.si.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 31. 7. 2000.

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

predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti vlo-
žene oziroma morajo prispeti na naslov na-
ročnika najkasneje do 31. 7. 2000 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti vložene
oziroma morajo prispeti na naslov naročnika:
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem,
Trubarjeva 11, 2000 Maribor.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 8. 2000 ob
10. uri na Ministrstvu za malo gospodarstvo
in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: glavni pogoji glede fi-
nanciranja in plačila: sredstva z javnega raz-
pisa bodo plačljiva po opravljenih fazah, in
sicer:

1. faza: 30% sredstev: 7,500.000 SIT,
2. faza: 40% sredstev: 10,000.000

SIT,
3. faza: 30% sredstev: 7,500.000 SIT.

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:

1. Na razpis se lahko prijavi domača
gospodarska družba ali oseba s statusom
samostojnega podjetnika, ki se ukvarja z pos-
peševanjem podjetništva v Sloveniji.

2. Do sredstev iz tega razpisa niso
upravičeni kandidati, ki so v stečajnem po-
stopku,

3. Prednost na razpisu bodo imeli
predlagatelji vlog, kjer se bo nosilec projekta
(predlagatelj vloge):

– povezal v projektni tim, ki bo skupaj
izvajal aktivnosti promocije,

– pripravljal promocijsko gradivo tudi v
tujih jezikih,

– predložil reference na področju pod-
jetništva,

– izdelal projekt celovite predstavitve
podjetništva v Sloveniji.

4. Oblikovan bo projektni tim, v kate-
rega se bodo vključevali tudi predstavniki Mi-
nistrstva za malo gospodarstvo in turizem,
Pospeševalnega centra za malo gospo-
darstvo ter ostali predstavniki izvajalcev.

5. Projekt se bo izvajal v obdobju štirih
let. Finančna sredstva za naslednja leta se
bodo opredelila v aneksih k pogodbi, kolikor
bodo predvidena v proračunu naročnika za
posamezno leto.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila:

1. povezava predlagatelja vloge v pro-
jektni tim, ki bo skupaj izvajal aktivnosti pro-
mocije (5%),

2. priprava promocijskega gradiva tudi
v tujih jezikih (5%),

3. reference na področju podjetništva
(10%),

4. reference na področju izvajanja pro-
mocijskih aktivnosti (20%),

5. izdelava projekta celovite predstavi-
tve podjetništva v Sloveniji (20%),

6. ocena strategije promocijskih aktiv-
nosti (20%),

7. čas dokončanja projekta (20%).
18. Druge informacije o naročilu: ponud-

niki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb.

Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– izpolnjen prijavni obrazec PO6-2000;
– podpisano in izpolnjeno Izjavo I6;
– osnovne podatke o podjetju in njego-

vem poslovanju;
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme

biti starejši od 30 dni, oziroma za s.p. fotoko-
pijo priglasitvenega lista, potrjenega od pri-
stojne izpostave DURS;

– – bilanco stanja in bilanco uspeha za
leto 1999;

– opredelitev promocijskih aktivnosti (Plan
promocijskih aktivnosti), ki naj zajema:

a) opis predmeta promocijskih aktivnosti,
b) namen promocijskih aktivnosti,
c) cilje promocijskih aktivnosti s predvi-

denimi rezultati,
d) finančno konstrukcijo promocijskih ak-

tivnosti,
e) časovno izvedbo promocijskih aktiv-

nosti;
– reference pravne/fizične osebe, ki se

na razpis prijavlja, če jih le-ta ima,
– reference članov projektnega tima, če

jih le-ti imajo.
Prijave morajo biti v zaprti kuverti z vidno

oznako: “Ne odpiraj – javni razpis Podjet-
ništvo v Sloveniji“, sicer bo ponudba v po-
stopku odpiranja zavrnjena kot nepravilno
opremljena.

Vloge z vso potrebno dokumentacijo mo-
rajo biti poslane priporočeno po pošti ali mo-
rajo biti osebno oddane v vložišču Ministrstva
za malo gospodarstvo in turizem, Trubarjeva
11, 2000 Maribor. Vloga mora biti oddana v
zaprti ovojnici s firmo in naslovom družbe ter
z oznako “Ne odpiraj – javni razpis Podjetniš-
tvo v Sloveniji“.

Nepravilno označene vloge bo razpisna
komisija izločila iz nadaljnjega postopka.

Ministrstvo si pridružuje pravico, da ne
vrača dokumentacije.

Financiranje ter druge medsebojne ob-
veznosti bodo urejene s pogodbo med mini-
strstvom in izbranim ponudnikom.

Pogodba z izbranim izvajalcem se bo
sklenila za obdobje planiranega trajanja pro-
jekta, to je za štiri leta. Višina sredstev za
vsako posamezno leto se bo opredelila v
aneksih pod pogojem, da bodo na razpola-
go sredstva.

19., 20.
Ministrstvo za malo gospodarstvo

in turizem, Maribor

Ob-31279
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: popravilo potopnih črpalk v
eksplozijskovarni izvedbi.

Ocenjena vrednost naročila: 10,000.000
SIT.

Podrobnejši opis storitev se nahaja v raz-
pisni dokumentaciji.

4. Kraj izvedbe: popravilo se izvaja pri po-
nudniku.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ponudnik mora biti usposobljen skladno
z odredbo o tehničnih zahtevah za naprave,
ki se uporabljajo v potencialno eksplozivnih
atmosferah (Ur. l. RS, št. 46/98).

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: odredba o
tehničnih zahtevah za naprave, ki se uporab-
ljajo v potencialno eksplozivnih atmosferah
(Ur. l. RS, št. 46/98).

(c)
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1. 8. 2000 do 1. 8.
2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
nik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Tehnični sektor
- Irina Pintar, Trg revolucije 4, 1420 Trbovlje,
(ob dvigu predložiti kopijo nakazila na žiro
račun).

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: znesek: 15.000 SIT. Način pla-
čila: nakazilo na žiro račun RTH, d.o.o. števil-
ka 52700-601-18647 pri APP Trbovlje.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 7. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Tehnični sektor - Irina Pintar, Trg re-
volucije 4, 1420 Trbovlje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene kot to predvideva zakon o javnih na-
ročilih.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Upravna zgradba RTH, Trg revolucije 12, Tr-
bovlje, 24. 7. 2000 ob 10. uri.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačila bodo opravlje-
na v roku opredeljenem v pogodbi, po izved-
bi storitve in izdaji računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: javno naročilo se oddaja v
celoti posamezi pravni osebi.

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 so opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: v skladu z 28. čle-
nom ZJN, 19. 7. 2000.

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

– ponudbena cena do 40 točk,
– čas odzivnosti do 15 točk,
– čas izvedbe popravila do 15 točk,
– rok plačila do 10 točk,
– fiksnost cen do 10 točk,
– cena urne postavke za dodatna dela do

10 točk.
Podrobna razdelitev - ovrednotenje posa-

meznega merila je opisana v razpisni doku-
mentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Infor-
macije o javnem razpisu daje Andrej Vidmar v
času javnega razpisa od 6. do 14. ure na tel.
0601/26-144 int. 328.

19., 20.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik,

d.o.o., Trbovlje

Ob-31285
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: previjanje in popravilo elek-
tromotorjev eksplozijsko varne izvedbe
in ostalih izvedb.

Ocenjena vrednost naročila: 15,000.000
SIT.

Podrobnejši opis storitev se nahaja v raz-
pisni dokumentaciji.

4. Kraj izvedbe: popravilo se izvaja pri po-
nudniku.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ponudnik mora biti usposobljen skladno
z odredbo o tehničnih zahtevah za naprave,
ki se uporabljajo v potencialno eksplozivnih
atmosferah (Ur. l. RS, št. 46/98).

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: odredba o
tehničnih zahtevah za naprave, ki se uporab-
ljajo v potencialno eksplozivnih atmosferah
(Ur. l. RS, št. 46/98).

(c)
6.
7. (a)

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 1. 8. 2000 do 1. 8.
2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
nik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Tehnični sektor
- Irina Pintar, Trg revolucije 4, 1420 Trbovlje
(ob dvigu predložiti kopijo nakazila na žiro
račun).

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT. Način plačila:
nakazilo na žiro račun RTH, d.o.o., številka
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 7. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Tehnični sektor - Irina Pintar, Trg re-
volucije 4, 1420 Trbovlje (zapečatene kuver-
te morajo biti jasno označene kot to predvi-
deva zakon o javnih naročilih).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Upravna zgradba RTH, Trg revolucije 12, Tr-
bovlje, 24. 7. 2000 ob 8. uri.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačila bodo opravlje-
na v roku opredeljenem v pogodbi, po izved-
bi storitve in izdaji računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: javno naročilo se oddaja v
celoti posamezni pravni osebi.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: zah-
teve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: v skladu z 28. čle-
nom ZJN, 19. 7. 2000.

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

– ponudbena cena do 40 točk,
– čas odzivnosti do 15 točk,
– čas izvedbe popravila do 15 točk,
– rok plačila do 10 točk,
– fiksnost cen do 10 točk,
– cena urne postavke za dodatna dela do

10 točk.
Podrobna razdelitev - ovrednotenje posa-

meznega merila je opisana v razpisni doku-
mentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: infor-
macije o javnem razpisu daje Andrej Vidmar v
času javnega razpisa od 6. do 14. ure na tel.
0601/26-144 int. 328.

19., 20.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik,

d.o.o., Trbovlje

Št. 343-23/99 Ob-31343
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina, 065/161-91-30.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila:

1. sklop: opravljanje avtobusnih pre-
vozov učencev iz Osnovne šole D. Lokarja
Ajdovščina, Osnovne šole Dobravlje in po-
družnice Črniče, Osnovne šole Col in po-
družnice Podkraj ter Osnovne šole Otlica,
ocenjena vrednost 29,900.000 SIT,

2. sklop: opravljanje prevozov s
kombiniranimi vozili učencev iz Osnovne
šole Col in podružnice Podkraj, ocenjena
vrednost: 2,800.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Ajdovščina.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če

se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev; ponudnik se lahko prijavi za
opravljanje prevozov za posamezno osnovno
šolo ali pa za celoten prvi sklop.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 9. 2000 do 30. 6.
2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovšči-
na, tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 7. 2000.

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

predložiti ponudbo: 31. 7. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta 5.
maja 6/a, 5270 Ajdovščina.

Ponudba mora biti predložena v zapeča-
teni kuverti in označena skladno z navodili iz
razpisne dokumentacije.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 7. 2000, ob 14. uri, sejna soba Občine
Ajdovščina,

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3 % od ponudbene vrednosti v trajanju 85
dni od dneva odpiranja ponudb za prvi sklop
javnega naročila, za drugi sklop pa menica v
višini 3 % od ponudbene vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: skladno z zakonodajo
o izvrševanju in izplačevanju proračuna RS.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec ali kot skupina izvajalcev
s sklenjenim dogovorom o skupnem nastopu.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 31. 7. 2000 do 12.
ure, pozneje pa ne več.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena 55%, reference ponudnika 20%,
kakovost storitev 20%, plačilni pogoji in fik-
snost cen 5%.

18. Druge informacije o naročilu; kon-
taktna oseba Dragica Fiegl oziroma Erika
Zavnik, tel. 161-91-17 ali 161-91-22.

19., 20.
Občina Ajdovščina
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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

Ob-31048
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor.

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 (uteme-

ljitev izbire): vsa merila za izbiro dobavite-
lja, ki so bila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Esotech d. d. Velenje.

6. (a) Kraj dobave: poslovna zgradba
Elektro Maribor d. d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: obnovitev elektroinstala-
cij jakega in šibkega toka.

7. Pogodbena vrednost:
36.416.615,00 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 48,033.579 SIT, 36,416.615 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-25886.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-31049
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgo-
jo, izobraževanje in šport, Trubarjeva 5/IV,
Ljubljana.

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): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih - ponudbena cena, refe-
rence.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kovinastroj gastronom, d.
d. Grosuplje, Adamičeva c. 36, 1290 Gro-
suplje.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava in montaža opre-
me za šolsko kuhinjo na OŠ Vrhovci,
Cesta na Bokalce 1, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 16.220.414 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,586.505 SIT, 16,184.952 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000.

Mestna občina Ljubljana

Št. 1/2000-667 Ob-31051
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

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

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

3. Datum izbire: 5. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): cena, reference, garancija,
servis, plačilni pogoji; upoštevana so vsa
merila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Malgaj, d.o.o., Gabrsko 30,
1420 Trbovlje.

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

trebno dobaviti: reševalno vozilo kombi
izvebe s povišano streho in dodatno
opremo.

7. Pogodbena vrednost:
12,220.656,78 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12.450.700,78 SIT, 12.220.656,78
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-27595.

Zdravstveni dom Laško

Št. 434/2000 Ob-31054
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Ivana Tavčarja Gorenja vas, Trata 40,
4224 Gorenja vas.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen
ZJN).

3. Datum izbire: 29. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pogoji iz 40. člena ZJN, zagotov-
ljene letne količine blaga, plačilni rok 30
dni, pri mesu in mesnih izdelkih mora biti
meso slovenskega izvora, odzivni čas - en
delovni dan, zagotovljena kontrola kvalitete,
najnižja cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za sukcesivno
dobavo prehrambenih artiklov, ki so jih po-
nudili, se priznava:

1. za kruh in pekovske izdelke:
– Don don, d.o.o., Proizvodni obrat

Stražišče, Laze 16, 4001 Kranj,
– Pekarna Kranj, d.d., Cesta na Okro-

glo 5, 4202 Naklo,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska

cesta 442, 1291 Škofljica,
– Peks, d.d., Kidričeva 53, 4220

Škofja Loka,
– Žito PI, d.d., Šmartinska c. 154,

1529 Ljubljana;
2. za meso in mesne izdelke:
– Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10,

2250 Ptuj,

– Kraljeve mesnine, d.d., Agrokombi-
natska 63, 1001 Ljubljana;

3. za mleko in mlečne izdelke:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-

jeva 63, 1000 Ljubljana,
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidriče-

va 54, 4220 Škofja Loka,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, 3301 Petrovče;
4. za sadje in zelenjavo:
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidriče-

va 54, 4220 Škofja Loka,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo;
5. za zmrznjene ribe in ostalo blago:
– Brumes - Ručigaj, Testenova 55,

1234 Mengeš,
– Impuls Domžale, d.o.o., Motnica

11/1, 1236 Trzin,
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidriče-

va 54, 4220 Škofja Loka,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska

cesta 442, 1291 Škofljica,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo;
6. za jajca:
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidriče-

va 54, 4220 Škofja Loka,
– Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10,

2250 Ptuj,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo;
7. za mlevske izdelke in testenine:
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidriče-

va 54, 4220 Škofja Loka,
– Peks, d.d., Kidričeva 53, 4220

Škofja Loka,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo,
– Žito PI d.d., Šmartinska c. 154,

1529 Ljubljana;
8. za sirupe in sadne sokove:
– Fructal Ajdovščina, Živilska industri-

ja, d.d., Tovarniška 7, 5370 Ajdovščina,
– Impuls Domžale, d.o.o., Motnica

11/1, 1236 Trzin,
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidriče-

va 54, 4220 Škofja Loka,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo;
9. za ostalo prehrambeno blago:
– Impuls Domžale, d.o.o., Motnica

11/1, 1236 Trzin,
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidriče-

va 54, 4220 Škofja Loka,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okrog-

no 3, 4202 Naklo.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Ivana

Tavčarja Gorenja vas, Trata 40, 4224 Gore-
nja vas.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeni artikli po
razpisni dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost je 22,000.000 SIT, in sicer:

a) za kruh in pekovske izdelke ca.
7,550.000 SIT,

b) za meso in mesne izdelke ca.
4,900.000 SIT,

c) za mleko in mlečne izdelke ca.
2,723.000 SIT,

d) za sadje in zelenjavo ca.
2,600.000 SIT,

e) zmrznjene ribe in ostala hrana ca.
880.000 SIT,
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f) za jajca ca. 88.000 SIT,
g) za mlevske izdelke in testenine ca.

360.000 SIT,
h) za sirupe in sadne sokove ca.

730.000 SIT,
i) za ostalo prehrambeno blago ca.

2,100.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba se
sklepa z izvajalci, ki nimajo podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vse ponujene cene za skupine prehram-
benih artiklov so bile za cca 5 do 15% nižje
od cen v razpisni dokumentaciji.

11., 12., 13.
Osnovna šola Ivana Tavčarja

Gorenja vas

Št. 61/00 Ob-31056
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola

Petra Kavčiča Škofja Loka, Šolska ulica 1,
4220 Škofja Loka.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): izbira izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).

3. Datum izbire: 29. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pogoji iz 40. člena ZJN, zagotov-
ljene letne količine blaga, plačilni rok 30
dni, pri mesu in mesnih izdelkih mora biti
meso slovenskega izvora, odzivni čas - en
delovni dan, zagotovljena kontrola kvalitete,
najnižja cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za sukcesivno
dobavo prehrambenih artiklov, ki so jih po-
nudili, se priznava:

1. za kruh in pekovske izdelke:
– Don don, d.o.o., Proizvodni obrat

Stražišče, Laze 16, 4001 Kranj,
– Pekarna Kranj, d.d., Cesta na Okro-

glo 5, 4202 Naklo,
– Peks, d.d., Kidričeva 53, 4220

Škofja Loka;
2. za meso in mesne izdelke:
– Mesarstvo Čadež, Čadež Anton,

s.p. Visoko 7/g, 4212 Visoko,
– Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10,

2250 Ptuj,
– Kraljeve mesnine, d.d., Agrokombi-

natska 63, 1001 Ljubljana;
3. za mleko in mlečne izdelke:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-

jeva 63, 1000 Ljubljana,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas,

92, 3301 Petrovče;
4. za sadje in zelenjavo:
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidriče-

va 54, 4220 Škofja Loka,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo;
5. za zmrznjene ribe in konzervirane

ribe:
– Brumes - Ručigaj, Testenova 55,

1234 Mengeš,
– Impuls Domžale, d.o.o., Motnica

11/1, 1236 Trzin,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo;
6. za jajca:
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidriče-

va 54, 4220 Škofja Loka,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo;

7. za mlevske izdelke in testenine:
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidriče-

va 54, 4220 Škofja Loka,
– Peks, d.d., Kidričeva 53, 4220

Škofja Loka,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo;
8. za sirupe in sadne sokove:
– Gusto, Avgust Gregorčič, s.p., DE

Presad, Gabrovka 7, 1274 Gabrovka,
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidriče-

va 54, 4220 Škofja Loka,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo;
9. za ostalo prehrambeno blago:
– Impuls Domžale, d.o.o., Motnica

11/1, 1236 Trzin,
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidriče-

va 54, 4220 Škofja Loka,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Petra

Kavčiča Škofja Loka, Šolska ulica 1, 4220
Škofja Loka.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeni artikli po
razpisni dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost je 18,000.000 SIT, in sicer:

a) za kruh in pekovske izdelke ca.
7,238.000 SIT,

b) za meso in mesne izdelke ca.
3,565.000 SIT,

c) za mleko in mlečne izdelke ca.
3,177.000 SIT,

d) za sadje in zelenjavo ca.
1,336.000 SIT,

e) zmrznjene ribe in ostala hrana ca.
221.000 SIT,

f) za jajca ca. 14.000 SIT,
g) za mlevske izdelke in testenine ca.

191.000 SIT,
h) za sirupe in sadne sokove ca.

758.000 SIT,
i) za ostalo prehrambeno blago ca.

1,500.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba se
sklepa z izvajalci, ki nimajo podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vse ponujene cene za skupine prehram-
benih artiklov so bile za cca 5 do 15% nižje
od cen v razpisni dokumentaciji.

11., 12.,13.
Osnovna šola Petra Kavčiča

Škofja Loka

Št. 26/4-00/1 Ob-31058
1. Naročnik, poštni naslov: Javno komu-

nalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.,
Tesarska 10, 1330 Kočevje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): po merilih navedenih v
razpisni dokumentaciji.

3. Datum izbire: 8. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila so bila navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Petrol, Slovenska naftna
družba d.d., Ljubljana, Dunajska 50.

6. (a) Kraj dobave: Kočevje in Kočevska
reka.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: EL kurilno olje, ca.
900.000 litrov.

7. Pogodbena vrednost: s takso in 19%
DDV: 63,189.000 SIT, brez takse in 19%
DDV: 54,835.200 SIT.

8. 
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost najvišje ponudbe je s takso in
19% DDV 64,799.100 SIT, brez takse in
19% DDV je 56,446.200 SIT, celoletni po-
pust 3,01 SIT/I, vrednost najnižje ponudbe
je s takso in 19% DDV je 63,189.000, SIT,
brez takse in z 19% DDV je 54,835.200,
celoletni popust 5,01 SIT/I.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000,
Ob-27083 in popravek objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 41-42, Ob-27823.

Komunala Kočevje d.o.o.

Ob-30983
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija.

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 (uteme-

ljitev izbire): naročnik je veljavne in popol-
ne ponudbe vrednotil po merilu cena, pla-
čilni rok in dobavni rok. Naročnik je izbral
ponudnika, ki je dosegel največje število
točk v vseh treh skupinah pisarniškega ma-
teriala.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mladinska knjiga Biroopre-
ma, d.d., Dunajska 121, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: sedeži območnih enot
in izpostav naročnika.

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

– pisarniški material razno,
– fotokopirni papir A4 in A3 80 g,
– papir, ovojnice z dodatnim tiskom.
Količine so določene v seznamu blaga.
7. Pogodbena vrednost:
– postavka 1: 40,498.428,48 SIT,
– postavka 2: 6,242.909,11 SIT,
– postavka 3: 18,355.160,36 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– postavka 1: 40,498.428,48 SIT,

53,983.942,51 SIT.
– postavka 2: 6,242.909,11 SIT,

8,907.186,65 SIT.
– postavka 3: 18,355.160,36 SIT,

27,399.738,10 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 29/00, z dne 31. 3. 2000.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
              Slovenije

Št. 403-193/98 Ob-31166
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Mini-

strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
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1000 Ljubljana in Občina Trbovlje, Leninov
trg 4, 1420 Trbovlje.

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

3. Datum izbire: 26. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpi-

sni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: BOZA d.o.o., Bevkov trg 6,
5000 Nova Gorica.

6. (a) Kraj dobave: Športna dvorana Po-
laj, Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža: A)
športna oprema, B) ostala oprema.

7. Pogodbena vrednost: A) in B) skupaj:
110,535.896,28 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: A) in B) skupaj: 143,398.672,82 SIT in
110,535.896,28 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 22, z dne
10. 3. 2000, Ob-22800.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 2000 Ob-31206
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Že-

tale, Žetale 1, 2287 Žetale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: (3. člen): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): strokovnost, reference, ponu-
jena cena, plačilni pogoji – možnost kredi-
tiranja, rok izvedbe del in ostali razpisni
pogoji. Pri ocenjevanju ponudb so bili upo-
števani kriteriji, navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Lesnina mg oprema podjet-
je za inženiring, Parmova 33, 1000 Ljublja-
na.

6. Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: oprema za učilnice in telo-
vadnico v novi OŠ Žetale.

7. Pogodbena vrednost:
31,086.079,60 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 32,149.246,77 SIT, 28,975.742 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem

listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št.
36-37 z dne 5. 5. 2000.

Občina Žetale

Št. 268/2000 Ob-31232
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Bled,

Trubarjeva 7a, 4260 Bled.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena (pri čemer ne bo odločil,
da je obvezno najnižja cena najugodnejša),
dobavni rok, reference o dosedanjem

opravljanju enakih storitev, dodatne ugod-
nosti ponudnika. Vsa merila so v enakem
razmerju.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kraljeve mesnine, d.d.,
Agrokombinatska 63, 1001 Ljubljana.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: sukcesivna dobava mesa
in mesnih izdelkov.

7. Pogodbena vrednost: 6,220.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba
se sklepa z izvajalcem, ki nima podizvajal-
cev.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja in najnižja ponudba ne odstopa-
ta za 5% od povprečne cene.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

Vrtec Bled

Št. 89 /99 Ob-31241
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3 in 4
točki 55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 21. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo je bilo oddano na
podlagi ugotovitve iz dosedanjih izkušenj in
preverjanja tržišča, da je izbrani izvajalec
edini možni izvajalec za izvajanje predmeta
naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za skupino I (cestne kape, vgradne
garniture, drogovi za tablice): Ferocom Ar-
mature d.o.o., Brnčičeva 45, 1231 Ljublja-
na – Črnuče,

– za skupino II (hidranti, repaturni obro-
či in objemke, univerzalne spojke): CMC
Ekocon, d.o.o., Tbilisijska 81, 1000 Ljub-
ljana,

– za skupino III (cevi, spojnik – duktilna
litina): CMC Ekocon, d.o.o., Tbilisijska 81,
1000 Ljubljana,

– za skupino IV (mont. – demontažni ko-
si, lopute, zasuni, odzračni ventili): Fero-
com Armature d.o.o., Brnčičeva 45, 1231
Ljubljana – Črnuče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: na-
bava vodovodnega materiala.

7. Pogodbena vrednost:
– za skupino I – 22,280.255,30 SIT

(z DDV),
– za skupino II – 23,768.130,02 SIT

(z DDV),
– za skupino III – 38,497.615,09 SIT

(z DDV),
– za skupino IV – 12,810.583,24 SIT

(z DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb:
– za skupino I – 5,
– za skupino II – 3,
– za skupino III – 2,
– za skupino IV – 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

– za skupino I – 23,289.406,70 SIT in
20,292.260,80 SIT (z DDV),

– za skupino II – 27,070.022,42 SIT in
23,768.130,02 SIT (z DDV),

– za skupino III – 38,497.615,09 SIT in
35,829.888,26 SIT,

– za skupino IV – 13,419.190,89 SIT in
12,804.699,88 SIT.

11., 12.
Javno podjetje

Vodovod-Kanalizacija d.o.o.

Št. 33/2000 Ob-31243
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa – po 3.
in 4. točki 55. člena zakona o javnih naro-
čilih.

3. Datum izbire: 21. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo je bilo oddano na
podlagi ugotovitve iz dosedanjih izkušenj in
preverjanja tržišča, da je izbrani izvajalec
edini možni izvajalec za izvajanje predmeta
naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za skupino A (fitingi, prehodni ventili,
krogelne pipe, pocinkane cevi, PE cevi, lo-
vilniki nesnage, vijaki, matice, podložke):
Ferocom Armature d.o.o., Brnčičeva 45,
1231 Ljubljana – Črnuče:

– za skupino B (ISO spoke, prirobnične
spojke za PE cevi, odzračni ventili, kombi
zasuni, pokrovi za kombi zasune): N&A tr-
govina inženiring proizvodnja d.o.o., Malga-
jeva 2a, 3000 Celje

– za skupino C (označevalne tablice, vo-
domeri, rezervni deli za vodomere): CMC
Ekocon, d.o.o., Tbilisijska 81, 1000 Ljub-
ljana,

– za skupino D (ni bil izbran nihče, ker je
bila oddana samo ena ponudba).

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: na-
bava potrošnega materiala za vzdrževa-
nje vodovodnega sistema.

7. Pogodbena vrednost:
– za skupino A – 25,756.394,27 SIT (z

DDV),
– za skupino B – 17,681.305,60 SIT (z

DDV),
– za skupino C – 36,473.144,04 SIT (z

DDV),
8.
9. Število prejetih ponudb:
– za skupino A – 2,
– za skupino B – 4,
– za skupino C – 2,
– za skupino D – 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– za skupino A – 25,756.394,27 SIT in

24,246.765,98 SIT (z DDV),
– za skupino B – 17,707.795 SIT in

14,994.635,61 SIT (z DDV),
– za skupino C – 36,473.144,04 SIT in

32,591.649,83 SIT (z DDV),
11. 

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
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ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 351-06-34-/00-3123 Ob-30985
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Upra-
va za izvrševanje kazenskih sankcij, Tivol-
ska 50, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 19. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je od popolnih ponudb
zbral največ točk na podlagi dveh razpisa-
nih meril: ponudbene cene in števila refe-
renčnih javnih objektov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Obrtna zadruga Hrast,
z.o.o., Novo mesto, Adamičeva 2, 8000
Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija 1. objekta
POO in OO Slovenska vas, Zavod za pre-
stajanje kazni zapora Dob pri Mirni.

7. Pogodbena vrednost: 42,522.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo dal ponudnik pod-

izvajalcem: v obliki kooperacijskih pogodb
za vsa dela.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 52,256.415 SIT, 42,522.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembne infor-

macije o postopku izbire izvajalca: dve po-
nudbi sta bili nepopolni glede na zahteve iz
razpisne dokumentacije.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: ni bil izveden.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 39 z dne
12. 5. 2000, Ob-27060.

Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih

sankcij

Št. 34404-8/00  Ob-30986
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Idri-

ja, Mestni trg 1, 5280 Idrija.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire:  5. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: PTGM Vončina Srečko,
SGG Tolmin d.d., GRIF d.o.o.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vzdrževalna dela na
gozdnih cestah v Občini Idrija:

PTGM Vončina Srečko, KE Cerkno za-
sebni.

SGG Tolmin d.d., KE Idrija zasebni, KE
Cerkno, Idrija, Črni Vrh državni.

– GRIF d.o.o., KE Črni Vrh zasebni.
7. Pogodbena vrednost:
– PTGM Vončina Srečko 2,227.260 SIT,
– SGG Tolmin d.d. 15,360.425 SIT,
– GRIF d.o.o. 10,168.082 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,928.934,40 SIT, 26,973.566 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 37 z dne 5. 5. 2000, Ob-26581.

14.
Občina Idrija

Št. 34404-8/00 Ob-30987
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Idri-

ja, Mestni trg 1, 5280 Idrija.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 5. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Primorje d.d. Ajdovščina in
SGP Zidgrad Idrija d.d.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela in as-
faltacije ter preplastitve na lokalni cest-
ni mreži v Občini Idrija.

– Primorje d.d. – Ajdovščina, asfaltacij-
ska dela in preplastitve.

– SGP Zidgrad – Idrija d.d., gradbena
dela.

7. Pogodbena vrednost:
– Primorje d.d. Ajdovščina

15,815.609 SIT
– SGP Zidgrad Idrija d.d.

17,467.127,20 SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

35,341.629,30 SIT, 33,800.532,90 SIT.
11. 
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 37 z dne 5. 5. 2000, Ob-26841.

14.
Občina Idrija

Št. 34404-8/00 Ob-30988
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Idri-

ja, Mestni trg 1, 5280 Idrija.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 2. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Gori-
ca, PTGM Vončina Srečko s.p.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela in as-
faltacije na občnski cestni mreži v KS

Vojsko, Kanomlja, Krnice – Masore, Le-
dine in Dole:

– Cestno podjetje Nova Gorica, asfalta-
cijska dela.

– PTGM Vončina Srečko s.p., gradbena
dela.

7. Pogodbena vrednost:
– Cestno podjetje Nova Gorica 38,

454.706,80 SIT.
– PTGM Vončina Srečko s.p.

7,546.922,25 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

53,972.023,20 SIT, 49,459.983,20 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 35 z dne 21. 4. 2000, Ob-26043.

14.
Občina Idrija

Št. 005-4/00-133 Ob-30989
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Šent-

jur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, rok izvedbe, garanci-
ja in plačilni pogoji, na podlagi katerih so se
ocenile lastnosti posameznih ponudb v raz-
merju do ponudbene cene, nato pa se je po
metodi relativne vrednosti določil najugod-
nejši ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Ceste – Kanalizacije d.d.,
Lava 9, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: komunalna ureditev v
delu ZN industrijske cone Šentjur – juž-
ni del.

7. Pogodbena vrednost:
21,761.094,50 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

26,405.192,98 SIT, 20,869.192,94 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: dru-
gih pomembnih informacij ni.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000, Ob-26786.

Občina Šentjur pri Celju

Št. 284/2000 Ob-30990
1. Naročnik, poštni naslov: SNG Drama,

Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 13. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrani

ponudnik je bil v postopku ocenjevanja naj-
bolje ocenjen po objavljenih merilih.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Givo d.o.o., Zaloška 69,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del ter kraj
izvedbe: obnova centralnega ogrevanja
in vodovodnih instalacij v zgradbi na-
ročnika.

7. Pogodbena vrednost: predvidoma
14,932.387 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,606.015 SIT in 14,413.782 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Ur. l. RS, št. 39 z dne 6. 6. 2000,
Ob-27294.

SNG Drama Ljubljana

Ob-31050
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgo-
jo, izobraževanje in šport, Trubarjeva 5/IV,
Ljubljana.

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): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih – ponudbena cena, ka-
drovska zasedba, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Adaptacija - vzdrževanje,
d.o.o., Vrhnika, Lošca 54, 1360 Vrhnika.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prenova in dozidava
šolske kuhinje na OŠ Vrhovci, Cesta na
Bokalce 1, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
31,938.188,60 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 38,083.886 SIT, 29,096.202 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000.

Mestna občina Ljubljana

Ob-31052
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgo-
jo, izobraževanje in šport, Trubarjeva 5/IV,
Ljubljana.

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): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih – ponudbena cena, ka-
drovska zasedba, reference, odloženo pla-
čilo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Lesnina Inženiring, d.d.,
Ljubljana, Parmova 53, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prenova srednjega
dela šole in telovadnice na OŠ dr. Vita
Kraigherja, Trg 9. maja 1, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 286,121.409
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 315,640.062 SIT, 273,437.306 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.

Mestna občina Ljubljana

Ob-31053
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgo-
jo, izobraževanje in šport, Trubarjeva 5/IV,
Ljubljana.

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): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih – ponudbena cena, ka-
drovska zasedba, reference, odloženo pla-
čilo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Lesnina Inženiring, d.d.,
Ljubljana, Parmova 53, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: prenova in nadzidava OŠ
Vrhovci, Cesta na Bokalce 1, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
330,569.958,66 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 330,569.958 SIT, 262,643.184 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.

Mestna občina Ljubljana

Št. 1/2000,402-26/00-4 Ob-31055
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 1. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pogodbena cena, kadrovska za-
sedba in reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Adaptacija – vzdrževanje,
d.o.o., Lošca 54, 1360 Vrhnika.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova centralnega
ogrevanja, zamenjava tal v igralnicah in
obnova petih dvigal Vrtca Ljubljana-Cen-
ter, enota Ana Ziherl, Čufarjeva ulica 14,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
46,985.980,30 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 61,013.436,88 SIT, 46,553.819 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-25375.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Št. 2.1.2.-2950/00 Ob-31075
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana, faks 061/29-14-822.

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

3. Datum izbire: 6. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– program izvedbe del,
– struktura kadra,
– splošne izkušnje,
– cena,
– reference pri izvedbi objektov pri po-

dobnih delih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Ginex international, d.o.o.,
Mizarska 27, 5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: izvedba sanacije plazu Kuk
pri Braniku v km 105 + 400 do km 105 +
500 na progi Jesenice–Sežana.

7. Pogodbena vrednost: 11,931.095 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,526.684,97 SIT, 11,931.059 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000,
Ob-27178.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 1654/00 Ob-31060
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Trebnje, Goliev trg 9, 8210 Trebnje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 13. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): druga merila, navedena v razpi-
sni dokumentaciji: ponudbena cena, rok iz-
delave, reference, najugodnejši finančni po-
goji in ostale ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalne gradnje, d.o.o.,
Cesta na Krko 7, Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

a)
A) pripravljalna, zemeljska, gradbena

in montažna dela in vodovodni material
ter objekta (črpalnica in vodohran),

B) gradbena in montažna dela ter vo-
dovodni material;

b)
A) dela se bodo izvajala v KS Dol. Nemš-

ka vas,
B) dela se bodo izvajala v KS Veliki Ga-

ber.
7. Pogodbena vrednost:
A) 65,920.376,78 SIT,
B) 13,177.525,58 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani po-
nudnik bo izvršil celotni naročili.
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9. Število prejetih ponudb:
A) 7,
B) 7.
10. Najvišja cena ponudbe je znašala:
A) 89,934.621,58 SIT,
B) 19,677.860,81 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 3. 3. 2000, Ob-22356,
točka A in točka B.

Komunala Trebnje, d.o.o., Trebnje

Št. 1655/00 Ob-31061
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Trebnje, Goliev trg 9, 8210 Trebnje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): druga merila, navedena v razpi-
sni dokumentaciji: ponudbena cena, rok iz-
delave, reference, najugodnejši finančni po-
goji in ostale ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vodnogospodarsko podjet-
je, d.d., Trdinova 23, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

a)
A) pripravljalna, zemeljska, gradbena in

montažna dela – kanalizacija Mokronog,
B) energetski priključek in mostna

tehtnica 50 T Globoko;
b)
A) dela se bodo izvajala v KS Mokronog,
B) dela se bodo izvajala na deponiji Glo-

boko.
7. Pogodbena vrednost:
A) 26,528.751,50 SIT,
B) 24,395.476 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani po-
nudnik bo izvršil celotni naročili.

9. Število prejetih ponudb:
A) 3,
B) 4.
10. Najvišja cena ponudbe je znašala:
A) 27,973.693,90 SIT,
B) 28,851.466,70 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16-17 z dne 25. 2. 2000,
Ob-21965, točka A in točka B.

Komunala Trebnje, d.o.o., Trebnje

Št. 41405/00023/2000 0400 01 Ob-31064

1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-
čina Maribor, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 2. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Splošna gradbena dejavnost
Muraus Boris, s.p., Ul. Roberta Kukovca
21, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

– dokončanje nadzidave Osnovne
šole Kamnica, Vrbanska 93, Kamnica
– gradbena, obrtniška in instalacijska
dela,

– gradnja plinske kotlovnice pri Os-
novni šoli Kamnica, Vrbanska 93, Kam-
nica – gradbena, obrtniška in instalacij-
ska dela.

7. Pogodbena vrednost:
– 51,449.285 SIT za dokončanje nadzi-

dave Osnovne šole Kamnica, Vrbanska 93,
Kamnica,

– 26,052.151 SIT za gradnjo plinske
kotlovnice pri Osnovni šoli Kamnica, Vrban-
ska 93, Kamnica.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:

– 20,579.714 SIT za dokončanje nadzi-
dave Osnovne šole Kamnica, Vrbanska 93,
Kamnica,

– 10,420.860 SIT za gradnjo plinske
kotlovnice pri Osnovni šoli Kamnica, Vrban-
ska 93, Kamnica.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– 60,990.467 SIT, 51,449.285 SIT za

dokončanje nadzidave Osnovne šole Kam-
nica, Vrbanska 93, Kamnica,

– 33,128.961 SIT, 26,052.151 SIT za
gradnjo plinske kotlovnice pri Osnovni šoli
Kamnica, Vrbanska 93, Kamnica.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 35 z dne 21. 4. 2000,
Ob-25983.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št. 6/13-00/1 Ob-31066
1. Naročnik, poštni naslov: Javno komu-

nalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o.,
Tesarska 10, 1330 Kočevje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): po merilih, navedenih v
razpisni dokumentaciji.

3. Datum izbire: 8. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila so bila navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Obnova, d.o.o., Trg Svete-
ga Jerneja 4, 1330 Kočevje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija kana-
la “A” – I. faza izgradnje v Kočevju.

7. Pogodbena vrednost:
42,671.379,03 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

54,776.633,54 SIT, 41,636.319,52 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-25781.

Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o., Kočevje

Ob-31069
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Br-

da, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, tel.
065/135-10-35.

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

3. Datum izbire: 5. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference, pla-
čilni pogoji, strokovna in tehnična opremlje-
nost; izbrani ponudnik je najbolj ustrezal na-
vedenim merilom.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Gorica, splošno grad-
beno podjetje Gorica, Erjavčeva ul. 19,
5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbe-
nih del ter kraj izvedbe: obnovitvena de-
la objekta Domačija Medana 51 v Me-
dani, gradbeno-obrtniška in instalacij-
ska dela.

7. Pogodbena vrednost: 20,105.740
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajal-
cev ne bo.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,853.080 SIT, 20,105.740 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000.

Občina Brda

Ob-31070
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Br-

da, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, tel.
065/135-10-35.

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

3. Datum izbire: 5. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference, pla-
čilni pogoji, strokovna in tehnična opremlje-
nost; izbrani ponudnik je najbolj ustrezal na-
vedenim merilom.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Euroinvest, d.o.o., projekti-
ranje, gradnje, inženiring, Bazoviška 4,
5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnovitvena dela ob-
jekta Šmartno 38, gradbeno obrtniška
dela, Šmartno.

7. Pogodbena vrednost: 15,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajal-
cev ne bo.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,047.198,73 SIT, 15,000.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000.

Občina Brda

Ob-31072
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Br-

da, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, tel.
065/135-10-35.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 5. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference, pla-
čilni pogoji, strokovna in tehnična opremlje-
nost; izbrani ponudnik je najbolj ustrezal na-
vedenim merilom.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Obrtnik, Obrtna zadruga,
z.o.o., Cankarjeva ul. 62, 5000 Nova Gori-
ca.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija objek-
ta Šmartno 35, Šmartno.

7. Pogodbena vrednost:
15,882.424,16 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajal-
cev ne bo.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,627.282,68 SIT, 15,882.424,16
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000.

Občina Brda

Št. 344-04-6/00-34 Ob-31074
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Rav-

ne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na
Koroškem, faks 0602/870-55-41.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): z javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 8. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, usposoblje-
nost, reference, rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor, Iz-
tokova ulica 30, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacijska dela na
lokalnih cestah in javnih poteh na ob-
močju Občine Ravne na Koroškem –
gradbena dela.

Kraj izvedbe: Ravne na Koroškem.
7. Pogodbena vrednost: 39,814.427 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 44,232.029,90 SIT, 39,814.427 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-26686.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 344-04-2/00-34 Ob-31076
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Rav-

ne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na
Koroškem, faks 0602/870-55-41.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): z javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, usposoblje-
nost, reference, rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Kograd IGEM, d.d.,
Selovec 83, Šentjanž pri Dravogradu.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija lokal-
ne ceste Ravne–Šrotnek–Uršlja gora,
odsek Šrotneška žaga–Šrotnek, II. faza
– gradbena dela.

Kraj izvedbe: Ravne na Koroškem, lokal-
na cesta Ravne–Šrotnek.

7. Pogodbena vrednost: 23,801.539 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,166.069 SIT, 23,801.539 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-24771.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 344-04-4/00-34 Ob-31078
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Rav-

ne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na
Koroškem, faks 0602/870-55-41.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): z javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, usposoblje-
nost, reference, rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Kograd IGEM, d.d.,
Selovec 83, Šentjanž pri Dravogradu.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija lokal-
ne ceste Kotlje–Šrotnek–Uršlja gora, od-
sek Kotlje–Šrotnek, gradbena dela.

Kraj izvedbe: Ravne na Koroškem, lokal-
na cesta Kotlje–Šrotnek.

7. Pogodbena vrednost: 27,207.636 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,786.598,50 SIT, 27,207.636 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-24770.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 344-04-3/00-34 Ob-31080
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Rav-

ne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na
Koroškem, faks 0602/870-55-41.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): z javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, usposoblje-
nost, reference, rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Kograd IGEM, d.d.,
Selovec 83, Šentjanž pri Dravogradu.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija lokal-
ne ceste Slanikova bajta – strojna grad-
bena dela.

Kraj izvedbe: Ravne na Koroškem, lokal-
na cesta Ravne–Strojna, odcep Zadnji di-
nar–Strojna.

7. Pogodbena vrednost: 25,966.660 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,088.434,65 SIT, 25,966.660 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-24768.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 344-06-2/99-30 Ob-31083
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Rav-

ne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na
Koroškem, faks 0602/870-55-41.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): z javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 31. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, usposoblje-
nost, reference, rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Kograd IGEM, d.d.,
Selovec 83, Šentjanž pri Dravogradu.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: vzdrževanje gozdnih cest
na območju Občine Ravne na Koroškem.

Kraj izvedbe: Ravne na Koroškem.
7. Pogodbena vrednost:

10,748.805,50 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

11,243.444,76 SIT, 10,748.805,50 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-26950.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 344-04-5/00-34 Ob-31084
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Rav-

ne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na
Koroškem, faks 0602/870-55-41.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): z javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, usposoblje-
nost, reference, rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Slemenšek Marjan, s.p.,
grad. dela, Dobja vas 198, 2390 Ravne na
Koroškem.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija lokal-
ne ceste Ravne–Strojna, odcep Zadnji
dinar–Strojna, II. faza.

Kraj izvedbe: Ravne na Koroškem, lokal-
na cesta Ravne–Strojna, odcep Zadnji di-
nar–Strojna.

7. Pogodbena vrednost: 25,358.690 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,665.638 SIT, 25,331.132 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-24769.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 1688/2000 Ob-31085
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Gor-

nji Petrovci, Gornji Petrovci 31d, 9203 Pe-
trovci.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila, določena v razpisni do-
kumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Dolinka, Gradbeni inženi-
ring, Mladinska ul. 12, 9231 Beltinci.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela pri adaptaciji os-
novne šole – II. faza in adaptacija telo-
vadnice pri OŠ Gornji Petrovci.

7. Pogodbena vrednost:
148,765.945,40 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 159,342.118 SIT, 144,508.033 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 Gornji Petrovci

Ob-31087
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad občine Celje, Trg celjskih knezov 8,
3000 Celje.

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

3. Datum izbire: 5. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 70 točk, plačilni roki 5
točk, reference 10 točk, garancijski roki 5
točk, rok izvedbe 10 točk.

Izbrani ponudnik je izpolnjeval vsa meri-
la, določena v razpisni dokumentaciji in do-
segel 96,3 točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbeništvo Božičnik, s.p.,
Stane Božičnik, Opekarniška 1, 3000 Ce-
lje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno obrtna in
instalacijska dela; obnova objekta Mari-
borska 2 – Center višjih in visokih stro-
kovnih šol, Celje.

7. Pogodbena vrednost: 43,631.651
SIT – z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 58,287.967,15 SIT, 43,631.651 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-25480.

Stanovanjski sklad občine Celje

Ob-31089
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ho-

če-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Ho-
če.

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

3. Datum izbire: 4. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je bil izbran v

skladu z merili iz javnega razpisa, odločilni
element izbire je bila skladnost nadstrešnic
z okoljem, v katerem bodo postavljene, iz-
brani model se namreč najbolje vklaplja v
naše okolje in ustreza naročnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Lešnik, izdelava kovinske
opreme, Friderik Lešnik, s.p., Zgornji Žer-
javci 33/a, 2230 Lenart.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dobava in montaža
(25) avtobusnih nadstrešnic na območ-
ju Občine Hoče-Slivnica.

7. Pogodbena vrednost:
16,405.435,20 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,965.000 SIT, 16,057.764,80 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000, Št.
35200/00080/2000, Ob-25520.

Občina Hoče-Slivnica

Št. 12/2000 Ob-31090
1. Naročnik, poštni naslov: Študentski

domovi v Ljubljani, p.p. 4262, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 5. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je dosegel naj-
višje število točk po razpisanih merilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Lesnina Inženiring, d.d., Par-
mova 53, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova oken in vrat
na objektu dom IX, Cesta 27. aprila 31,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 27,901.476 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,094.173,11 SIT, 28,336.043 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 35 z dne 21. 4. 2000.

Študentski domovi v Ljubljani

Št. 1032/2000 Ob-31091
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zdravs-

tveni zavod Mariborske lekarne Maribor, Za-
grebška 91, 2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: datum sprejetja sklepa
– 8. 6. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

– ponudbena cena – 50%,
– reference – 30%,
– boniteta – 10%,
– kadrovska struktura – 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Radlje,
d.d., Mariborska cesta 40, 2360 Radlje ob
Dravi.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del pri preno-
vi poslovnega prostora na Partizanski
39 v Mariboru – za namene lekarniške
dejavnosti.

7. Pogodbena vrednost:
118,018.457,73 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: veljavne po-

nudbe je predložilo 5 ponudnikov, ena iz-
med njih je bila zavrnjena kot neustrezna, 4
ponudbe so bile popolne.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 130,513.394,80 SIT,
118,018.457,73 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-26002.

Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor

Št. 011-04-6/00 Ob-31093
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 26. 5. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: CM Celje, d.d., Lava 42,
3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba nadvoza za
železnico v Zidanem mostu na cesti
G1-5/331.

7. Pogodbena vrednost: 64,341.738 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 82,567.798,15 SIT, 64,371.255 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000, Ob-24471.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-31094
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 30. 5. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SGP Pomgrad d.d. Murska
Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja mostu čez
Mejični potok in rekonstrukcija ceste
R2-442/1318.

7. Pogodbena vrednost: 46,939.845 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 49,834.019 SIT, 46,939.845 SIT.
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11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 26 z dne 24. 3. 2000, Ob-23984.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-31095
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 26. 5. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: GRADIS GP Ljubljana d.d.
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija voziščne
plošče nadvoza čez železnico Ponikve
na cesti H1/0221 v km 2.690.

7. Pogodbena vrednost: 19,978.064
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,082.643 SIT, 19,978.064 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000, Ob-24467.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-31096
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 26. 5. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SCT d.d. Ljubljana, Sloven-
ska 56, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja mostu čez
Malo vodo pri Ljubljanici na cesti
R2-407/1145.

7. Pogodbena vrednost: 44,985.558
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 46,480.600 SIT, 44,985.558 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 26 z dne 24. 3. 2000, Ob-23986.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-31097
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 26. 5. 2000.
4.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Gori-
ca d.d. Prvomajske 52,5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vozišča na
odseku ceste G2-102/1034 Godo-
vič-Zala.

7. Pogodbena vrednost: 41,075.078
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 45,029.608 SIT, 41,075.078 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000, Ob-24472.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-31098
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 26. 5. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Koper d.d.
6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova podpornega
zidu na cesti R2-409/303 v km 3.70 -
3.76 Grčarevec.

7. Pogodbena vrednost: 32,784.863
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,304.258 SIT, 32,737.264 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000, Ob-25023.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-31099
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 9. 6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
G2-102/1033 Križišče Kalce.

7. Pogodbena vrednost: 36,715.488 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 41,122.432,50 SIT, 36,715.488 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000, Ob-24468.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-31100
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 2. 6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska ce-
sta 3, Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba modernizaci-
je ceste R3-621/1412 Hrušica-Podkraj
od km 10.000 do km 11.280.

7. Pogodbena vrednost: 71,368.075 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 78,106.856,27 SIT, 71,368.075 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000, Ob-24469.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-31101
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 2. 6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska ce-
sta 3, Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba modernizaci-
je ceste R3-621/1412 Kalce-Hrušica.

7. Pogodbena vrednost: 135,807.774
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

150,437.240,77 SIT, 135,807.774 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000, Ob-24470.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-31102
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 2. 6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor, Iz-
tokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
G1-1 Bresternica-Mariborski otok.

7. Pogodbena vrednost: 91,461.600
SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 111,859.556 SIT, 91,461.600 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 35 z dne 21. 4. 2000, Ob-26194.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-31103
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 24. 5. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
R 1-215/1162 Trebnje-Mokronog.

7. Pogodbena vrednost: 55,281.290 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 58,340.115,90 SIT, 55,238.450 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000, Ob-23069.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-31104

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 24. 5. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
R 2-420 Brežice-Dobova (Inundacija).

7. Pogodbena vrednost: 12,735.534 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,898.807,30 SIT, 12,732.679 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000, Ob-23985.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-31105

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 24. 5. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gradnje d.o.o. Boštanj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: modernizacija regio-
nalne ceste R3-672 Impoljca.

7. Pogodbena vrednost: 23,922.513 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,345.683,32 SIT, 23,936.036,56
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000, Ob-23985.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-31106
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 6. 6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: CM Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
R2-428 (340 a) odsek 1252 Pavličevo
sedlo III. faza od km 4+365 do km
7+380.

7. Pogodbena vrednost: 341,402.957
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 361,068.307 SIT, 241,836.938,42
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000, Ob-23985.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-31107

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 24.5. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: LK ing d-o.o., Finžgarjeva
3, Dob pri Domžalah.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: postavitev cestnih
smernikov na območju Murske Sobote.

7. Pogodbena vrednost: 12,703.250
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,921.020 SIT, 12,703.250 SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 35 z dne 21. 4. 2000, Ob-26195.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-31108
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 21. 6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska So-
bota, Lendavska 64, 9000 Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: manjša popravila zi-
dov na območju CP Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 3,439.398 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,689.023,80 SIT, 3,439.398 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 35 z dne 21. 4. 2000, Ob-26195.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-31109
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 21.6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj, Je-
zerska 2, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: manjša popravila zi-
dov na območju CP Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 4,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,311.476 SIT, 5,435.368 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 42 z dne 19. 5. 2000, Ob-27741.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-31110
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slo-

venija - Ministrstvo za promet in zveze - Direk-
cija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 21.6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor, Iz-
tokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: manjša popravila zi-
dov na območju CP Maribor.
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7. Pogodbena vrednost: 4,995.620 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,245.401 SIT, 4,995.620 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 42 z dne 19. 5. 2000, Ob-27742.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-31111
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 21.6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: VOC Celje,Lava 42, 3000
Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: manjša popravila zi-
dov na območju VOC Celje.

7. Pogodbena vrednost: 3,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,165.921 SIT, 4,993.373 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 42 z dne 19. 5. 2000, Ob-27743.

Direkcija RS za ceste

Ob-31151
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje in Vodovod – kanalizacija, javno pod-
jetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, kon-
taktna oseba Marko Planinšek, univ. dipl.
inž. grad., VO-KA Celje, tel.
063/42-50-30.

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

3. Datum izbire: 22. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila: cena 80%, usposoblje-
nost ponudnika 10% in reference 10%.

Po objavljenih merilih in kriterijih je izbra-
ni ponudnik dosegel najvišje število točk, to
je 106,1899 točke.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PUV, d.d., Lava 11, 3000
Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: podaljšanje glavnega
kanalizacijskega zbiralnika GZ 1 do GZ
0 v Celju.

7. Pogodbena vrednost: 56,657.770
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: HTZ I. P., d.o.o., Par-
tizanska 78, 3320 Velenje, z 49% deležem.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 66,070.917,31 SIT, 56,657.770
SIT.

11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Urad-
ni list RS, št. 37 z dne 5. 5. 2000,
Ob-26886.

Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija

in
Vodovod – kanalizacija,

javno podjetje, d.o.o.

Ob-31161
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Ce-
lje in Vodovod – kanalizacija, javno podjet-
je, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, kontaktna
oseba Marko Planinšek, univ. dipl. inž.
grad., VO-KA Celje, tel. 063/42-50-30.

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

3. Datum izbire: 22. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila: cena 80%, usposoblje-
nost ponudnika 10% in reference 10%.

Po objavljenih merilih in kriterijih je izbra-
ni ponudnik dosegel najvišje število točk, to
je 106,1899 točke.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PUV, d.d., Lava 11, 3000
Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: priključitev rimskega
kanala na GZ 1 v Celju.

7. Pogodbena vrednost: 53,371.056
SIT z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 63,691.241,15 SIT, 53,371.056 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-26888.

Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija

in
Vodovod – kanalizacija,

javno podjetje, d.o.o.

Ob-31165
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 16. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena,
– izobrazbena struktura, splošne izkuš-

nje, reference na podobnih objektih.
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: povezovalna cesta
Ješenca od km 0,0 + 0,000 do km 0,5 +
33,45 z ukinitvijo nivojskega križanja v
km 581 + 105 na železniški progi Zida-
ni most–Šentilj, drž. m. in oporni zid od
km 0,0 + 29,376 do km 0,1 + 0,000.

7. Pogodbena vrednost: 35,153.397 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,929.112,35 SIT, 35,153.397 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 34-35 z dne 21. 4. 2000,
Ob-26003.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 110-1/00 Ob-31226
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: 12. 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. SCT d.d., Slovenska
56, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zahodna obvoznica
Maribor; Maribor – most - Erjavčeva.

7. Pogodbena vrednost 1.654,657.835
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2.376,228.468 SIT, 1.654,657.835
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: javni raz-
pis je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 19 z dne
3. 3. 2000, Ob-22372.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 76/99 Ob-31245
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti.

3. Datum izbire: 21. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril navedenih v razpisnih pogojih (ponud-
bena cena, izkušnje naročnika s ponudni-
kom pri izvajanju gradbenih del in enostav-
nejših popravil pri interventnem vzdrževanju
vodovodnega omrežja, odzivni čas ekip,
skupna ocena ponudbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Sklop A – za gradbena dela, KRTI,
d.o.o., Na Dolih 21, 1000 Ljubljana.
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Sklop B – za enostavnejša popravila, Ko-
munalna operativa, d.d., Povšetova 8, 1000
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvajanje gradbenih
del in enostavnejših popravil pri interven-
tnem vzdrževanu vodovodnega sistema.

7. Pogodbena vrednost: za sklop A –
100.000 SIT in za sklop B – 30.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: za sklop A-2

ponudbi, za sklop B-2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: fiksna cena.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Ur. listu RS, št. 14/99; izid v
UR. št. listu št. 44-45/99.

13., 14.
Javno podjetje

Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.

Št. 59 /00 Ob-31246
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti.

3. Datum izbire: 21. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire); v primeru, da naročnik ni iz-
bral izvajalca, se navede razlog za zaklju-
ček postopka brez dodelitve naročila: na
podlagi meril navedenih v razpisnih pogo-
jih (ponudbena cena, ponudbeni rok, po-
nudbeni odstotek za obračun manipulativ-
nih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: CMC Inženiring, d.o.o., Tbi-
lisijska 81, 1111 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: sanacija tlačnega voda čr-
pališča Sneberje po Zadobrovški cesti.

7. Pogodbena vrednost:
31,442.999,05 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 32,457.011,72 SIT in 31,442.999,05
SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Ur. listu RS, št. 14/99; izid v
Ur. listu RS št. 44-45/99.

13., 14.
Javno podjetje

Vodovod-Kanalizacija d.o.o.

Št. 44/2000 Ob-31329
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za znanost in tehnologijo, Trg osvobodilne
fronte 13, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 13. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrani

ponudnik je bil v ožji izbiri obravnavan sku-

paj s ponudnikom IGZ Inženiring iz Borovni-
ce. Oba ponudnika sta ponudila primerljivo
najnižjo ceno, ostale ponudbe so bile za
več kot 20% višje in zato niso bile obravna-
vane v ožji izbiri. Ob primerljivi ponujeni ce-
ni je bila odločilna ocena glede finančnega
stanja in organiziranosti, glede možnega do-
seganja kakovosti in glede referenc. Na
podlagi analize teh ponudbenih sestavin je
bila dana prednost izbranemu ponudniku
PIL2 Inženiring.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PIL2 Inženiring, d.o.o., Brez-
je 1, 1290 Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prenova 5 parov sani-
tarij na Kemijskem inštitutu v Ljubljani,
Hajdrihova 19.

7. Pogodbena vrednost:
17,783.169,37 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

26,336.918,10 SIT, 17,063.101,70 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št.
36-37 z dne 5. 5. 2000, št. Ob-26777.

14.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-31346

1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vi-
pava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, tel.
05/364-34-10, faks 05/364-34-12.

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

3. Datum izbire: 12. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila, določena v razpisni doku-
mentaciji – doseženo največje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– sklop A: Primorje d.d., Vipavska cesta
3, 5270 Ajdovščina,

– sklop B: Stadij d.o.o., Mala Brda 5,
6225 Hruševje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

– sklop A: kanalizacija Podraga v dol-
žini ca. 2000 m,

– sklop B: čistilna naprava Podraga
500 PE.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: 124,435.284 SIT (dela od-

dana v zmanjšanem obsegu),
– sklop B: 23,392.201 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe.
– sklop A: 214,250.819,40 SIT,

175,249.166,90 SIT,
– sklop B: varianta iz enotnega popisa

50,812.735,11 SIT, 17,850.000 SIT, va-
rianta ponudnika 27,865.162,94 SIT,
16,660.000 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS; Uradni list RS, št. 34-35,
z dne 29. 4. 2000.

Občina Vipava

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 3-84/2000 Ob-31075
1. Naročnik, poštni naslov: Institut “Jo-

žef Stefan”, Jamova 39, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 12. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
Merila za ocenjevanje in vrednotenje

ponudb:

Merila in razpon točk Utež

1. Višina provizije (0-20 točk) 35%

2. Zaposleni:
– število vseh stalno zaposlenih (0 - 5 točk),
– število stalno zaposlenih za opravljanje razpisane dejavnosti (0 - 5 točk), 20%
– število stalno zaposlenih, predvidenih za delo z IJS (0 - 5 točk),
– dokazana usposobljenosti zaposlenih, predvidenih za delo z IJS
(0 - 5 točk).

3. Reference in izkušnje:
– število vseh referenc s področja razpisane dejavnosti (0 - 5 točk),
– število sklenjenih pogodb v zadnjih 3 letih s področja razpisane
dejavnosti (0 - 5 točk),
– število pogodb, pridobljenih preko javnih razpisov v zadnjih 3 letih
s področja razpisane dejavnosti, (0 - 5 točk) 20%
– število priporočil drugih uporabnikov uslug s področja razpisane
dejavnosti. Za priporočilo ne štejejo druge izjave (npr. o referencah,
sklenjenih pogodbah, dobavi itd.) (0 - 5 točk)
– število let delovanja s področja razpisane dejavnosti (1 do 5 let, 3 točke;
6 ali več let, 5 točk)
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4. Plačilni pogoji, celovitost in preglednost:
– rok plačila, št. dni (0 - 5 točk)
– celovitost ponudbe; na razpolago so vsi podati za uporabo meril
(0 - 5 točk) 15%
– preglednost ponudbe; zahtevana urejenost ponudbe in pregledno
zbrani podatki za uporabo meril (0 - 5 točk)
5. Posebne ugodnosti:
– brezplačne ugodnosti, povezane z razpisano dejavnostjo, (0 - 5 točk) 10%
– višina popusta na dejavnosti ponudnika, ki niso predmet tega razpisa
(0 - 5 točk).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Airpass d.o.o., Vošnjakova 16,
Ljubljana,

2. Golfturist d.o.o., Trdinova 3, Ljub-
ljana,

3. Kompas Holidays, Slovenska ce-
sta 36, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: naba-
va vozovnic v potniškem prometu.

7. Pogodbena vrednost: 60,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 37 z dne 5. 5. 2000,
Ob-26703.

Institut
“Jožef Stefan”

Št. 119/00 Ob-31077
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 20. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: veljavno po-
nudbo je predložil le en ponudnik, zato gle-
de na drugi odstavek 34. člena ZJN javni
razpis ni uspel.

5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.
Javni zavod RTV Slovenija

Št. 021-02-11/99-1 Ob-31079
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, Inšpektorat RS za oko-
lje in prostor, Vilharjeva 33, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 20. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbran je bil ponudnik, ki je zbral
največje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MK Birooprema d.d., Du-
najska 121, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:

Zap. Naziv materiala Količina
št.

1. fotokopirni papir A4 - Neusiedler copy 5.500 zav.
2. fotokopirni papir A3 - Neusiedler copy 120 zav.
3. faks papir - role 216 mm x 30 m x 12 mm 30 rol

Kuverte
4. format A4/bele, silikonske/ 10.000 kom.
5. format A5/bele, silikonske/ 30.000 kom.
6. amerikanke/bele, samolepilne/ 15.000 kom.
7. kuverte s povratnico, obr. 0,43 A 35.000 kom.
8. vabilo, obr. 0,50 6.000 kom.

Mape
9. herbarij mapa s trakom/brez klape/ 500 kom.
10. prešpan mapa/s klapo/ 550 kom.
11. ovoj za spise/rjav, - obr. 0,14 13.000 kom.
12. ovoj za spise/upr. post/ - obr. 0,111 6.000 kom.
13. popis spisa, obr. 8,154 13.000 kom.

Registratorji
14. A4 - široki/samostoječi/ 600 kom.
15. A4 - ozki/samostoječi/ 400 kom.

Ostalo
16. samolepilne nalepke (38x75) 400 kom.
17. kolegij blok A4 /črtan/ 300 kom.
18. kartice za kartotečno kazalo /rumeno, belo/, obr. 0,116
11.000 kom.
19. vročilnice, obr. 0,13 8.000 kom.
20. prijava nastopa dopusta, obr. 0,54 47 kom.
21. potni nalog za pot. promet, obr. 4,7 100 kom.
22. abecedna kazala /indeks za registrator, A5/ 250 kom.
23. knjižica motornega vozila, obr. 4,22 60 kom.

Tonerji
24. za fotokopirne stroje /Canon NP 6030/ 40 kom.
25. za laserske tiskalnike /Laser Jet HP - 5p/ 40 kom.
26. kartuše za faks /Canon BJ, BX2-črna/ 60 kom.

Zap. Naziv materiala Količina
št.

27. kartuše za tiskalnike /Epson Stylus 820/ 300 kom.
Trakovi

28. za pisalne stroje /Olivetti ET112/ 17 kom.
29. za matrične tiskalnike /Epson LQ 570/ 50 kom.

Diskete in kasete
30. diskete 3,5 HD /1/10/ 200 škatel
31. škatle za shranjevanje disket /1/10/ 23 kom.

PVC proizvodi
32. folije za printerje /Laser A4. 1/50/ 5 zavitkov
33. PVC mapa s sponko 1.000 kom.
34. PVC mapa-srajčke /A4-L, nedrseče/ 4.000 kom.

Ostalo
35. kemični svinčniki /Pilot BPS GP Medium, 1.0/ 300 kom.
36. tehnični svinčniki 0,5 100 kom.
37. vložki za kemične svinčnike /Pilot/ 500 kom.
38. vložki za tehnične svinčnike, 0,5 /1/12/ 50 kompl.
39. spenjalec /Leitz 5500/ 25 kom.
40. sponke za papir /vel. 14/ 380 škatel
41. sponke za papir /vel. 12/ 500 škatel
42. sponke za spenjač /24/6/ 400 škatel
43. razpenjalec sponk 25 kom.
44. luknjač /SAX 408/ 30 kom.
45. radirka 50 kom.
46. lepilo UHU /21 gr./ 170 kom.
47. korekturno sredstvo /25 ml/ 230 kom.
48. flomastri /signir, 1/4/ 50 kompl.
49. post-it lističi /srednji, kocka/, 76 mm x 76 mm 500 kom.
50. post-it lističi /mali/, 38 mm x 51 mm 400 kom.
51. škarje za papir 25 kom.
52. ravnilo PVC/30 cm 20 kom.
53. blazinice za žige /Trodat 4480/ 20 kom.
54. blazinice za žige /Trodat 4913/ 30 kom.
55. blazinice za žige /Trodat 4924/ 20 kom.

Ocenjena orientacijska vrednost naročila znaša 10,000.000 SIT.
7. Pogodbena vrednost: 8.335.984,93 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem ali

tretjim: ni podizvajalca.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8.933.497,26 SIT,

8,335.984,93 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za okolje in prostor
Inšpektorat RS za okolje in prostor

Št. 351-03-1/00-34 Ob-31081
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačni-

kova 5, Ravne na Koroškem, faks: 0602/870-5541.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): z jav-

nim razpisom za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): usposoblje-

nost, reference, ponunikova rešitev, ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MPM

Enginering d.o.o., Vilharjeva 29, Ljubljana.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije za prizidek
zimskega bazena na Ravnah na Koroš-
kem.

Kraj izvedbe: Ravne na Koroškem.
7. Pogodbena vrednost: 19,793.000

SIT (DDV je vključen).
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,977.300 SIT, 6,896.050 SIT.
11., 12.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 1/2000-663 Ob-31082
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Zdravs-

tveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg
17, 3210 Slovenske Konjice.

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

3. Datum izbire: 13. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa (obseg in
trajanje izvajanja storitev pri enem naročni-
ku),

– kadrovska struktura in strokovne refe-
rence zaposlenih, usposobljenost za stroj-
no čiščenje,

– število stalno zaposlenih delavcev za
nedoločen čas,

– cena,
– finančna zmožnost v zadnjih 6 mese-

cih,
– uporaba ekološko neoporečnih čistil,
– druga merila določena v razpisni do-

kumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Panhygia d.o.o. čiščenje in
trgovina, Breg 113, 3313 Polzela.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje ambulantnih in poslovnih prostorov
v ZD Slovenske Konjice in ZP Zreče v
skupni izmeri 2.753,87 m2.

7. Pogodbena vrednost: 917.589,48
SIT mesečno.

8.
9. Število prejetih ponudb:1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: drugi neuspeli razpis, neposredna po-
godba za vrednost, ki je navedena pod 7.
točko.

11., 12.
13. Datum in številka objave v Ur. l. RS:

Uradni list RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000,
Ob-23436.

JZ ZD Slovenske Konjice

Št. 4229 Ob-31086
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljub-
ljana.

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): merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika v razpisni dokumentaciji, cena,
reference:

– cena - 56 tč.,
– reference - 9 tč.,

– število opremljenih ekip - 17 tč.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gratel d.o.o., Skorba 40,
Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba nadgradje, obnovitvenih in vzdrževal-
nih del odplinjanja nove in stare deponi-
je, ter namestitev začasnega odplinja-
nja v letu 2000 na odlagališču komunal-
nih odpadkov Barje.

7. Pogodbena vrednost: 18.500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– 471.912,50 SIT/skupino,
– 387.406,66 SIT/skupino.
(vrednosti so povprečje od I. do VI. sku-

pine)
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 39 z dne 12. 5.
2000, 27/1/96, str. 3731.

Snaga d.o.o.
Ljubljana

Št. 4230 Ob-31088
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 2. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika v razpisni dokumentaciji, cena,
reference:

– cena - 50 tč.,
– reference - 10 tč.,
– rok plačila mesečnih računov - 10 tč.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Tisa d.o.o., Ižanska cesta
213, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba drobljenja odpadkov na odlagališču
komunalnih odpadkov Barje v letu
2000.

7. Pogodbena vrednost: 25,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39.924,50 SIT/efekt. uro, 35.759,50
SIT/efekt. uro.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 39 z dne 12. 5.
2000, št. objave 27/1/94, str. 3731.

Snaga d.o.o.
Ljubljana

Ob-31235
1. Naročnik, poštni naslov: Snaga javno

podjetje d.o.o., Maribor, Nasipna 64, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: sklep o izbiri je bil potr-
jen dne 13. 6. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): merila, ki so bila upoštevana in
ocenjena ter njih ponderji:

Element ocenjevanja Utež
– stopnja redukcije odpadkov potrebnih

za odlaganje na odlagališču Pobrežje
napram obratovalnim stroškom
oziroma ceni 25

– možnost takojšnjega pričetka 15
– garancija na vsebino izvedbe 15
– način financiranja 15
– reference ponudbene tehnologije 10
– predlog organizacijske povezave 10
– zagotavljanje končne dispozicije

produktov recikliranja 5
– drugi elementi, ki so sestavni del

projektne naloge 5

Vsako merilo je bilo na podlagi ugodno-
sti za naročnika in primerjavi med ponudba-
mi ocenjeno z oceno od 0 do 10, pri čemer
se ocene tudi ponavljajo, kolikor je bil po-
nujeni element med različnimi ponudniki po
mnenju komisije enakovreden. Kot končna
ocena velja zmnožek uteži z oceno ter se-
števek vseh zmnožkov posameznega po-
nudnika.

Za ugotavljanje ugodnosti in primernosti
ponudb v skladu z razpisanimi merili je ko-
misija izvedla analizo vpliva uvedbe posa-
mezne ponudbene rešitve na iskano vsebi-
no razpisa - Racionalna raba prostora odla-
gališča Pobrežje.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: komisija je na osnovi analize
soglasno izbrala izvajalca za izvajanje iska-
nih prvih dveh faz racionalne rabe prostora
odlagališča podjetje, to je Surovina d.d., iz
Maribora.

6. (a) Kraj dobave: izvajanje se vrši na
naslovu ponudnika.

(b) Vsebina oddanega naročila: izvajanje
prve in druge faze predobdelave odpad-
kov z namenom racionalne rabe prosto-
ra odlagališča Pobrežje za obdobje 5 let.

7. Pogodbena vrednost:
Faza 1:
– kosovni odpadki: 5.983,20 SIT/t,
– odpadki iz industrije, obrti in storitve-

nih dejavnosti: 6.990,50 SIT/t;
Faza 2:
– vsi odpadki razen gradbenih:

10.236,10 SIT/t,
Vse cene že zajemajo 19% DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– najvišja povprečna cena: Faza 1:

6.444 SIT/t, Faza 2: 10.519 SIT/t
– najnižja povprečna cena: Faza 1:

5.735 SIT/t, Faza 2: 10.236,10 SIT/t.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: veljav-
ni sta bili dve ponudbi.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bilo razpisa.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000, Ob-26803

Snaga javno podjetje d.o.o.,
Maribor

Ob-31236
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1,
2000 Maribor.
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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): cena, reference, plačilni rok, dru-
gi plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Avtocenter Košak Celje za avtomobile
Citroen in

– Štajerski avtodom Maribor za avto Re-
nault Megan.

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

trebno dobaviti:
– Citroen Jumpy 1,9 d 1 kom,
– Citroen Berlingo 2 kom,
– Renault Megan 1 kom.
7. Pogodbena vrednost:
– 8,437.734,27 (Citroen),
– 2,677.558,69 (Renault).
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,030.643,12 SIT, 2,677.558,69 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. z dne 19. 5. 2000, Ob-27695.

Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor

Št. 020-37/00 Ob-30984
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 9. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– reference in izkušnje ponudnika ter

projektne skupine ponudnika, max. 40 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine,

max. 15 točk,
– sposobnost ponudnika, da opravi svo-

je delo brez zun. sodelavcev oziroma podi-
zvajalcev, max. 5 točk,

– ponudbena cena, max. 30 točk,
– trajanje razpisanih del. max. 6 točk,
– tehnična opremljenost, max. 4 točke.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Univerza v Mariboru, Fakulteta za
strojništvo, Smetanova ul. 17, 2000 Ma-
ribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: eko-
loško tehnološki standardi in kriteriji za
uveljavljanje primernih tehnologij pri od-
vajanju odpadnih vod iz objektov in na-
prav za pranje in kemično čiščenje tka-
nin.

7. Pogodbena vrednost: 1,801.065 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,801.065 SIT.
11., 12., 13.

Ministrstvo
za okolje in prostor

Št. 403-87/99 Ob-31164
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 18. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpi-

sni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Proplus d.o.o., Strma ulica
8, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje investitorskega inženiringa pri izved-
bi investicije Gimnazije Ormož.

7. Pogodbena vrednost: 7,984.800 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,672.000 SIT in 7,777.000 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Ur. l. RS, št. 24 z dne
17. 3. 2000, Ob-23525.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 403-87/99 Ob-31163
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

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: po razpi-

sni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Inženiring IBT d.d., Proletar-
ska cesta 4, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije PGD, PZR,
PZI za Gimnazijo Ormož.

7. Pogodbena vrednost: 9,930.600 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,078.100 SIT in 9,282.000 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu RS:

Ur. l. RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000,
Ob-23526.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 401-1/2000-60 Ob-31238
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Upra-
va za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod
za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Pov-
šetova 5, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): najugodnejši ponudnik
je bil izbran z javnim razpisom za izbiro do-
bavitelja brez omejitev za oskrbo s priprav-
ljenimi obroki hrane ZPKZ Ljubljana, oddel-
ka Novo mesto in Ig.

3. Datum izbire: 22. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): tista, ki so opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, in sicer cena celote vseh obrokov.

Ob enaki ceni (za enako ceno velja tista
cena, ki je za manj kot 0,5% višja od najniž-
je cene), pa so bila upoštevana še nasled-
nja merila:

– oskrba obeh lokacij s pripravljenimi
obroki hrane,

– dokazila o sposobnosti oskrbovanja,
– ustreznost posode,
– način organizacije prevoza,
– plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Sodexho Slovenija, prehra-
na in storitve, Sodexho, d.o.o., Tržaška 40,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: naroči-
lo obsega oskrbo ZPKZ Ljubljana, oddel-
kov Novo mesto in Ig s pripravljenimi
obroki hrane.

7. Pogodbena vrednost: okvirna pogod-
bena vrednost:

– oddelek Novo mesto 11,000.000 SIT
in

– oddelek Ig 9,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: na javni raz-

pis sta prispeli 2 ponudbi, ki sta bili obe
popolni.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 2.869,20 SIT/dan, 2.424 SIT/dan.

11.
12. Datum in številka objave razpisa

Uradni list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000.
Ministrstvo za pravosodje

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Zavod za prestajanje kazni zapora

Št. 402-26/2000 Ob-31240
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji, Ulica XIV. divi-
zije št. 4, 3000 Celje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 1. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): merilo za izbor najugodnejše-
ga ponudnika je bila najnižja ponudbena
cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Družba za državne ceste, d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana – za razpisane
odseke A, B, C, D, E, F, G, J, K,

– ZIL Inženiring, d.d., Kersnikova 10,
1000 Ljubljana, kot vodilni partner v Joint
Venture, v sodelovanju s Projekt, d.d., Ki-
dričeva 9a, Nova Gorica in Slovenska ce-
stna podjetja, d.o.o., Dunajska 58, 1000
Ljubljana – za razpisana odseka H in I,

– Constructa Inženiring, d.o.o., Gleda-
liška 2, 3000 Celje – za razpisan odsek L.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje strokovno svetovalnih storitev za
potrebe nacionalnega programa izgrad-
nje avtocest v Republiki Sloveniji:

A) odsek AC Lenart–Beltinci; Cogetinci–
Vučja vas, dolžine 12,1 km,

B) HC Sl. Bistrica–Hajdina; obvoznica
Pragersko, dolžine 5,3 km,

C) HC Hajdina–Ormož; Markovci–Gori-
šnica, dolžine 5,6 km,

D) priključna cesta Celje zahod – priklju-
ček Lopata, v dolžini 4,4 km,

E) HC Hajdina–Ormož; Gorišnica–Or-
mož, dolžine 10,2 km,

F) AC Klanec–Ankaran; Srmin–Socerb,
dolžine 10,1 km, Socerb–Klanec, dolžine
4,5 km,
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G) HC Škofije–Srmin, dolžine 3,1 km,
H) HC Razdrto–Vipava; Rebernice, dol-

žine 10,7 km,
I) HC Razdrto–Vipava; Vipava–Podna-

nos, dolžine 3,8 km,
J) Pesnica–Slivnica; AC priključek Zrkov-

ska c. – priključek Pesnica, dolžine 6,3 km,
K) AC Podtabor–Naklo, dolžine 4,3 km,
L) zahodna obvoznica Maribor; Maribor

most–Erjavčeva c., dolžine 0,8 km.
7. Pogodbena vrednost:

4,567.276.595 SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
A) 760,662.215,80 SIT, 677,150.500

SIT,
B) 167,369.799,63 SIT, 156,940.800

SIT,
C) 98,427.599,27 SIT, 95,394.600

SIT,
D) 144,792.776,32 SIT, 135,405.900

SIT,
E) 117,171.500,64 SIT, 107.679.600

SIT,
F) 1.596,648.650,36 SIT,

1.472,315.000 SIT,
G) 142,732.882,16 SIT, 128,336.000

SIT,
H) 714,374.400 SIT, 687,295.435,40

SIT,
I) 88,374.000 SIT, 76,595.541,24 SIT,
J) 876,328.929,72 SIT, 800,254.000

SIT,
K) 192,686.528,62 SIT, 181,450.600

SIT,
L) 74,542.736,28 SIT, 48,458.619 SIT,
(brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 62-63 z dne 6. 8.
1999, Ob-9507.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 1967 Ob-31242
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Re-

publike Slovenije za blagovne rezerve, Du-
najska 106, Ljubljana, tel. 061/189-73-00,
faks 061/189-73-48.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): Uradni list RS, št. 48.

3. Datum izbire: 20. 6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
a) Mlinopek, d.d., Murska Sobota,
b) Klasje, d.d., Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: najem

silosnih zmogljivosti:
a) 1.000 ton,
b) 11.200 ton.
7. Pogodbena vrednost:
a) 1,785.000 SIT,
b) 19,725.440 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 300 SIT/t, 296 SIT/t.
11., 12.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Ljubljana

Ob-31251
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ta-

bor, Tabor 25, 3304 Tabor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalcev brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena (60%), referen-
ce ponudnika (20%), rok izvedbe (10%),
plačilni pogoji (10%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Populus, Podjetje za pro-
storski inženiring, d.o.o., Mivka 32, 1000
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročne-
ga plana Občine Žalec, za območje Ob-
čine Tabor – dopolnitev 2000.

7. Pogodbena vrednost: 7,259.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: razlika v ponudbeni ceni postavke izde-
lava osnutka PSPA je 122,2%.

11.
12. Datum in številka objave razpisa:

Uradni list RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000.
Občina Tabor

Ob-31253
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ta-

bor, Tabor 25, 3304 Tabor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalcev brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): idejno projektna zasnova (40
točk), ponudbena cena (40 točk), rok izde-
lave (20 točk), reference (20 točk).

Izbrani ponudnik je izpolnjeval merila, do-
ločena v razpisni dokumentaciji in dosegel
88 točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Inženiring Biro, d.o.o., Mari-
bor, Vita Kraigherja 10, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije PGD, PZR,
PZI za nadomestno gradnjo poslovnega
objekta – občinska stavba Tabor.

7. Pogodbena vrednost: 1,981.350 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,798.480 SIT, 1,981.350 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa:

Uradni list RS, št. 37 z dne 5. 5. 2000.
Občina Tabor

Št. 81-33/149 Ob-31256
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 27. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): skupna ponudbena cena
(75%), plačilni pogoji (5%), potrjene pozi-

tivne reference ponudnika ali podizvajal-
ca (20%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: javni razpis in sklep naročni-
ka o izboru najugodnejše ponudbe je na-
ročnik razveljavlil, ker je bil zamujen rok za
izvedbo del zaradi zahteve po reviziji neiz-
branega ponudnika, ki je kasneje svoj zah-
tevek umaknil. Rok za izvedbo del je bil od
1. 5. 2000 do 26. 5. 2000 (rok je bil vezan
na izklop daljnovoda v letu 2000, skladno s
planom izklopov elektroenergetskih naprav,
ki je priloga elektroenergetske bilance).

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va antikorozijske zaščite na DV 2 × 400
kV Maribor–NEK (Podlog) – 26 stebrov.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 16-17 z dne 25. 2.
2000.

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

Ob-31257
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Re-

publike Slovenije za blagovne rezerve, Du-
najska 106, Ljubljana, tel. 061/18-97-300,
faks 061/18-97-347.

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

3. Datum izbire: 22. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost izvajanja prevzema,
skladiščenja in odpreme rži in pšenice leti-
ne 2000 iz naslova intervencijskega odku-
pa po uredbi o tržnem redu za žita letine
2000.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Kmetijsko gospodarstvo Rakičan, d.d.,
Lendavska 5, 9000 Murska Sobota,

– Ljutomerčan, kmetijstvo in predelava,
d.d., Kidričeva 2, 9240 Ljutomer,

– Mlinopek, d.d., Industrijska 11, 9000
Murska Sobota,

– Skala, d.o.o., Cesta prvih borcev 24,
8250 Brežice,

– Intes, mlin in testenine, d.d., Meljska
cesta 19, 2000 Maribor,

– Kmetijski kombinat Ptuj, d.d., Muzej-
ski trg 2, 2250 Ptuj,

– Kmetijsko gospodarstvo Lendava,
d.d., Kolodvorska 1, 9220 Lendava,

– Jeruzalem Ormož SAT, d.d., Hardek
44c, 2270 Ormož,

– Klasje, mlinsko predelovalno podjetje,
d.d., Resljeva 16, 3000 Celje,

– Mlinotest, živilska industrija, d.d., To-
varniška cesta 14, 5270 Ajdovščina,

– Kmetijska zadruga Radgona, z.o.o.,
Partizanska 23, 9250 Gornja Radgona,

– Žito mlini, d.o.o., Šmartinska 154,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje prevzema, skladiščenja in odpreme
rži in pšenice letine 2000.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
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12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-31278
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, faks 136-97-46.

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): na javni razpis za “opravljanje
strokovnih in svetovalnih storitev na področ-
ju zgrajenih avtocest in hitrih cest v upravlja-
nju DARS d.d.”, objavljen v Uradnem listu
RS št. 22 z dne 10. 3. 2000 so se prijavili
trije ponudniki. Po pregledu in oceni po-
nudb je bilo ugotovljeno, da ponudbe v teh-
ničnem delu niso dosegle zahtevanih 60
točk. Glede na določilo prvega odstavka
41. člena ZJN, DARS d.d. ni sprejel sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika, ampak
da se postopek ponovi pod enakimi pogoji.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.
13. Štvilka objave razpisa v Uradnem li-

stu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
22 z dne 10. 3. 2000.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 404-136-00 Ob-30982
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Uprava RS za geofiziko, Kersnikova 3, Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: usposoblje-
nost ponudnika v skladu s 3. točko 1. od-
stavka 55. člena.

3. Datum izbire: 19. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izjava ponudnika Dinamik Bo-
vec, Piuzi Samo s.p., da je edini uradni
zastopnik in uvoznik programov Diskeeper
proizvajalca Executive Software – Velika Bri-
tanija v Republiki Sloveniji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Dinamik Bovec, Piuzi Samo
s.p., Brdo 2, Bovec.

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

trebno dobaviti: programska oprema - 1
licenca za DK 5.03 for Windows NT ser-

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila gradbenih del

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-30981
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: oddaja javne-
ga naročila brez javnega razpisa po sedmi
alinei 55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 21. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): vrednost ponudbe, rok izvedbe,
plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBT PIN, Podjetje za projek-
tiranje in izvedbo nizkih gradenj, d.o.o.,
Gimnazijska cesta 16, 1420 Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja trase za
prevoz z visečo diesel lokomotivo med
vhodom v jamo, remizo in obratnimi pro-
stori na Rudniku Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o. – obrat Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost: 24,143.711
SIT brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,936.567,50 SIT (brez DDV),
24,143.711 SIT (brez DDV).

11.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.

ver in 1 licenca za DK 5.03 for Windows
NT WKS.

7. Pogodbena vrednost: 98.354 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 98.354 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za geofiziko

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. 119 Ob-31174
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 23. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po natančnem pregledu in pre-
veritvi obsega ter vsebine storitev, je stro-
kovna komisija ugotovila, da je za izvedbo
javnega naročila usposobljen samo en po-
nudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo, z ustreznimi strokovnimi kadri in s
pravicami intelektualne lastnine.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBE, d.d., Ljubljana, Hajdri-
hova 4, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
tehnično in geodetsko opazovanje grad-
benih objektov v NE Krško za leto
2000/2001.

7. Pogodbena vrednost: 19,998.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-31268
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: edini primerni
ponudnik poslovnih prostorov na primerni
lokaciji za potrebe pošte v tem delu kraja
PE Kranj, k.o., Primskovo.

3. Datum izbire: 26. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edina primerna lokacija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Astrid Kranj, d.o.o., Opre-
šnikova 18/d, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: na-
kup poslovnega prostora.

7. Pogodbena vrednost: 430.000 DEM
v tolarski protivrednosti po prodajnem me-
njalnem tečaju Nove Ljubljanske banke na
dan kupnine.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 1885/00 Ob-31255
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Slo-
venska 58, 1516 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: po 3. točki
55. člena cit. zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 19. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila:
– izvajalec je edini usposobljen hitro,

kvalitetno in v sprejemljivem roku izdelati
zahtevano poročilo,

– iz dosedanjega sodelovanja je razvi-
dno, da ima EIMV, Inštitut za elektrogospo-
darstvo in elektroindustrijo, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana ustrezno kadrovsko struktu-
ro, ki obvlada zahtevnost projekta DCV,

– inštitut EIMV je edini usposobljen na
domačem tržišču, ki lahko zadovoljivo izde-
la strokovno oceno projekta DCV.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: EIMV, Inštitut za elektrogo-
spodarstvo in elektroindustrijo, Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava poročila o elektromagnetnem se-
vanju v naravnem in življenjskem okolju
novega DCV:

– poročilo o obremenitvi okolja z elek-
tromagnetnim sevanjem novega DCV,

– ugotovitve stanja elektromagnetne
združljivosti,

– ugotovitve stanja strelovodnega in
ozemljitvenega sistema,

– postavitev zahtev na področju elektro-
magnetne združljivosti.

7. Pogodbena vrednost 4,783.500 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,783.500 SIT (brez DDV)
11., 12.

Elektro Ljubljana d.d.

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. 230-1/2000-4 Ob-31017
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica dr. Franca Der-
ganca Nova Gorica, Ulica Padlih borcev
13a, 5290 Šempeter pri Gorici, faks
065/136-300.

2. (a) Kraj dobave: Šempeter pri Gorici.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: kurilno olje (EL).
(c) Ocenjena vrednost naročila:

80,000.000 SIT letno.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivno.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica dr.
Franca Derganca Nova Gorica, Ulica Padlih
borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici –
nabavna služba (g. Gomišček).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpi-
sno dokumentacijo: 31. 8. 2000 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 950 SIT (DDV)
na ŽR št. 52000-603-32020, ali pri blagaj-
ni zavoda (prevzemnik dokumentacije je dol-
žan naročniku sporočiti svoje podatke: fir-
ma, sedež, davčna številka, v roku 3 dni po
prevzemu razpisne dokumentacije).

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 9. 2000 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica dr. Fran-
ca Derganca Nova Gorica, Ulica Padlih bor-
cev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici – tajniš-
tvo skupnih služb.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2000 ob 11. uri, v sejni sobi skupnih
služb.

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

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): navedeno v razpisni dokumenta-
ciji.

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

Javni razpis je ponovljen (34. člen ZJN).
10.

Splošna bolnišnica
dr. Franca Derganca, Nova Gorica

Št. 81/00 Ob-31018
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39,
1000 Ljubljana, 061/123-22-05.

2. (a) Kraj dobave: Institut “Jožef Stefan”.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nabava, vgradnja in vzdr-
ževanje klima naprav.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT letno.

3. Predvideni čas dobave: od 1. 10.
2000 do 30. 9. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje
sposobnosti: Institut “Jožef Stefan” – vložiš-
če Instituta, Jamova 39, 1000 Ljubljana.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.000 SIT na žiro račun št.
50101-603-50272, ali na blagajni IJS, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.

Obenem je treba obvezno priložiti tudi
kopijo potrdila o registraciji.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 26. 7. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Institut “Jožef Stefan” – vlo-
žišče Instituta, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
v zaprti kuverti s pripisom “Ne odpiraj –
ponudba za klima naprave”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 7. 2000 ob 11. uri, na Institutu “Jožef
Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana.

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

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

Ponudniki, ki želijo doseči sposobnost
za izvajanje razpisanih del, morajo ustrezati
naslednjim pogojem:

1. prodaja iz razpisane dejavnosti v
letu 1999 mora biti večja od 50 mio SIT
(izkazana v bilanci uspeha za leto 1999);

2. ponudnikova prodaja opreme po-
nujene blagovne znamke v letu 1999 se ne
sme zmanjšati za več kot 50% glede na leto
1998. Pogoj se nanaša na vrednost proda-
je, izkazane v ustreznih bilancah uspeha za
leto 1998 in 1999;

3. ponudnik mora imeti vsaj 2 prosto-
ra za opravljanje razpisanih dejavnosti;

4. ponudnik mora izkazati dostop do
rezervnih delov in/ali nadomestne opreme;

5. naročnik ne sme imeti slabih izku-
šenj s ponudnikom, ki kažejo na nezaneslji-
vost poslovanja (večkratne neustrezne do-
bave ali izkazano ponavljanje napak pri ser-
visiranju opreme);

6. ponudnik mora imeti ustrezno šte-
vilo primerno usposobljenih kadrov za pod-
poro (servis in tehnični inženiring). Zahteva
se: najmanj 3 ustrezno kvalificirane delav-
ce, priznava se samo redno zaposlene de-
lavce (za nedoločen ali določen čas). Za
ustrezne kvalifikacije štejejo overjena zna-
nja s področja razpisane dejavnosti;

7. ponudnik mora neprekinjeno po-
slovati na področju prodaje in vzdrževanja
razpisane dejavnosti več kot eno leto od
objave tega razpisa;

8. ponudnik mora izkazati ustrezno
poslovno razmerje za dobavo ključnih kom-
ponent, ki sestavljajo ponujeno opremo. Pri-
ložiti mora listine, iz katerih je za vsako kom-
ponento razvidno njihovo veljavno razmerje
z dobavitelji komponent.

Ponudniki, ki zadoščajo zgornjim pogo-
jem razpisa, bodo dodatno ocenjeni na pod-
lagi naslednjih meril:

Št. Merilo Št. točk

1 Pozitivni poslovni izid iz dejavnosti (bilanca uspeha za leto 1999) 5

2 Kapital predstavlja več kot polovico pasive (bilanca stanja na dan 31. 12. 1999) 3

30–45 1
3 Rok plačila, št. dni 45–60 3

70 ali več 5

4 Rezervni deli in oprema za opravljanje garancijskih obveznosti Ponudnik izkazuje dostop do
rezervnih delov in
nadomestne opreme na način,
ki omogoča servisiranje
ali zamenjavo opreme
v standardnih rokih naročnika 3
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Št. Merilo Št. točk

Ponudnik ima lastno skladišče
nadomestnih delov in
rezervne opreme 5
en dokument 1
več dokumentov 3

5 Dokumenti, ki dokazujejo kakovost opravljanja razpisanih storitev postopek pridobivanja
ISO certifikata 4
pridobljen ISO certifikat 5

6 Število delavcev, ki imajo ustrezne kvalifikacije za servis ponujene opreme. 4–5 2
Za primerno usposobljene se štejejo kadri, ki imajo ustrezno izobrazbo in 6–7 3
delovne izkušnje. Za ustrezne kvalifikacije štejejo overjena znanja iz področja 8–10 4
razpisane dejavnosti. nad 10 5

od 1 do 3 let 1
7 Povprečna delovna doba kadrov za podporo na strokovnem področju od 4 do 6 let 3

nad 6 let 5
do 10 1

8 Število sklenjenih pogodb v zadnjih treh letih 11–30 3
več kot 30 5

9 Število sklenjenih pogodb v zadnjih treh letih, pridobljenih preko javnih do 3 1
razpisov 4–9 3

več kot 9 5
10 Število priporočil drugih uporabnikov s področja razpisane dejavnosti. do 4 1

Štejejo samo samo priporočila, v katerih drugi uporabniki izjavljajo, 5–10 3
da priporočajo sodelovanje s ponudnikom. več kot 10 5

11 Število let delovanja na področju razpisane dejavnosti 1–5 3
več kot 6 5

Priznanje sposobnosti
Ponudnikom bo priznana sposobnost, če

bodo izpolnjevali vse zahtevane pogoje in
če bodo po zgornjih merilih zbrali najmanj
27 točk od največ 53 možnih.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Branka Rapoša, tel. 177-33-31.

10.
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana

Ob-31170
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Narodna in univerzitetna knjižnica,
Turjaška 1, Ljubljana, faks 061/213-052.

2. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Turjaška 1.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava računalniške
strojne, programske in mrežne opreme
ter računalniškega potrošnega materia-
la na podlagi 50. člena ZJN.

Blago je razdeljeno v tri skupine, in si-
cer:

I. računalniška strojna oprema in raču-
nalniški potrošni material,

II. dobava in instalacija univerzalnega oži-
čenja ter mrežne opreme,

III. programska oprema.
Okvirne količine letnih potreb so nave-

dene v razpisni dokumentaciji, skupaj s sez-
namom blaga.

(c) Ocenjena vrednost naročila: skupna
ocenjena vrednost naročila je 57,000.000
SIT.

Ocenjena vrednost po skupinah:
– I. skupine je 34,000.000 SIT,
– II. skupine je 15,000.000 SIT,
– III. skupine je 8,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivne

dobave v obdobju 12 mesecev od sklenitve
okvirnih pogodb z izbranimi dobavitelji.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Narodna in univerzitetna

knjižnica, Turjaška 1, Ljubljana, tajništvo, tel.
061/200-11-00.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 15. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, z nakazilom na
žiro račun naročnika, št.
50100-603-40295, z navedbo: “za razpi-
sno dokumentacijo Računalniška oprema”.

5. (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: Narodna in univerzitetna
knjižnica, Ljubljana, Turjaška 1.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 7. 2000 ob 12. uri, v tajništvu Narodne in
univerzitetne knjižnice, Ljubljana, Turjaška 1.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: letne pogod-
be, sklenjene s ponudniki, ki jim bo prizna-
na sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): splošni pogoji po 40. členu ZJN
in posebni pogoji, navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudnik se lahko poteguje za naroči-
lo celotnega predmeta javnega naročila ali
samo za del oziroma posamezno skupino
blaga.

Informacije pri kontaktni osebi: Groznik
Janez, tel. 01/421-54-60, mobitel
041/662-124.

10.
Narodna in univerzitetna

knjižnica, Ljubljana

Št. 7/00-330 Ob-31234
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za obvezne rezerve nafte in

njenih derivatov, Dunajska 106, 1000 Ljub-
ljana, faks 01/534-66-75.

2. (a) Kraj dobave: območje Republike
Slovenije.

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

– dieselsko gorivo (plinsko olje), ko-
ličina: 20.000 ton – kvaliteta skladno s
standardom SIST EN 590,

– motorni bencin neosvičen NMB 95,
količina: 20.000 ton – kvaliteta skladno
s standardom SIST EN 228,

– kurilno olje, ekstra lahko, količina:
10.000 ton – kvaliteta skladno s stan-
dardom SIS 1011.

(c) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost je 3,3 milijarde SIT.

3. Predvideni čas dobave: do 31. 12.
2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: ponudniki dvignejo razpi-
sno dokumentacijo v tajništvu Zavoda za ob-
vezne rezerve nafte in njenih derivatov, Du-
najska 106/VII nadstropje, 1000 Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumentaci-
jo lahko ponudniki dvignejo med 3. 7. 2000
do vključno 11. 7. 2000 med 9. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred prevzemom razpisne
dokumentacije morajo ponudniki vplačati
stroške v višini 10.000 SIT na žiro račun št.:
50101-603-000-0405900.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok oddaje ponudbe je
31. 7. 2000 do 14. ure v tajništvo Zavoda,
in sicer osebno ali po pošti. Če bo pošiljka
sprejeta po pošti se upošteva dan, ko je
pošiljka prispela v Zavod.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
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ložiti v tajništvo Zavoda za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov, Dunajska 106/VII
nadstropje, 1000 Ljubljana, osebno ali po
pošti in sicer v zapečateni ovojnici z naved-
bo točnega naslova naročnika ter oznako
»Ne odpiraj – ponudba – ugotavljanje spo-
sobnosti« na sprednji strani ovojnice, na
zadnji pa točen naslov ponudnika.

6. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo 16. 8.
2000 ob 11. uri, v prostorih Zavoda za ob-
vezne rezerve nafte in njenih derivatov, Du-
najska 106/VII nadstropje.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti:
– izpolnjevanje pogojev iz razpisne do-

kumentacije, ki jo ponudnik dvigne pri na-
ročniku;

– usposobljenost (tehnična usposoblje-
nost za izvedbo naročila in kadri).

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– pri dejanskih količinah naročenega
blaga lahko pride, skladno z možnostjo skla-
diščenja tega blaga, do razlik glede na koli-
čine, ki so razpisane v tem razpisu;

– ponudniki lahko kandidirajo za pridobi-
tev usposobljenosti za posamezno vrsto bla-
ga, ki je navedeno v 2. točki tega razpisa;

– na razpisu lahko sodelujejo le ponud-
niki, ki so dvignili razpisno dokumentacijo;

– na morebitna pisna vprašanja, ki bodo
prispela na naslov zavoda po pošti ali po
faksu na št. 01/534-66-75, do vključno 17.
7. 2000, bo naročnik pisno odgovori do
vključno 21. 7. 2000.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera o javnem naročilu
blaga je bila objavljena v Uradnem listu RS,
št. 54 z dne 16. 6. 2000, Ob-30160.

Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov

Javni razpisi

Popravek

Št. 392-110/00 Ob-31338
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja

naslednji popravek javnega razpisa za finan-
ciranje in sofinanciranje evalvacijskih študij
na področju vzgoje in izobraževanja, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 31 z dne
7. 4. 2000, Ob-24895.

Javni razpis za financiranje in sofinanci-
ranje evalvacijskih študij na področju vzgoje
in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 31 z dne
7. 4. 2000) se v 9. točki spremeni na ta
način, da se glasi:

Prejemniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni najkasneje do 30. 6. 2000.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Popravek

Št. 194/2000 Ob-31339
V objavi javnega razpisa za dodeljevanje

sredstev, namenjenih financiranju razvojnih

programov na kmetijah in prestrukturiranju
kmetijstva, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 36-37 z dne 5. 5. 2000, Ob-26798, se:

a) v poglavju VI. Vsebina vloge 6. točka
popravi in se pravilno glasi:

“Dokazilo investitorja o izpolnjevanju po-
gojev za opravljanje kmetijske dejavnosti ali
potrdilo o statusu kmeta, izdana pri pristoj-
nem upravnem organu in priglasitvena listi-
na, če opravlja dejavnost kot samostojni
podjetnik.”;

b) v poglavju VII. Rok in način prijave, v
1. točki, prvi odstavek, prva alinea popravi
in se pravilno glasi:

“– za namen A1 in A2 do 15. 7. 2000.”
V prilogah k javnemu razpisu za dodelje-

vanje sredstev, namenjenih financiranju raz-
vojnih programov na kmetijah in prestruktu-
riranju kmetijstva v prilogi 1, točka II/5, se v
prvem odstavku zadnji stavek popravi in se
pravilno glasi:

“Poslovni načrt se izdela ne glede na
določilo poglavja II. tč. 3 razpisa.”

V prilogi 1, tč. IV., se v drugem odstav-
ku, druga alinea popravi in se pravilno glasi:

“– najmanjša vrednost hladilnic je 150
ton, velikost hladilnih celic najmanj 20 ton
(razen za čebulo in korenje do 50 ton).”

Sklad za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti

slovenskega podeželja, d.o.o., Ribnica

Ob-31162
Na podlagi 81., 82., 90. in 92. člena

stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
18/91, 19/91, 21/94 in 23/96), pravilni-
ka o porabi sredstev Stanovanjskega skla-
da Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
67/99) in pravilnika o posebnih pogojih de-
lovanja neprofitnih stanovanjskih organiza-
cij (Uradni list RS, št. 64/93), Stanovanjski
sklad Republike Slovenije po sklepu uprav-
nega odbora z dne 14. junija 2000 objavlja

spremembi razpisa
posojil za neprofitne stanovanjske

organizacije, ki pridobivajo najemna
neprofitna stanovanja z gradnjo,

prenovo ali nakupom
(Uradni list RS, št. 100/99)

1. V 3. točki člena II. Razpisni pogoji se
opusti posebna omejitev stanovanjske povr-
šine na enoto v večstanovanjskih hišah in
se nova 3. točka člena II. glasi: površina
stanovanj brez pomožnih prostorov, kot jih
določa 2. člen stanovanjskega zakona v po-
vezavi s 5. členom stanovanjskega zakona
ne presega 120 kvadratnih metrov.

2. Podaljša se rok za oddajo vlog za
odobritev posojila za neprofitne stanovanj-
ske organizacije in se prvi stavek člena V.
Natečajni postopek glasi: Pravne osebe, ki
želijo pridobiti posojilo po razpisanih pogo-
jih, lahko oddajo vloge do vključno 29. de-
cembra 2000 s priporočeno pošiljko ali
osebno na naslov Stanovanjski sklad Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Poljanska ce-
sta 31.

3. Vsa ostala določila razpisa ostanejo
nespremenjena.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Št. 41/2000 Ob-31227
Na podlagi Pravilnika o financiranju in

sofinanciranju mednarodnega znanstvene-

ga in tehnološkega sodelovanja Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98 in
48/99), akta o nasledstvu sporazumov nek-
danje Jugoslavije z Japonsko (Ur. l. RS,
št. 8/94), Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/2000) ter v zvezi s sporazumom
med Vlado SFRJ in Vlado Japonske o sode-
lovanju na področju znanosti in tehnologije
(Ur. l. SFRJ, Št. 6/82) in Memoranduma o
soglasju o znanstvenem sodelovanju med
Ministrstvom za znanost in tehnologijo Re-
publike Slovenije in Japonskim združenjem
za spodbujanje znanosti (JSPS) z dne
16.12.1998, Ministrstvo za znanost in te-
hnologijo Republike Slovenije, Trg OF 13,
Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje skupnih raziskovalnih

projektov in strokovnih srečanj z
Japonsko

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-
nistrstvo za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je:
– sofinanciranje bilateralnih strokovnih

srečanj (seminarjev) v obdobju 1. 4. 2001
– 31. 3. 2002,

– sofinanciranje dveletnih skupnih razi-
skovalnih projektov z začetkom izvajanja
1. 4. 2001.

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-
sa:

– Vloge za sofinanciranje se lahko nana-
šajo na znanstveno sodelovanje z japonski-
mi raziskovalnimi inštitucijami, ki delujejo
pod okriljem japonskega Ministrstva za šol-
stvo, znanost, šport in kulturo (Monbusho).

– Sofinancirano bo sodelovanje na po-
dročjih naravoslovnih, tehničnih, medicin-
skih, biotehničnih, družboslovnih in huma-
nističnih ved.

– Na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I).

4. Merila za izbiro so:
– znanstvena relevantnost predlaganega

sodelovanja,
– reference sodelujočih raziskovalcev,
– utemeljenost mednarodnega sodelo-

vanja,
– dosedanje sodelovanje z japonskim

partnerjem.
5. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je:
– 1,600.000 SIT za bilateralna strokov-

na srečanja,
– 10,000.000 SIT za raziskovalne pro-

jekte.
6. Predvideni rok začetka izvajanja pred-

meta razpisa je 1. 4. 2001.
7. Vloge za sofinanciranje morajo biti pri-

pravljene skladno z navodili, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije. Japonski par-
tnerji morajo vloge za sofinanciranje predlo-
žiti Japonskemu združenju za spodbujanje
znanosti (JSPS).

8. Pisne vloge z vso potrebno dokumen-
tacijo in z oznako “Ne odpiraj – vloga za
javni razpis za sofinanciranje znanstvenega
sodelovanja z Japonsko” ter navedbo vlaga-
telja na ovojnici morajo prijavitelji dostaviti v
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zaprtih ovojnicah na naslov: Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, glavna pisarna, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.

9. Vloge morajo prispeti v glavno pisar-
no Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto preno-
sa pošiljke, do vključno 29. 9. 2000 do
14. ure.

10. Vloge bo po preteku tega roka odpr-
la komisija za odpiranje vlog. Nepopolnih,
nepravočaso prispelih in nepravilno oprem-
ljenih oziroma oddanih vlog komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene pošiljateljem.

11. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana, dne 3. 10. 2000 ob 9. uri.

12. O izidu javnega razpisa bodo prijavi-
telji obveščeni po uskladitvi izbora z Japon-
skim združenjem za spodbujanj znanosti,
predvidoma do konca leta 2000.

13. Razpisna dokumentacija je doseglji-
va po objavi razpisa na spletni strani
http://www.mzt.si/mzt/tenders/2000/raz-
pisi-2000.html in v tajništvu Sektorja za
mednarodno bilateralno sodelovanje Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Ljubljana,
Trg OF 13, vsak delovnik med 8. in 16. uro.

Ministerstvo za znanost in tehnologijo

Št. 328-07-1/00 Ob-31152
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Ljub-
ljana, Dunajska 160, objavlja na podlagi
9.člena uredbe o finančnih intervencijah za
celostno urejanje podeželja in obnovo vasi
za leto 2000 (Uradni list RS, št. 31/00)

javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje

programov strokovnega dela in
prireditev, ki jih izvajajo stanovska in

interesna združenja kmetijskih
pridelovalcev

1. Predmet razpisa je subvencija, name-
njena sofinanciranju programov strokovne-
ga dela in prireditev stanovskih in interesnih
združenj kmetijskih pridelovalcev v letu
2000.

Sredstva so namenjena sofinanciranju
programov strokovnega dela:

– prireditev s strokovno vsebino intere-
snega združenja;

– izdajanju strokovno informativnih pu-
blikacij,

– izobraževanju in zastopanju svojih čla-
nov na promocijah združenja ter promocijah
njihovih dejavnosti.

Upravičenci lahko pridobijo do 50% ce-
lotne vrednosti programa, na katerega se
nanaša vloga.

Iz sredstev tega razpisa ni možno finan-
cirati stroškov osnovnega poslovanja sta-
novskih in interesnih združenj kmetijskih pri-
delovalcev.

2. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu

Upravičenci za dodelitev sredstev po tem
razpisu so pravne osebe organizirane v skla-
du z zakonom o društvih (Ur. l. RS, št.
60/95, 49/98 – odločba US in 89/99), ki
predstavljajo različne oblike združevanja
kmetijskih pridelovalcev, ki imajo sedež v
Republiki Sloveniji ter izpolnjujejo pogoje,
določene v tem razpisu.

Upravičenci, ki so jim bila za isti namen
že odobrena sredstva iz proračuna RS, ne
morejo kandidirati na tem razpisu.

3. Višina sredstev
Sredstva iz naslova subvencij za sofinan-

ciranje programov strokovnega dela in pri-
reditev stanovskih in interesnih združenj
kmetijskih pridelovalcev so namenjena iz
proračunske postavke št. 2556 do skupne
višine 25,000.000 SIT. Sredstva bo MKGP,
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj po-
deželja razdelila v skladu z dinamiko prilivov
iz sredstev odškodnin zaradi spremembe
namembnosti kmetijskega zemljišča ali goz-
da v skladu s 5. členom zakona o izvrševa-
nju proračuna RS za leto 2000 (Ur. l. RS,
št. 9/00) in 16. členom zakona o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98
– odločba US in 1/99).

Za posamezne upravičence znaša mini-
malna vrednost finančne pomoči 150.000
SIT, največji znesek finančne pomoči je
350.000 SIT.

Sredstva bodo upravičenci lahko koristili
na podlagi sklenjenih pogodb.

4. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je vlagateljem

na voljo od dneva objave javnega razpisa do
14. 7. 2000 vsak delavnik med 8. in 12.
uro v sobi št. 115 na Ministrstvu za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Ljub-
ljana, Dunajska 160; tel. 01/478-92-26.

5. Vsebina zahtevka
Vloga za razpis mora vsebovati izpolnje-

no razpisno dokumentacijo z vsemi potre-
bnimi prilogami in dokazili.

6. Prednostni kriteriji: prednost pri izbiri
bodo imeli upravičenci:

– ki s svojim delovanjem spodbujajo in
pospešujejo kmetijstvo in razvoj podeželja;

– ki navezujejo kontakte s sorodnimi or-
ganizacijami v EU in prenašajo njihovo zna-
nje in izkušnje na svoje člane;

– ki zastopajo čim večje število kmetij-
skih pridelovalcev;

– ki zagotavljajo večji delež lastnih sred-
stev za izvedbo programa;

– katerih programi zagotavljajo čim širšo
predstavitev kmetijskim uporabnikom in jav-
nosti.

7. Rok za predložitev vlog
Vloge morajo prispeti v vložišče Ministrs-

tva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj po-
deželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana do
14. 8. 2000 do 12. ure. Pisne vloge mora-
jo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremlje-
ne z naslovom pošiljatelja in označene z
oznako: “Ne odpiraj – Javni razpis Društva”

8. Odpiranje vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo

dne 22. 8. 2000 ob 12. uri v sejni sobi št.
124 na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, Agencija za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljublja-
na. Vloge bo pregledala in ocenila komisija,
ki jo za ta namen imenuje minister za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano.

Prepozno prispele vloge se zavržejo, ne-
utemeljene pa zavrnejo. Predlagatelje ne-
popolnih vlog komisija v roku osmih dni od
odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolni-
jo. Rok dopolnitve je pet dni od dneva pre-
jema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih pre-

dlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se
zavržejo.

9. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa

obveščeni s sklepi v roku 60 dni po izteku
razpisnega roka. Istočasno bodo upravičen-
ci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če se v
roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se
šteje, kot da so odstopili od zahteve za pri-
dobitev subvencije.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 328-06-1/00 Ob-31153
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunaj-
ska 160, Ljubljana, objavlja na podlagi 9.
člena uredbe o finančnih intervencijah za
celostno urejanje podeželja in obnovo vasi
za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 31/00)

javni razpis
za financiranje prestrukturiranja

živilstva
A. Predmet razpisa
a) Predmet javnega razpisa so sredstva,

ki se bodo dodelila za finančno pomoč inve-
sticijam izbranim fizičnim in pravnim ose-
bam ter njihovim skupinam in združenjem
na področju priprave za trg in predelave
kmetijsko-živilskih proizvodov. Finančne
podpore bodo prioritetno namenjene prila-
goditvi proizvodnih procesov in upravljanja
v živilsko predelovalnih obratih zahtevam EU
na področju veterinarsko – sanitarnih pred-
pisov in predpisov o varovanju okolja. Inve-
sticije morajo hkrati zagotavljati tudi izbo-
ljšanje konkurenčnosti podjetij preko vpe-
ljevanja sodobnih tehnologij in opreme, ra-
cionalizacije proizvodnje in prestrukturiranje
proizvodnih kapacitet ter optimizacije po-
slovanja in trženja na področju predelave
žit, mleka, mesa, vina, sadja, vrtnin in krom-
pirja, oljnic (oljke, buče) ter semenskega in
sadilnega materiala.

b) Višina sredstev za te namene je določe-
na z uredbo o finančnih intervencijah za celo-
stno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto
2000 in znaša skupaj 800,000.000 SIT:

– 500,000.000 SIT na proračunski po-
stavki 5853 – Programi podpor za prestruk-
turiranje živilstva,

– 300,000.000 SIT na proračunski po-
stavki 5538 – Programi podpor za prestruk-
turiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.

Sredstva iz naslova subvencij za financi-
ranje prestrukturiranja živilstva bo MKGP,
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj po-
deželja razdelila do skupne višine
800,000.000 SIT. Za dodelitev subvencije
za financiranje prestrukturiranja živilstva so
zagotovljena sredstva v višini 300,000.000
SIT na proračunski postavki št. 5853. Razli-
ko do 800,000.000 SIT bo MKGP razdelilo
v skladu z dinamiko prilivov iz sredstev od-
škodnin zaradi spremembe namembnosti
kmetijskega zemljišča ali gozda v skladu s
5. členom zakona o izvrševanju proračuna
RS za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00) in 16.
členom zakona o kmetijskih zemljiščih (Ura-
dni list RS, št. 59/96, 31/98 – odločba US
in 1/99).

Okvirna delitev sredstev po posameznih
področjih:
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– žita  25%,
– meso  20%,
– mleko  15%,
– vino  15%,
– sadje, vrtnine, krompir  15%,
– semenski in sadilni material  5%,
– oljnice (oljke, buče)  5%,
– skupaj  100%.

c) Sredstva se bodo dodelila le za nave-
dena vlaganja, katerih začetek izvedbe se
je pričel v letu 1999 in bodo zaključena
najkasneje v letu 2001.

Pri dodeljevanju podpore se bodo upoš-
tevali naslednji stroški pri investicijah:

– nova tehnološka oprema, vključno z
računalniško opremo in programi,

– obnovitve nepremičnin z izjemo naku-
pa zemljišč in investicij v novo gradnje,

d) Upravičenci lahko podajo vloge za več
investicij, če le-te izpolnjujejo pogoje iz točk
a.) in c.)

B. Pogoji za pridobitev subvencije
Upravičenci do subvencije so po tem

razpisu fizične in pravne osebe ter njihove
skupine in združenja na področju predelave
in priprave za trg kmetijsko-živilskih proizvo-
dov, ki imajo prebivališče ali sedež v Repu-
bliki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje določe-
ne v tem razpisu.

C. Pogoji za dodelitev sredstev so:
a) da je investicija začeta v letu 1999 in

bo zaključena do 30. 10. 2001;
b) da je za investicijo izdelan investicijski

program v skladu z metodologijo Inštituta za
ekonomiko investicij LB;

c) da prosilec ni v stečajnem postopku
ali postopku prisilne poravnave;

d) da gre za investicijo v pridelavo ali
dodelavo kmetijskih pridelkov oziroma pro-
izvodov iz lastne pridelave v celoti ali največ
do 25% delov proizvodov dobavljivih izven
Republike Slovenije;

e) da za predmetno investicijo še niso
prejeli subvencije Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano;

f) da ima podjetje opravljeno revizijo po-
slovanja za pretekli dve leti;

g) da predloži ustrezno projektno doku-
mentacijo za izvedbo investicije in ustrezno
upravno dovoljenje za njeno izvedbo.

D. Merila za ocenjevanje vlog
Za dodelitev sredstev mora upraviče-

nec doseči najmanj 200 točk. Način oce-
njevanja je razviden iz razpisne dokumen-
tacije.

Upravičenci, ki izpolnjujejo vse pogoje
za pridobitev subvencije pridobijo do 35%
vrednosti upravičenih vlaganj. V primeru, da
je vlog za dodelitev subvencij, ki izpolnjuje-
jo kriterije za dodelitev subvencij več kot je
na razpolago sredstev, se ta odstotek sora-
zmerno zmanjša.

Najnižji znesek upravičenega dela inve-
sticije znaša 14,300.000 SIT in najvišji zne-
sek finančne pomoči do 200,000.000 SIT

Sredstva bodo upravičenci lahko koristili
na podlagi sklenjenih pogodb.

E. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je vlagateljem

na voljo od dneva objave javnega razpisa do
14. 7. 2000 vsak delavnik med 8. in 12. uro
v sobi št. 115 na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za

kmetijske trge in razvoj podeželja, Ljublja-
na, Dunajska 160; tel. 01/478-92-26.

F. Rok za predložitev vlog
Vloge morajo prispeti v vložišče Ministrs-

tva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj po-
deželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana do
14. 8. 2000 do 12. ure. Pisne vloge mora-
jo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremlje-
ne z naslovom pošiljatelja in označene z
oznako: “Ne odpiraj – za javni razpis ŽPI”.

G. Odpiranje vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo

dne 21. 8. 2000 ob 12. uri v sejni sobi št.
124 na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
Ljubljana. Vloge bo pregledala in ocenila
komisija, ki jo za ta namen imenuje minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Prepozno prispele vloge se zavržejo, ne-
utemeljene pa zavrnejo. Predlagatelje ne-
popolnih vlog komisija v roku osmih dni od
odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolni-
jo. Rok dopolnitve je pet dni od dneva pre-
jema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih pre-
dlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se
zavržejo.

H. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa

obveščeni s sklepi v roku 60 dni po izteku
razpisnega roka. Istočasno bodo upravičen-
ci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če se v
roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se
šteje, kot da so odstopili od zahteve za pri-
dobitev subvencije.

Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ob-31047

Javni razpis
za podporo ekološki pridelavi semena

in vegetativnega razmnoževalnega
materiala oziroma sadik

I. Namen ukrepa: finančna podpora or-
ganizaciji pridelave semena za ekološko
kmetovanje (ekološkega semenarstva), ozi-
roma postavitvi matičnih nasadov za prido-
bivanje vegetativnega razmnoževalnega ma-
teriala kot so: potaknjenci, ključi, cepiči,
podlage, sadike-cepljenke, za potrebe eko-
loškega sadjarstva, vinogradništva in hme-
ljarstva.

II. Upravičenci: pravne in fizične osebe,
ki so registrirane za pridelavo semena ozi-
roma sadik.

III. Pogoji za pridobitev sredstev za:
A) Upravičenci morajo že v letošnjem le-

tu, to je v l. 2000, pričeti z organiziranjem
pridelave semena oziroma sadik vsaj za eno
panogo kmetijstva, na primer za: poljedels-
tvo, vrtnarstvo, sadjarstvo ali vinogradniš-
tvo.

B) Pridelava semena in sadik naj poteka
na kmetijskih gospodarstvih oziroma dreve-
snicah, kjer že sicer poteka nadzorovano
ekološko kmetovanje ali na kmetijah oziro-
ma drevesnicah, ki so v preusmerjanju v
ekološko pridelavo.

C) K prijavi (vlogi) na razpis za dodelitev
finančnih sredstev je potrebno priložiti:

a) načrt organiziranja pridelave, dodela-
ve in ponudbe semena oziroma vegetativ-
nega materiala, ki mora zajemati podatke o:

1) izvoru (dobaviteljih) osnovnega seme-
na (po vrstah in sortah),

2) setvenih načrtih (površine, vrste in sor-
te, termini setev, morebitne izolacije posev-
kov ter drugi ukrepi varstva posevkov),

3) celotni tehnologiji in tehniki pridelave
semena (obdelava tal, gnojenje in varstvo
pred boleznimi, škodljivci ter pleveli) na eko-
loških kmetijah (kmetijskem gospodarstvu),

4) naslove kmetijskih gospodarstev
(KMG), kjer bo organizirana semenska pri-
delava,

5) postopkih dodelave semena,
6) načinu pakiranja in načrtovani prodaji

semena, sadik,
7) načrtovani plan drevesnice oziroma, če

je ta že postavljena, obstoječi načrt drevesni-
ce in morebitno širitev drevesnice (proizvod-
nje), z opisom vseh funkcionalnih enot:

– o vrstah in velikosti posameznih enot,
– če je drevesnica že postavljena - po-

datke o obstoječem matičnem nasadu (sta-
rost, vrsta, podlaga, sorta, klon; dosedanji
način varstva pred boleznimi, škodljivci in
pleveli, uporaba mineralnih gnojil, hormo-
nov itn.);

– podatki o rastlinah, ki se bodo raz-
množevale (vrste, podlage, sorte, kloni; iz-
vor oziroma poreklo (provenienca), oziroma
se že razmnožujejo;

– načrtovane oziroma dejanske količine
razmnoženih rastlin/semena (obseg proiz-
vodnje);

– načini oziroma tehnike razmnoževanja,
b) dokazila oziroma potrdila:
– o nakupu (nabavi) osnovnega semena

oziroma sadik (vrste, sorte, izvor, količine),
– o prijavi semenskih posevkov za stro-

kovni (ekološki) in zdravstveni nadzor nad
pridelavo v skladu s predpisi o semenu in
sadikah,

– potrdilo o včlanjenosti v enega izmed
registriranih društev oziroma združenj eko-
loških pridelovalcev/kmetov,

– potrdilo o opravljenem nadzoru nad
ekološko pridelavo v l. 1999,

– kopijo prijavnega obrazca za nadzorni
organizaciji v/za l. 2000,

– kopijo prijavnega obrazca za nadzorni
organizaciji v/za l. 2001,

c) izjavo upravičenca, da bo organiziral
ekološko pridelavo semena oziroma vege-
tativnega razmnoževalnega materiala vsaj še
pet let po pridobitvi finančnih sredstev iz
tega naslova/razpisa,

d) izračun in specifikacijo vseh stroškov.
IV. Višina sredstev
Finančno podporo je mogoče pridobiti

največ v višini stroškov:
– nabave osnovnega semena;
– strokovnega in zdravstvenega nadzora

nad pridelavo semena in sadik-cepljenk, ozi-
roma

– potrjevanja matičnih nasadov v skladu
z zakonom o semenu in sadikah;

– postavitve matičnega nasada;
– nakupa matičnih rastlin.
Skupna višina sredstev znaša:

5,000.000 SIT.
V. Način in rok vložitve zahtevka
Pisne prijave z vso zahtevano dokumen-

tacijo iz točke III/C je potrebno poslati do
10. septembra 2000, na naslov: Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Du-
najska 56-58, 1000 Ljubljana.
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Vse pisne vloge morajo biti poslane v za-
prtih ovojnicah, opremljene z naslovom poši-
ljatelja in označene z besedami: “Za javni
razpis / ekološka pridelava / ne odpiraj!”.

VI. Dodelitev sredstev
Pri dodelitvi sredstev imajo prednost pri-

delovalci, ki imajo:
– celo kmetijsko gospodarstvo v nadzo-

rovani ekološki pridelavi;
– dejanske stroške izkazane z računi,

vendar ne čez višino kot je bila najavljena v
prijavi;

– izkazane čim nižje stroške na enoto
površine.

V roku 30 dni bo opravljena izbira vlog
za dodelitev podpore. Nato bo z izvajalci
(upravičenci) podpisana pogodba in v skla-
du s pogodbo bodo dodeljena sredstva.

Vlagateljem, katerim sredstva ne bodo
dodeljena, bodo o tem pisno obveščeni s
sklepi 30 dni po izteku razpisnega roka.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ob-31216
Na podlagi 6. točke 82. člena zakona o

varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93 in 1/96)
in 6. poglavja pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna R Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/2000) objavlja Ministrstvo za okolje in
prostor

javni razpis
za zbiranje predlogov za izdelavo

programa sofinanciranja izgradnje
objektov in naprav obveznih lokalnih

javnih služb iz proračuna
Republike Slovenije v letu 2001

I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izgrad-

nje objektov in naprav obveznih lokalnih jav-
nih služb z nepovratnimi sredstvi proračuna
Republike Slovenije v letu 2001, na nasled-
njih področjih:

1. ravnanje s komunalnimi odpadki - iz-
gradnja in sanacija odlagališč ter sortirnic
odpadkov za nadaljnjo predelavo – okvirno
250 mio SIT,

2. čiščenje komunalnih odpadnih in pa-
davinskih voda – okvirno 250 mio SIT,

3. odvajanje komunalnih odpadnih in pa-
davinskih voda – okvirno 300 mio SIT,

4. oskrba s pitno vodo - varovanje in
zaščita vodnih virov – okvirno 200 mio SIT.

Ministrstvo za okolje si pridržuje pravico
do spremembe navedenih zneskov za po-
samezna področja.

II. Upravičenci do prijave
Na razpis se lahko prijavijo investitorji -

lokalne skupnosti ali izvajalci ustrezne gos-
podarske javne službe, kot njeni pooblašče-
ni nosilci investitorskih poslov.

Lokalna skupnost se lahko prijavi pod
pogojem, da ima za področja, za katera
bodo porabljena nepovratna sredstva, or-
ganizirano javno službo v skladu z zakonom
o gospodarskih javnih službah.

Za upravičenost prijave pod točko I/2.
in I/3. mora lokalna skupnost dokazati, da v
letu 2000 preko ustreznega izvajalca javne
službe pobira na svojem območju takso za
obremenjevanje vode in, da je le-ta uveljav-
ljal oprostitev plačila takse, skladno z ured-
bo o taksi za obremenjevanje vode (Ur. l.
RS, št. 41/95, 44/95 in 8/96).

III. Pogoji za sofinanciranje
Pod točko I/1 bo Ministrstvo za okolje in

prostor obravnavalo investicije s področja
ravnanja s komunalnimi odpadki, in sicer
izgradnjo odlagališč ter objektov, s katerimi
se zmanjšujejo količine in nevarnostni po-
tencial odpadkov, namenjenih za odlaganje
oziroma odloženih odpadkov (sortirnice od-
padkov, kompostarne, objekte za predpri-
pravo odpadkov za nadaljnjo predelavo, ob-
jekte za kontrolo količin odpadkov za odla-
ganje, objekte za zmanjševanje emisij iz od-
lagališč odpadkov, itd). Obravnavane bodo
tudi tiste investicije, ki jih je Ministrstvo za
okolje in prostor že sofinanciralo vendar ni-
so predmet sofinanciranja EU programa
ISPA v okoljsko infrastrukturo oziroma niso
predmet sofinanciranja že potrjenih EU Pha-
re programov (Nacionali, prekomejni, LSIF)
iz preteklih let.

Pod točko I/2 bo Ministrstvo za okolje in
prostor obravnavalo samo tiste investicije iz
predmeta razpisa, za katere je izdelana ce-
lovita rešitev odvajanja in čiščenja komunal-
nih odpadnih in padavinskih voda, ali ko gre
za nadaljevanje investicij, ki jih je Ministrstvo
za okolje in prostor že sofinanciralo vendar
niso predmet sofinanciranja EU programa
ISPA v okoljsko infrastrukturo oziroma niso
predmet sofinanciranja že potrjenih EU Pha-
re programov (Nacionali, prekomejni, LSIF)
iz preteklih let.

Pod točko I/3 bo Ministrstvo za okolje in
prostor obravnavalo samo tiste investicije iz
predmeta razpisa, za katere je izdelana ce-
lovita rešitev odvajanja in hkrati tudi čišče-
nja komunalnih odpadnih in padavinskih vo-
da, ali ko gre za nadaljevanje investicij, ki jih
je Ministrstvo za okolje in prostor že sofi-
nanciralo, vendar niso predmet sofinancira-
nja EU programa ISPA v okoljsko infrastruk-
turo oziroma niso predmet sofinanciranja že
potrjenih EU Phare programov (Nacionali,
prekomejni, LSIF) iz preteklih let.

Pod točko I/4 bo Ministrstvo za okolje in
prostor obravnavalo samo tiste investicije iz
predmeta razpisa, za katere je izdelana ce-
lovita rešitev vodooskrbe, ali ko gre za na-
daljevanje investicij, ki jih je Ministrstvo za
okolje in prostor že sofinanciralo, vendar
niso predmet sofinanciranja EU programa
ISPA v okoljsko infrastrukturo oziroma niso
predmet sofinanciranja že potrjenih EU Pha-
re programov (Nacionali, prekomejni, LSIF)
iz preteklih let.

Ministrstvo za okolje in prostor bo sofi-
nanciralo izbrane investicije praviloma do
višine 50% vrednosti izvajalskih pogodb, od-
visno od izpolnjevanja prednostnih kriteri-
jev. Izjemoma bo ta odstotek lahko višji, v
primeru, da gre za pospešitev dokončanja
večletnih investicij, ki jih je Ministrstvo za
okolje in prostor že sofinanciralo v prete-
klem obdobju, vendar skupni znesek nepo-
vratnih sredstev v razmerju do celotnega
zneska investicije ne more biti večji od 50%.

Predmet sofinanciranja niso stroški inve-
sticije do pridobitve gradbenega dovoljenja,
enotnega dovoljenja za gradnjo oziroma od-
ločbe o priglasitvi del, stroški gradbenega
nadzora in stroški najemanja kreditov.

V primerih, ko gre za nadaljevanje inve-
sticije za katero so že bila odobrena nepo-
vratna sredstva iz proračuna Republike Slo-
venije, bo Ministrstvo za okolje in prostor

dodelilo nepovratna sredstva le, če so po-
godbene obveznosti iz preteklosti v celoti
izpolnjene.

IV. Način sofinanciranja
Ministrstvo za okolje in prostor bo izbra-

ne prijavitelje obvestilo o uvrstitvi na priori-
tetni vrstni red v okviru posameznega pred-
meta razpisa in o predlagani višini nepovrat-
nih sredstev za določeno investicijo, kar bo
podlaga za uvrstitev investicije in zneska ne-
povratnih sredstev v program proračuna za
leto 2001.

Po sprejetju republiškega proračuna za
leto 2001 bo Ministrstvo za okolje in pro-
stor izdalo sklep o dodelitvi nepovratnih
sredstev prejemnikom, ki bodo navedeni v
predmetni proračunski postavki, in sicer v
višini, določeni glede na razpoložljiva prora-
čunska sredstva in v skladu z veljavnim za-
konom o izvrševanju proračuna. V sklepu
bodo navedeni tudi pogoji, ki jih bodo mo-
rali prijavitelji izpolniti pred podpisom po-
godbe.

Lokalna skupnost, ki ne bo izpolnila v
sklepu določenih pogojev, se v naslednjem
letu ne bo mogla prijaviti na javni razpis za
sofinanciranje izgradnje objektov in naprav
obveznih lokalnih javnih služb z nepovratni-
mi sredstvi proračuna Republike Slovenije.

Ministrstvo za okolje in prostor bo z izbra-
nim prejemnikom nepovratnih sredstev skle-
nilo pogodbo o sofinanciranju pod pogojem,
da bo le-ta izpolnil vse zahteve določene v
sklepu o dodelitvi nepovratnih sredstev.

Svoje obveznosti po pogodbi bo Mini-
strstvo za okolje in prostor poravnavalo v
odobrenem deležu, po pogodbeni dinamiki
na podlagi prejemnikovih zahtevkov za na-
kazilo sredstev skupaj s priloženimi situaci-
jami in računi, potrjenimi s strani nadzorne-
ga organa in odgovornega zastopnika lokal-
ne skupnosti.

Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne
dokumentacije.

V. Dokumentacija
Prijavitelj je v skladu z navodili v razpisni

dokumentaciji, dolžan predložiti naslednjo
dokumentacijo:

1. vlogo za dodelitev nepovratnih sred-
stev s podatki prijavitelja in podatki o inve-
sticiji na predpisanem obrazcu,

2. dokaz o ustrezni organiziranosti javne
službe skladno z določili iz prvega odstavka
točke II,

3. dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
drugega odstavka točke II,

4. investicijsko dokumentacijo za prijav-
ljeno investicijo,

5. veljavno lokacijsko dovoljenje ali od-
ločbo o priglasitvi del ali dokazilo, da je pri
pristojnem organu vložena popolna vloga za
enotno dovoljenje za gradnjo za prijavljeno
investicijo razen v primeru, da za predmet-
no investicijo po zakonu ni potrebno nobe-
no od naštetih upravnih dovoljenj,

6. izvleček iz projektne oziroma druge
dokumentacije, ki je sestavni del dokumen-
ta pod točko V/5.

Pred podpisom pogodbe bo moral pre-
jemnik nepovratnih sredstev predložiti še:

– gradbeno dovoljenje ali enotno do-
voljenje za gradnjo, če je to po zakonu po-
trebno,

– zapisnik o odpiranju ponudb in sklep o
izbiri najugodnejšega izvajalca na podlagi jav-
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nega razpisa, oziroma argumentirano obraz-
ložitev za sklenitev neposredne pogodbe,
skladno z zakonom o javnih naročilih,

– pogodbo z izvajalcem del, skupaj s
ponudbenim predračunom.

Ministrstvo za okolje in prostor si pridr-
žuje pravico, da po svoji presoji in na stroške
prijavitelja naroči revizijo tehnično-tehno-
loških rešitev projektne dokumentacije, o
čemer bo predhodno obvestilo prijavitelja.
V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal z
naročilom revizije, se bo štelo, da je odsto-
pil od prijave na javni razpis.

Med vrednotenjem prijav lahko komisija
za izvedbo razpisa od prijaviteljev zahteva
dodatne informacije, oziroma dodatno do-
kumentacijo. Če le-ta dodatnih informacij
ne dostavi v zahtevanih rokih, se komisija
odloča na osnovi znanih podatkov.

VI. Kriteriji
Ministrstvo za okolje in prostor bo pri

vrednotenju vlog prednostno obravnavalo in-
vesticije:

– ki izhajajo iz meddržavnih obveznosti,
– ki varujejo okoljsko občutljiva območja

(jezera, morje, kraški svet, vodni viri, zava-
rovana območja, ali območja, ki so s pro-
storskim planom predvidena za zavarova-
nje),

– pri katerih bo izkazana večja stopnja
pripravljenosti investicije za pričetek del,

– pri katerih je izkazana relativno večja
finančna udeležba lastnih sredstev.

Na posameznih področjih so prednostni
kriteriji še naslednji:

1. Pri ravnanju s komunalnimi odpadki:
– vključevanje v koncept regijskih cen-

trov;
– implementacija veljavnih predpisov s

področja ravnanja s komunalnimi odpadki;
– življenjska doba naložbe in velikost

oskrbovane regije - za najmanj 20 let in za
najmanj 60.000 prebivalcev;

– izločanje biološko razgradljivih in ne-
varnih odpadkov ter odpadkov, ki vsebujejo
organski ogljik, iz odpadkov, namenjenih za
odlaganje;

– ločeno zbiranje odpadkov in zagotov-
ljenost predelave tako zbranih snovi (papir,
steklo, plastika, kovine);

– izkazan vpliv na vir pitne vode z dokazi-
li, kjer so pri izgradnji novih centrov ali sana-
ciji obstoječih odlagališč ogroženi viri pitne
vode.

2. Pri čiščenju komunalnih odpadnih voda:
– izvedba celovite rešitve odvajanja in

čiščenja komunalnih odpadnih in padavin-
skih voda;

– velikost čistilne naprave 2.000 PE in
več;

– gospodarnost tehnoloških rešitev;
– doseganje zahtevane stopnje čiščenja

po veljavnih predpisih;
– izkazan in utemeljen vpliv odpadnih

vod na vodni vir z dokazili o stopnji ogrože-
nosti vira;

– ustrezno ravnanje z odpadnim blatom.
3. Pri odvajanju komunalnih in padavin-

skih odpadnih voda:
– izvedba celovite rešitve odvajanja in

čiščenja komunalnih odpadnih in padavin-
skih voda;

– priključitev širšega območja na že
zgrajeno čistilno napravo z ustrezno stopnjo
čiščenja;

– velikost kanaliziranega območja, novi
priključki nad 15.000 PE;

– velikost kanaliziranega območja, novi
priključki nad 10.000 PE do 15.000 PE;

– velikost kanaliziranega območja, novi
priključki nad 2.000 PE do 10.000 PE;

– implementacija veljavnih predpisov s
področja odvodnje in čiščenja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda;

– izkazan vpliv na vir pitne vode.
4. Pri oskrbi s pitno vodo:
– oporečnost in visoka stopnja ogrože-

nosti obstoječih vodnih virov;
– izvedba celovite rešitve vodooskrbe;
– vzporedno reševanje odvajanja in

čiščenja odpadnih voda;
– poseljenost območja, ki se oskrbuje s

pitno vodo;
– rekonstrukcije vodovodov, ki zmanjšu-

jejo vodne izgube;
– skladnost investicije s strateškimi us-

meritvami države.
VII. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijave v predpisani obliki

je - ne glede na vrsto prenosa - do 31. 7.
2000 do 15. ure.

Prijave na originalnih obrazcih z vsemi
zahtevanimi prilogami iz razpisne dokumen-
tacije je treba oddati na naslov: Ekološko
razvojni sklad Republike Slovenije, Trg re-
publike 3, 1000 Ljubljana, in sicer za vsako
investicijo posebej v zaprti kuverti z naved-
bo naslova pošiljatelja, predmeta prijave in
napisom: “Prijava na javni razpis za sofinan-
ciranje z nepovratnimi sredstvi v letu 2001 -
Ne odpiraj - Vloga!“.

Razpisna dokumentacija je kandidatom
na voljo vsak delovni dan od 3. 7. 2000 dalje
med 13. in 15. uro na Ekološko razvojnem
skladu Republike Slovenije, d.d., 1000 Ljub-
ljana, Trg Republike 3, tel. 01/24-14-856,
pri Poloni Dodič, proti plačilu stroškov razpi-
sne dokumentacije v višini 15.000 SIT. Kan-
didati se lahko dogovorijo tudi za dostavo
razpisne dokumentacije po pošti.

Za dodatne informacije lahko kandidati
pisno zaprosijo Ministrstvo za okolje in pro-
stor. Odgovori na vprašanja, pomembna za
vse prijavitelje, bodo poslani vsem prevzem-
nikom razpisne dokumentacije za konkret-
no področje iz točke I. tega razpisa.

Komisija bo v roku dostavljene in pravilno
izpolnjene in označene vloge pričela odpirati
2. 8. 2000, in sicer po vrstnem redu prispetja.

Ministrstvo za okolje in prostor bo o izidu
razpisa obvestilo vse prijavitelje v roku 45
dni po končanem odpiranju.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 414-10-99/2000 Ob-31269
Na podlagi 7. in 10. člana pravilnika o

uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj (Ur. l.
RS, št. 43/97) ter 8. člena sprememb in
dopolnitev pravilnika o uporabi finančnih
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 37/98), Ob-
čina Črnomelj objavlja

javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev

nepovratnih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj za

leto 2000
I. Spodbujanje strukturnih sprememb v

kmetijstvu

A. Predmet razpisa
Predmet razpis so sredstva v skupni viši

5,000.000 SIT, ki se namenjajo za:
1. Dodelitev nepovratnih sredstev za vla-

ganja v preusmeritev oziroma modernizaci-
jo kmetije kot so vlaganja v:

(a) izgradnjo in obnovo hlevov (tudi na-
kup hlevske opreme) za rejo govedi, rejo
oziroma pitanje prašičev ali za rejo drobni-
ce,

(b) nakup opreme za ureditev pašnikov,
ki se urejajo na travnatih površinah in je
njihova najmanjša velikost na novo urejene-
ga pašnika za govedo in konje 2 ha ali naj-
manj 1 ha dodatno razširjene površine ozi-
roma najmanj 1 ha na novo urejenega pa-
šnika za rejo drobnice ali najmanj 0,5 ha
dodatno razširjene površine v ta namen,

(c) objekte za vrtnarsko proizvodnjo.
Dodatni pogoj: investicije, ki bodo pred-

met vložene vloge na razpis, morajo biti iz-
vedene v času od 31. septembra 1999 do
vložitve vloge.

2. Dodelitev nepovratnih sredstev za raz-
voj dopolnilnih dejavnosti kot so vlaganja v:
izgradnjo ali obnovo objektov in naprav za
potrebe dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki
temeljijo na predelavi ali ponudbi lastnih
proizvodov.

3. Dodelitev sredstev za nakup special-
ne mehanizacije: sofinanciranje nakupa spe-
cialne mehanizacij za opravljanje uslug z
nabavljeno specialno mehanizacijo v okviru
strojnega krožka.

B.1. Upravičenec:
1. Zahtevek lahko vloži občan Občine

Črnomelj, ki opravlja kmetijsko dejavnost
na kmetiji v Občini Črnomelj in investira na
območju Občine Črnomelj.

B.2. Vsebina vloge in dokumentacija k
vlogi:

1. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
na obrazcu, ki ga prosilec dobi na sedežu
Občine Črnomelj ali pri območni kmetijski
svetovalni službi. K pisni vlogi mora biti pri-
ložena z razpisom določena dokumentacija
k vlogi.

Opomba: Prosilci so dolžni za vsako in-
vesticijo posredovati samostojno vlogo.

2. Dokumentacija k vlogi mora vsebovati
(a) za namene pod točko A. 1. in A. 2.:
– poslovni načrt oziroma investicijski pro-

gram (za manjšo investicijo zadostuje opis
investicije) iz katerega je razviden namen
investiranja in pričakovani učinki;

– poročilo o že izvedenih delih s prilože-
nimi originalnimi dokazili o plačilu računov
za izvedena dela oziroma opravljen nakup,
ki so predmet investicije;

Opomba: občinska uprava lahko po
odpiranju ponudb preveri dokazila o pla-
čilu računov oziroma njihovo realno vred-
nost predloženih računov in preveri poro-
čilo o že izvedenih delih, ki so predmet
investicije.

– gradbeno dovoljenje oziroma odločbo
o priglasitvi del, če gre za naložbo, za kate-
ro je po zakonu potrebno tako dovoljenje
oziroma odločba;

– mnenje območne kmetijske svetoval-
ne službe;

(b) za namene pod točko A. 3.
– originalno dokazilo o plačilu računa za

opravljen nakup mehanizacije, ki je pred-
met vloge;
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– potrdilo o članstvu v strojnem krožku;
– mnenje strojnega krožka o upraviče-

nosti nakupa mehanizacije glede na potre-
be strojenega krožka.

1. Vloge bo obravnavala in pripravila
predloge financiranja razpisna komisija, ki
jo imenuje župan. Obvezen član komisije je
predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem
pri Občinskemu svetu občine Črnomelj. Vlo-
ge prispele do 10. v tekočem mesecu bo
komisija obravnavala do konca tekočega
meseca. Prva obravnava vlog bo v mesecu
septembru 2000.

2. Prednosti pri dodelitvi sredstev bodo
imele prosilci, ki investirajo na območjih s
težjimi pridelovalnimi pogoji in prosilci, ki so
kmečki zavarovanci oziroma je kmečki za-
varovanec eden od članov kmečkega gos-
podinjstva.

3. Vlagatelji bodo o odobritvi oziroma
neodobritvi vloge pisno obveščeni s skle-
pom župana v roku 20 dni po izteku razpi-
snega roka.

4. Sredstva se bodo dodelila na podlagi
sklenjene pogodbe.

5. Upravičenec lahko pridobi sredstva
do 30% dejanske vrednosti naložbe, ki je
bila izvedena po 31. septembru 1999 do
vložitve vloge in za njo ni uveljavljal podpore
v letu 1999 na podlagi razpisa za dodelitev
sredstev iz proračuna Občine Črnomelj. Vi-
šina tako dodeljenih sredstev ne sme pre-
segati 30% vrednosti celotne investicije.

6. Prepozno prispele vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo. Predlagatelje ne-
popolnih vlog komisija v roku osmih dni od
odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolni-
jo. Rok dopolnitve je pet dni od dneva pre-
jema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih pred-
lagatelj v navedenem roku ne dopolni, se
zavržejo.

B.3. Rok za vložitve zahtevkov:
1. Vloge s predpisano dokumentacijo z

oznako “Javni razpis – Pospeševanje kme-
tijstva” morajo prispeti na Občino Črnomelj,
Trg svobode 3, p. Črnomelj najpozneje do
31. oktobra 2000, do 15. ure.

2. Javni razpis je odprt do 31. 10. 2000
oziroma do izčrpanja sredstev, ki so pred-
met razpisa.

3. Razpis začne veljati naslednji dan po
tej objavi.

4. Vse informacije v zvezi z razpisom se
dobijo na sedežu Občine Črnomelj, na tel.:
(068) 52-040, vsak uradni delovni dan, od
8. do 9. ure. Kontaktna oseba: Greta Augu-
štin.

II. Subvencija realne obrestne mere
A. Predmet razpisa
Predmet razpisa so:
1. Sredstva v višini 1,000.000 SIT, ki se

namenjajo za subvencioniranje realne
obrestne mere za dolgoročna namenska
bančna investicijska posojila: dodelitev sub-
vencije za realno obrestno mero za posojila
za investicije v preusmeritev oziroma mo-
dernizacijo kmetije, in sicer za naslednje
namene:

(a) graditev, prenovo oziroma adaptacijo
gospodarskih objektov kmetije;

(b) razširitev in posodobitev ter pridobi-
vanje novih zmožnosti na kmetijah za dopol-
nilne dejavnosti;

(c) programe predelave in trženja kmetij-
skih proizvodov;

(d) nakup obdelovalnih kmetijskih povr-
šin.

2. Sredstva v višini 2,000.000 SIT, ki se
namenjajo za subvencioniranje realne
obrestne mere za kratkoročna namenska
bančna posojila: dodelitev subvencije za
realno obrestno mero za posojila, ki so jih
najeli kmetje občani Občine Črnomelj, ki
investirajo na območju Občine Črnomelj z
namenom nabave telet za pitanje oziroma
repromateriala za tekočo kmetijsko proi-
zvodnjo ali pravna oseba s sedežem v Obči-
ni Črnomelj, s katero so kmetje občani Ob-
čine Črnomelj sklenili kooperacijsko pogod-
bo za prej navedene namene.

Dodatna določba: kolikor sredstva II. de-
la razpisa – Subvencija realne obrestne me-
re za namene pod točko 1. ali 2. ne bodo
porabljena se preusmerijo za namene I. de-
la razpisa – Spodbujanje strukturnih spre-
memb v kmetijstvu.

B.1. Upravičenec:
1. Zahtevek lahko vložijo:
(a) Za namene pod točko A.1.: občan

Občine Črnomelj, ki opravlja kmetijsko de-
javnost na kmetiji v Občini Črnomelj in inve-
stira na območju Občine Črnomelj pod na-
slednjimi pogoji:

– da realna obrestna mera posojila, ki je
predmet vloge ne presega 8 odstotnih točk;

– da posojilo ni najeto pred 1. 6. 1996;
– da je doba vračanja kredita po posojil-

ni pogodbi najmanj dve oziroma več let.
(b) Za namene pod točko A.2.: pravne

osebe s sedežem v Občini Črnomelj, ki
omogočijo kmetom za namene pod točko
A.2. najem ugodnega posojila in imajo z
njimi za te namene sklenjeno ustrezno po-
sojilno oziroma kooperacijsko pogodbo.

Dodatni pogoji: da je minimalna vred-
nost posojila 300.000 SIT.

B.2. Vsebina vloge in dokumentacija k
vlogi:

1. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
na obrazcu, ki ga prosilec dobi na sedežu
Občine Črnomelj ali pri območni kmetijski
svetovalni službi. K pisni vlogi mora biti pri-
ložena z razpisom določena dokumentacija
k vlogi.

Opomba: prosilci za subvencijo pod toč-
ko A.1. so dolžni za vsako posojilo posebej
posredovati samostojno vlogo.

2. Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
(a) Za namen pod točko A.1.:
– sklep banke o odobritvi posojila ozi-

roma overjeno fotokopijo posojilne pogod-
be in amortizacijski načrt odplačevanja po-
sojila;

– kopije dokazil o že plačanih obrestih v
letu 1999;

– poslovni načrt oziroma investicijski pro-
gram (za manjšo investicijo zadostuje opis
investicije), ki je bil posredovan banki za
odobritev posojila in iz katerega je razviden
namen investiranja oziroma pričakovani
učinki. Pri nakupu opreme je potrebno pri-
ložiti računa ali predračun;

– poročilo o trenutnem stanju investi-
cije;

– gradbeno dovoljenje oziroma odločbo
o priglasitvi del, če gre za naložbo, za kate-
ro je po zakonu potrebno tako dovoljenje
oziroma odločba;

– mnenje območne kmetijske svetoval-
ne službe;

– dokazilo banke s katerim dokazujejo,
da za te namene niso prejeli subvencijo
obrestne mere od sklada za razvoj ali druge
državne institucije oziroma potrdilo banke o
višini že prejete subvencije v tekočem letu.

(b) Za namene pod točko A.2.:
– veljavno kopijo sklenjene posojilne po-

godbe ali kooperacijske pogodbe;
– izjavo vlagatelja, da bodo iz pogodbe-

nih obveznosti izvzeta realna obrestna mera
kolikor bodo upravičeni do razpisnih sred-
stev.

Opomba: prosilci za subvencijo pod toč-
ko A.1. so dolžni za vsako posojilo posebej
posredovati samostojno vlogo.

B.3. Obravnava vlog
(a) Za namene pod točko A .1.:
1. Vloge bo obravnavala in pripravila

predloge financiranja razpisna komisija, ki
jo imenuje župan. Obvezen član komisije je
predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem
pri Občinskemu svetu občine Črnomelj. Vlo-
ge prispele do 10. v tekočem mesecu bo
komisija obravnavala do konca tekočega
meseca. Prva obravnava vlog bo v mesecu
septembru 2000.

2. Prednosti pri dodelitvi sredstev bodo
imele prosilci, ki investirajo na območjih s
težjimi pridelovalnimi pogoji in prosilci, ki so
kmečki zavarovanci oziroma je kmečki za-
varovanec eden od članov kmečkega gos-
podinjstva in prosilci, ki so najeli kredit v
letu 2000.

3. Vlagatelji bodo o odobritvi oziroma
neodobritvi vloge pisno obveščeni s skle-
pom župana v roku 20 dni po izteku razpi-
snega roka.

4. Sredstva se bodo dodelila na podlagi
sklenjene pogodbe.

5. Upravičenec lahko pridobi sredstva
do 100% obračunane realne obrestne me-
re zapadle v letu 2000. Najvišja tovrstna
podpora na posamezno kmetijo je lahko
500.000 SIT. Financirane bodo vloge, ki
bodo ocenjene kot prednostne, v okviru
sredstev proračuna za leto 2000 za nave-
dene namene.

6. Prepozno prispele vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo. Predlagatelje ne-
popolnih vlog komisija v roku osmih dni od
odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolni-
jo. Rok dopolnitve je pet dni od dneva pre-
jema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih pred-
lagatelj v navedenem roku ne dopolni, se
zavržejo.

(b) Za namene pod točko A.2.:
1. Vloge bo obravnavala in pripravila

predloge financiranja razpisna komisija, ki
jo imenuje župan. Obvezen član komisije je
predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem
pri Občinskemu svetu občine Črnomelj. Vlo-
ge prispele do 10. v tekočem mesecu bo
komisija obravnavala do konca tekočega
meseca. Prva obravnava vlog bo v mesecu
septembru 2000.

2. Vlagatelji bodo o odobritvi oziroma
neodobritvi vloge pisno obveščeni s skle-
pom župana v roku 10 dni po izteku razpi-
snega roka.

3. Sredstva se bodo dodelila na podlagi
sklenjene pogodbe.

4. Upravičenec lahko pridobi sredstva
do 100% višine realne obrestne mere za-
padle v letu 2000.

C. Rok za vložitve zahtevkov
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1. Vloge morajo prispeti:
(a) Za namene pod točko A .1.:
Vloge s predpisano dokumentacijo z oz-

nako “Javni razpis – Pospeševanje kmetijs-
tva – subvencije za dolgoročna posojila”
morajo prispeti na Občino Črnomelj, Trg
svobode 3, p. Črnomelj najpozneje do
31. 10. 2000, do 15. ure.

(c) Za namene pod točko A.2.:
Vloge s predpisano dokumentacijo z oz-

nako »Javni razpis – Pospeševanje kmetijs-
tva – subvencije za kratkoročna posojila«
morajo prispeti na Občino Črnomelj, Trg
svobode 3, p. Črnomelj najpozneje do
31. 10. 2000, do 15. ure.

2. Javni razpis je odprt do 31. 10. 2000
oziroma do izčrpanja sredstev, ki so pred-
met razpisa.

3. Vse informacije v zvezi z razpisom se
dobijo na sedežu Občine Črnomelj, na tel.:
(068) 52-040, vsak uradni delovni dan od
8. do 9. ure, kontaktna oseba: Greta Augu-
štin.

4. Razpis začne veljati naslednji dan po
tej objavi.

Opomba: Za isto investicijo je možna pri-
java samo na en del razpisa.

Občina Črnomelj

Ob-31013
Občina Krško na podlagi 47. člena za-

kona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št.
44/97), na podlagi lokacijske dokumenta-
cije LD-102/92 in na podlagi sklepa komi-
sije za oddajo stavbnih zemljišč z dne 12.
6. 2000 objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin v Kostanjevici na Krki
1. Predmet javnega razpisa je zemljišče:
– parcelna št. 1447/11 v izmeri 748 m2

in
– parcelna št. 1447/12 v izmeri 751 m2.
Obe parceli ležita v k.o. Kostanjevica in

sta namenjeni za izgradnjo individualnih sta-
novanjskih hiš s tem, da imajo pri nakupu
parc. št. 1447/11 v izmeri 748 m2 pred-
nost mlade družine.

2. Cena zemljišča znaša 4.685 SIT/m2.
V ceni so poleg zemljišča vključeni tudi

stroški komunalnega opremljanja. Ponudni-
ki imajo možnost priključitve na vse komu-
nalne vode (kanalizacija, vodovod, električ-
na napeljava, kanalizacija za PTT omrežje,
interno cesto, javna razsvetljava). V ceni je
vključena tudi sprememba namembnosti in
strošek skupne lokacijske dokumentacije.

Ponudnik bo poleg zgoraj navedene ce-
ne moral pred izdajo gradbenega dovolje-
nja poravnati še strošek komunalnega pris-
pevka po odloku o komunalnem prispevku
v Občini Krško (Ur. l. RS, št. 47/99), in
sicer v skladu s 3. členom, točko b, prvo
alineo, ki se zaračunava na osnovi projekta
in znaša za individualno stanovanjsko hišo
(npr. za 250 m2) 178.809,71 SIT. Plačilo
komunalnega prispevka pomeni, da investi-
torju ni potrebno plačati priključne takse za
priključitev na vodovod in kanalizacijo, am-
pak samo stroške priključevanja.

Kupnino izbrani ponudniki poravnajo na
račun Občine Krško, št.
51600-630-13042, v roku 30 dni od pod-
pisa kupoprodajne pogodbe.

Davek na promet nepremičnin in stroške
v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.

Varščina, ki jo morajo ponudniki porav-
nati na račun Občine Krško, znaša 10% od
vrednosti gradbene parcele. Varščina bo us-
pelim ponudnikom vračunana v kupnino,
neuspelim pa brez obresti vrnjena v 15 dneh
po odločitvi komisije.

3. Rok za pričetek izgradnje je 1 leto od
sklenitve pogodbe. V primeru, da investitor
z izgradnjo ne prične v dogovorjenem roku,
prodajalec vrne kupcu že plačano kupnino
brez obresti.

4. Nakup nepremičnin bo izveden po si-
stemu videno – kupljeno.

5. Ponudbe morajo biti predložene v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Krško,
CKŽ 14, z oznako “Javni razpis za zbira-
nje ponudb za prodajo nepremičnin – in-
dividualna gradnja v Kostanjevici”, z ozna-
ko “Ne odpiraj”, v 15 dneh po objavi tega
razpisa.

6. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
15 dneh od poteka javnega razpisa, med-
tem ko bo pogodba o odprodaji sklenjena v
roku 20 dni po odločitvi komisije za oddajo
stavbnih zemljišče, če ne bo vloženih ugo-
vorov.

7. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
podatke:

– naziv kupca in njegov naslov,
– ponujeno ceno za m2 zemljišča,
– plačilne pogoje – dinamika plačila in

način zavarovanja,
– navedbo, za katero zemljišče je od-

dana ponudba,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slo-

venije,
– dokazilo o plačilu varščine.
Nepopolnih ponudb in ponudb brez do-

kazila o plačilu varščine, komisija ne bo
obravnavala.

8. Merila za izbor: prednost pri izbiri bo-
do imeli ponudniki:

– za parc. št. 1447/12:
– ki ponudijo višjo ceno od objavljene

v razpisu,
– boljše plačilne pogoje od objavlje-

nih;
– za parc. št. 1447/11:

– investitorji, ki se bodo izkazali kot
mlada družina (do 35 let starosti),

– ki ponudijo višjo ceno od objavljene
v razpisu,

– boljše plačilne pogoje od objavlje-
nih.

V primeru več identičnih ponudb se pro-
daja izvedbe v obliki javne licitacije v roku
15 dni. Javna licitacija bo objavljena na og-
lasni deski Občine Krško.

Podrobnejše informacije o javnem raz-
pisu lahko interesenti dobijo na Občini Krš-
ko, referatu za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišču, v okviru oddelka za urejanje pro-
stora in varstvo okolja, na tel.
0608/22-771.

Občina Krško

Ob-31014
Občina Krško na podlagi 47. člena za-

kona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št.
44/97), na podlagi ZN Sp. Grič II, št.
205/86  in na podlagi sklepa komisije za
oddajo stavbnih zemljišč z dne 12. 6. 2000
objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin Sp. Grič
1. Predmet javnega razpisa je zemljišče:
– parc. št. 972/139 v izmeri 204 m2,
– parc. št. 972/140 v izmeri 204 m2,
– parc. št. 972/141 v izmeri 204 m2,
– parc. št. 972/142 v izmeri 205 m2,
– parc. št. 972/143 v izmeri 203 m2,
– parc. št. 972/144 v izmeri 205 m2.
Parcele ležijo na Sp. Griču, k.o. Lesko-

vec in so namenjene za izgradnjo vrstnih
hiš. Zunanji gabariti objektov so 8 × 20 m2.
Vsaki vrstni hiši pripada garaža s tlorisnim
gabaritom ca. 4 × 6 m, ki so locirane v
zamikih ob stanovanjskih objektih. Točna
površina za garaže bo določena po oprav-
ljeni parcelaciji.

2. Cena zemljišča znaša 5.610 SIT/m2.
Zemljišče je namenjeno za izgradnjo ni-

za 6 vrstnih hiš. V ceni so poleg zemljišča
vključeni tudi stroški komunalnega oprem-
ljanja. Ponudniki imajo možnost priključka
na vse komunalne vode (kanalizacijo, vodo-
vod, električna napeljava, PTT omrežje,
CATV, interno cesto in javno razsvetljavo).

Ponudnik bo poleg zgoraj navedene
cene moral pred izdajo gradbenega dovo-
ljenja poravnati še strošek komunalnega
prispevka po odloku o komunalnem pris-
pevku v Občini Krško (Ur. l. RS, št.
47/99), in sicer v skladu s 3. členom,
točko b, prvo alineo, ki se zaračunava na
osnovi projekta in znaša za individualno
stanovanjsko hišo (npr. za 200 m2)
161.274,67 SIT. Plačilo komunalnega
prispevka pomeni, da investitorju ni po-
trebno plačati priključne takse za priklju-
čitev na vodovod in kanalizacijo, ampak
samo stroške priključevanja.

Kupnino izbrani ponudniki poravnajo na
račun Občine Krško, št.
51600-630-13042, v roku 30 dni od pod-
pisa kupoprodajne pogodbe.

Davek na promet nepremičnin in stroške
v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.

Varščina, ki jo morajo ponudniki porav-
nati na račun Občine Krško, znaša 10% od
vrednosti gradbene parcele. Varščina bo us-
pelim ponudnikom vračunana v kupnino,
neuspelim pa brez obresti vrnjena v 15 dneh
po odločitvi komisije.

3. Rok pričetka izgradnje je 1 leto od
sklenitve pogodbe. V primeru, da investitor
z izgradnjo ne prične v dogovorjenem roku,
prodajalec vrne kupcu že plačano kupnino
brez obresti.

4. Nakup nepremičnin bo izveden po si-
stemu videno – kupljeno.

5. Ponudbe morajo biti predložene v za-
prti ovojnici na naslov: Občina Krško, CKŽ
14, z oznako “Javni razpis za zbiranje po-
nudb za prodajo nepremičnin – vrstne hiše
Spodnji Grič II”, z oznako “Ne odpiraj”, v 15
dneh od objave razpisa.

6. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
15 dneh od poteka javnega razpisa, med-
tem ko bo pogodba o odprodaji sklenjena v
roku 20 dni po odločitvi komisije za oddajo
stavbnih zemljišče, če ne bo vloženih ugo-
vorov.

7. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
podatke:

– naziv kupca in njegov naslov,
– ponujeno ceno za m2 zemljišča,
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– plačilne pogoje – dinamika plačila in
način zavarovanja,

– navedbo, za katero zemljišče je od-
dana ponudba,

– potrdilo o državljanstvu Republike Slo-
venije oziroma izpis iz sodnega registra,

– dokazilo o plačilu varščine.
Nepopolnih ponudb in ponudb brez do-

kazila o plačilu varščine, komisija ne bo
obravnavala.

8. Merila za izbor
V primeru, da se na razpis prijavi več

kandidatov, bodo imeli prednost pri izbiri
ponudniki:

– ki bodo odkupili celoten niz,
– ki ponudijo višjo ceno od cene od ob-

javljene.
V primeru, da ne bo odkupljen celoten

niz, lahko kupci kupijo tudi posamezne par-
cele, pri tem pa imajo prednost:

– investitorji, ki se bodo izkazali kot mla-
da družina (do 35 let starosti),

– tisti, ki bodo ponudili višjo ceno od
objavljene.

V primeru več identičnih ponudb se pro-
daja izvedbe v obliki javne licitacije v roku
15 dni. Javna licitacija bo objavljena na og-
lasni deski Občine Krško.

Podrobnejše informacije o javnem razpi-
su lahko interesenti dobijo na Občini Krško,
referatu za gospodarjenje s stavbnimi zem-
ljišču, v okviru oddelka za urejanje prostora
in varstvo okolja, na tel. 0608/22-771.

Občina Krško

Št. 466-33/99 Ob-31015
Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2,

Škofja Loka, na podlagi 18. člena statuta
Občine Škofja Loka (Ur. l. RS, št. 37/95 in
47/98) in sklepa 10. redne seje Občinske-
ga sveta občine Škofja Loka, objavlja

javni razpis
zbiranja ponudb za prodajo

nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina s

parc. št. 500/23 – poslovna stavba v izmeri
291 m2, vl. št. 1079, k.o. Suha. Poslovna
stavba stoji v kompleksu poslovnih stavb Loš-
ke tovarne hladilnikov. Dostop do nepremič-
nine je urejen s posebnim vhodom s Kidriče-
ve ceste. Predmet se prodaja kot celota.

2. Izklicna cena za nepremičnino je
35,000.000 SIT.

3. Nepremičnina se prodaja v stanju, ka-
kršna je, po načelu “videno – kupljeno”.
Poslovni prostori, ki so predmet prodaje, so
oddani v najem do 31. 7. 2001.

4. Ponudnik, ki bo izbran kot kupec ne-
premičnine, mora plačati kupnino:

– 40% kupnine v roku treh dni po prav-
nomočnosti sklepa o izbiri in

– 60% kupnine ob podpisu kupoprodaj-
ne pogodbe.

V primeru zamude roka plačila lahko last-
nik brez obveznosti odstopi od podpisa po-
godbe.

(Plačilo drugega obroka kupnine se lah-
ko odloži za največ 60 dni, vendar mora
uspeli kupec predložiti brezpogojno, nepre-
klicno bančno garancijo slovenske banke,
na prvi poziv, brez ugovora in brez stroškov
za prodajalca, za preostanek kupnine, ki
mora biti veljavna še 30 dni po izteku roka
za plačilo kupnine.)

5. Pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti
in zapečateni ovojnici pošljejo na naslov:
Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2,
4220 Škofja Loka, s pripisom: “Ne odpiraj
– ponudba na javni razpis – 500/2”. Rok
prejema ponudb je vključno petek, 14. julija
2000.

6. Ponudbe lahko oddajo fizične ali prav-
ne osebe. K ponudbi je treba obvezno pred-
ložiti:

– dokazilo o državljanstvu Republike Slo-
venije, oziroma za pravne osebe overjeno
kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ni sta-
rejši od enega meseca in pooblastilo ali
dokazilo o zastopanju,

– za namen nakupa nepremičnine oziro-
ma načrt (program) bodoče rabe.

7. Kot merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika sta ponujena cena in namen ra-
be. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni do
15. 8. 2000.

8. Kupoprodajna pogodba mora biti skle-
njena v petnajstih dneh po pravnomočnosti
sklepa o izbiri.

9. Vse stroške in davke, ki izhajajo iz
sklenitve pravnega (davek na promet nepre-
mičnin, stroške sestave kupoprodajne po-
godbe, overitve podpisa prodajalca na po-
godbi, stroške zemljiškoknjižnega prepisa
ipd.) nosi in je dolžan poravnati kupec.

10. Vsa ostala določila, pomembna za
ureditev odnosov med prodajalcem in kup-
cem, se dogovorijo v kupoprodajni pogod-
bi.

11. Kontaktna oseba: Boštjan Cuznar,
Mestni trg 15, Škofja Loka, tel.
04/51-24-050, int. 207, elektronska po-
šta: bostjan.cuznar@skofjaloka.si.

Občina Škofja Loka

Št. 403-159/00-0-403 Ob-30970
Na podlagi 33. člena zakona o lokalni

samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93; 6/94 -
odločba US RS; 45/94 - odločba US;
57/94; 14/95; 20/95 - odločba US RS;
63/95 - obvezna razlaga; 9/96 - odločba
US RS; 44/96 - odločba US RS; 29/97,
70/97 in 10/98, 74/98 in 59/99) ter 35.
člena statuta Občine Krško (Ur. l. RS, št.
2/96) ter sprejetega proračuna Občine Kr-
ško za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 49/00)
objavlja Občina Krško

javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev
in turističnih akcij krajevnih skupnosti

Občine Krško
1. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpis so sredstva za

sofinanciranje turističnih prireditev in turi-
stičnih akcij, ki jih organizirajo oziroma so-
delujejo pri organizaciji krajevne skupnosti
Občine Krško v času od 1. 1. 2000 do
31. 7. 2000. Sredstva se namenjajo za:

– organizacijo in izvedbo turistične prire-
ditve v krajevni skupnosti,

– sodelovanje pri organizaciji in izvedbi
turistične prireditve v krajevni skupnosti,

– sofinanciranje materialnih stroškov za
obnovo ali prezentacijo turistično pomem-
bnih objektov oziroma območij,

– sofinanciranje izgradnje turistične in-
frastrukture kraja.

2. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu:

Na razpis se lahko prijavijo krajevne
skupnosti Občine Krško, ki izvajajo dejav-
nosti iz 1. točke razpisa.

3. Višina razpoložljivih sredstev:
Višina razpoložljivih sredstev za namen

tega razpisa je 3,000.000 SIT in so zago-
tovljena na proračunski postavki proračuna
Občine Krško za leto 2000 5520 Razvoj-
no- promocijske aktivnosti. Občina bo KS
zagotavljala največ do 30 % realiziranih
sredstev za namene iz 1. točke razpisa v
odvisnosti od razpoložljivih sredstev prora-
čuna.

4. Kriteriji za določitev višine sredstev:
Na podlagi priznanih materialnih strošk-

ov predstavlja skupna višina stroškov tudi
število točk za vsa opravljena dela. Razpo-
ložljiv znesek se deli s skupnim številom
točk in nato ponovno preračuna delež ne-
povratnih sredstev. Kolikor izračun presega
30 % vrednosti del, se izplačajo sredstva le
do višine 30 % vrednosti del.

5. 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 zadeve Občine Krško, z osnovnimi
podatki:

a) podatke o upravičencu: točen naslov
upravičenca, žiro račun upravičenca, ime in
priimek pooblaščene osebe, telefon,

b) aktivnosti oziroma prireditve,
c) predračunska oziroma obračunska

vrednost prireditve z navedbo virov financi-
ranja,

d) zaprošena višina sofinanciranja,
e) terminski plan izvajanja prireditve ozi-

roma aktivnosti (začetek in konec).
Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
– program dela KS za leto 2000,
– koledar prireditve v letu 2000,
– finančni načrt za prireditve in akcije, ki

so predmet javnega razpisa in dinamika ko-
riščenja sredstev,

– stroškovnik in računi kot priloga iz ka-
terega so razvidni posamezni stroški in se
nanašajo na javni razpis,

– izpolnitev pogojev, ki so navedeni v 1.
točki razpisa.

6. Naknadno zahtevana dokumentacija
S sklenitvijo pogodbe o črpanju dodelje-

nih sredstev mora upravičenec predložiti:
– poročilo o izvedbi akcije oziroma pri-

reditve,
– zaključeno finančno poročilo.
7. Obravnava vlog

1. Vloge bo obravnavala tričlanska ko-
misija, ki jo imenuje župan.

2. Vse pravočasne vloge bodo oce-
njevane na podlagi kriterijev, ki so sestavni
del razpisa.

3. Na podlagi zapisnika komisije žu-
pan s sklepom odloči o višini dodeljenih
sredstev.

4. Sredstva bodo upravičenci koristili
v skladu s sklenjenimi pogodbami.

5. Prepozno prejete vloge se zavrže-
jo, neutemeljene pa zavrnejo.

6. Nepopolne vloge bo komisija v ro-
ku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozva-
la, da jih dopolnijo v roku petih dni od preje-
ma obvestila. Nepopolne vloge, ki jih pred-
lagatelji v navedenem roku ne bodo dopol-
nili, se zavrže.
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8. Roki za vložitve: zahtevki za dodelitev
sredstev po tem razpisu morajo prispeti naj-
kasneje do 31. 8. 2000 na naslov: Občina
Krško, Oddelek za gospodarske dejavno-
sti, CKŽ 14, 8270 Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označene z oznako: Ne odpiraj - javni
razpis za prireditve v KS.

Datum odpiranja vlog bo 5. 9. 2000 ob
10. uri na Občini Krško. Odpiranja niso jav-
na.

9. Rok v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu razpisa: vsi pred-
lagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 30 dni po od-
piranju vlog.

10. Informacije: vse informacije v zvezi z
javnim razpisom lahko dobite na Občini Kr-
ško, CKŽ 14, Oddelek za gospodarske de-
javnosti vsak dan od 8. do 10. ure na tel.
22-771 int. 292, kontaktna oseba Melita
Čopar.

Občina Krško

Št. 403-160/00-0-403 Ob-30969
Na podlagi 33. člena zakona o lokalni

samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93; 6/94 -
odločba US RS; 45/94 - odločba US;
57/94; 14/95; 20/95 - odločba US RS;
63/95 - obvezna razlaga; 9/96 - odločba
US RS; 44/96 - odločba US RS; 29/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 59/99) in 35.
člena statuta Občine Krško (Ur. l. RS, št.
2/96) ter sprejetega proračuna Občine Kr-
ško za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 49/00)
objavlja Občina Krško

javni razpis
za sofinanciranje razvoja turistične

dejavnosti
1. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa so sredstva za

sofinanciranje razvoja turistične dejavnosti
in se namenjajo za:

– investicije v ponudbeno opremo za
opravljanje turistične dejavnosti,

– investicije v igrala za turistično po-
nudbo,

– investicije v povečanje nočitvenih ka-
pacitet,

– manjše preureditve za namen turizma.
2. Upravičenci za dodelitev sredstev po

tem razpisu: na razpis se lahko prijavijo prav-
ne in fizične osebe, ki izpolnjujejo:

– so državljani RS s stalnim prebiva-
liščem v Občini Krško,

– kmetje, ki že opravljajo oziroma bodo
opravljali dopolnilno dejavnost na kmetiji -
turizem na kmetiji, kar dokazujejo z dovolje-
njem oziroma verificiranim programom,

– pravne in fizične osebe, ki se oziroma
se nameravajo ukvarjati s turistično dejav-
nostjo.

3. Višina razpoložljivih sredstev:
Višina sredstev za namen tega razpisa je

5,000.000 SIT in so zagotovljena na prora-
čunski postavki proračuna Občine Krško
5540 Sofinanciranja razvoja turističnih kme-
tij. Za posamezne upravičence znaša višina
sofinanciranja do 30 % dejanske vrednosti
naložbe izvedene v letu 2000.

Izplačilo bo izvršeno na podlagi predlo-
ženih računov oziroma odobrenega predra-
čuna zapadlega v letu 2000.

4. Vsebina zahtevka:
Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge in

dokumentacije k vlogi. Vloga mora vsebo-
vati izpolnjen prijavni obrazec, ki ga dobite
na Oddelku za gospodarske zadeve Obči-
ne Krško, z osnovnimi podatki:

– ime in priimek nosilca in njegov na-
slov, davčno številko, številko žiro računa
ali hranilne knjižice, kamor se sredstva na-
kazujejo,

– status (dokazilo o statusu, posestni list),
– namen vloge,
– predračunska vrednost naložbe z na-

vedbo virov financiranja,
– višino zaprošenih sredstev,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da je vlagatelj vloge seznanjen

z razpisnimi pogoji,
– terminski plan izvajanja naložbe.
Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
– gradbeno dovoljenje ali priglasitev del,

z izrisanim načrtom za namen za katerega je
vložena vloga,

– mnenje KSS, če gre za dopolnilno de-
javnost na kmetiji,

– poslovni načrt oziroma investicijski pro-
gram, če je naložba večja od 1 mio SIT. Za
manjše investicije zadostuje opis investici-
je, iz katerega je razviden namen investira-
nja in pričakovani učinki,

– poročilo o že izvedenih delih s prilože-
nimi originalnimi dokazili o plačilu računov,
za izvedena dela oziroma nakup, ki so pred-
met investicije,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
za izvajanje turistične dejavnosti.

5. Naknadno zahtevana dokumentacija
S sklenitvijo pogodbe o črpanju dodelje-

nih sredstev mora upravičenec predložiti:
– poročilo o izvedbi naložbe,
– zaključeno finančno poročilo,
– izjava upravičenca, da bo objekt, ali

opremo uporabljal za dejavnost turizma vsaj
5 let.

6. Obravnava vlog:
1. Vloge bo obravnavala tričlanska ko-

misija, ki jo imenuje župan.
2. Vse pravočasne vloge bodo oce-

njene na podlagi pregleda dokumentacije in
komisijskega ogleda investicije.

3. Prednost pri dodeljevanju bodo
imeli prosilci:

– ki prvič kandidirajo za sredstva iz
občinskega proračuna,

– na demografsko ogroženih območ-
jih občine,

– ki, bodo imeli večji delež lastnih
sredstev pri izvedbi naložbe,

– ki, že opravljajo s turizmom nepo-
sredno povezano dejavnost.

4. Na podlagi zapisnika komisije žu-
pan s sklepom odloči o višini dodeljenih
sredstev.

5. Sredstva bodo upravičenci koristili
v skladu s sklenjenimi pogodbami.

6. Prepozno prejete vloge se zavrže-
jo, neutemeljene pa zavrnejo.

7. Nepopolne vloge bo komisija v ro-
ku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozva-
la, da jih dopolnijo v roku petih dni od preje-
ma obvestila. Nepopolne vloge, ki jih pred-
lagatelj v navedenem roku ne bodo dopolni-
li, se zavrže.

7. Roki za vložitve: zahtevki za dodelitev
sredstev po tem razpisu morajo prispeti naj-

kasneje do 15. 8. 2000 na naslov: Občina
Krško, Oddelek za gospodarske dejavno-
sti, CKŽ 14, 8270 Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označene z oznako: ne odpiraj - javni
razpis za razvoj turistične dejavnosti.

Datum odpiranja vlog bo 22. 8. 2000 ob
10. uri na Občini Krško. Odpiranja niso javna.

8. Rok v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu razpisa: vsi pred-
lagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 30 dni po od-
piranju vlog.

9. Stranka, ki je prejela sredstva na pod-
lagi razpisa in je prenehala z dejavnostjo
pred potekom roka določena v 5. točki raz-
pisa, mora vrniti prejeta sredstva skupaj z
obrestmi.

10. Informacije: vse informacije v zvezi z
javnim razpisom lahko dobite na Občini Kr-
ško, CKŽ 14, Oddelek za gospodarske de-
javnosti vsak dan od 8. do 10. ure na tel.
22-771 int. 292.

Občina Krško

Št. 403-158/00-0-403 Ob-30971
Na podlagi 33. člena zakona o lokalni

samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93; 6/94 -
odločba US RS; 45/94 - odločba US;
57/94; 14/95; 20/95 - odločba US RS;
63/95 - obvezna razlaga; 9/96 - odločba
US RS; 44/96 - odločba US RS; 29/97,
70/97 in 10/98, 74/98 in 59/99) in 35.
člena statuta Občine Krško (Ur. l. RS, št.
2/96) ter sprejetega proračuna Občine Kr-
ško za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 49/00)
objavlja Občina Krško

javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih

društev v Občini Krško
1. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa so sredstva za

sofinanciranje programov turističnih društev
in se namenjajo turističnim društvom za:

– organizacijo turistične prireditve v kraju,
– sodelovanje pri organizaciji turistične

prireditve kot soorganizator,
– izvedene turistične akcije,
– predstavljanje kulturne dediščine, na-

ravnih znamenitosti in ljudskih običajev za
turistične namene,

– sodelovanje in koordinacijo med druš-
tvi v občini in izven občine.

Občina Krško bo sofinancirala turistične
programe oziroma prireditve, ki so potekali
v času od 1. 1. 2000 do 30. 6. 2000.

2. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu:

Na razpis se lahko prijavijo turistična
društva na območju Občine Krško in izpol-
njujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v občini,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da izvajajo organizirano redno društve-

no dejavnost,
– da so registrirana kot društvo.
3. Višina razpoložljivih sredstev:
Višina sredstev za namen tega razpisa

so 1,982.000 SIT in so zagotovljena na
proračunski postavki proračuna Občine Kr-
ško 5520 Razvojno-promocijske aktivnosti.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi meril, ki
so sestavni del tega razpisa.
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Občina Krško bo financirala tudi 30 %
materialnih stroškov za akcije turističnega
označevanja krajev in lokacij.

4. Merila dodeljevanja v razpisu zago-
tovljenih sredstev:

Turističnim društvom se izvedene aktiv-
nosti, opredeljene v točki 1 točkujejo. Raz-
položljiv znesek se deli z vsoto vseh prizna-
nih točk in se tako izračuna vrednost točke.
Ta se za vsako prijavljeno turistično društvo
ponovno pomnoži s priznanimi točkami in
izplača.

Vrednost posameznih kategorij:
– izvedba spomladanske akcije za ure-

ditev kraja (čiščenje okolice, ocvetličenje
naselij, ureditev skupnih javnih površin) -
300 točk,

– tradicionalne prireditve, ki trajajo tri dni
in več - 50 točk,

– tradicionalne prireditve, ki trajajo en
dan - 40 točk,

– tradicionalne prireditve, ki trajajo do 5
ur - 30 točk,

– tradicionalna prireditev, ki je sestavni
del letnega koledarja prireditev in je turistič-
na javnost z njimi v naprej seznanjena v
publikacijah - 30 točk,

– predstavljanje kulturne dediščine, na-
ravne dediščine in ljudskih običajev za turi-
stične namene - 30 točk,

– prireditev, ki jo turistično društvo soor-
ganizira - 10 točk,

– sodelovanje in koordinacija med društvi
in udeležba na raznih prireditvah - 20 točk,

– ostalo - 10 točk
5. Vsebina zahtevka: zahtevek je sestav-

ljen iz pisne vloge in dokumentacije k vlogi.
Vloga mora vsebovati izpolnjen prijavni

obrazec, ki ga dobite na Oddelku za gospo-
darske zadeve Občine Krško, z osnovnimi
podatki:

a) podatki o upravičencu: točen naslov
upravičenca, datum ustanovitve društva, šte-
vilo članov društva, žiro račun društva, ime
in priimek predsednika društva, telefon,

b) aktivnosti oziroma prireditve,
c) predračunska vrednost prireditve z na-

vedbo virov financiranja,
d) zaprošena višina sofinancirnja,
e) terminski plan izvajanja prireditve ozi-

roma aktivnosti (začetek in konec).
Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
– program dela društva za leto 2000,
– koledar prireditve v letu 2000,
– finančni načrt za prireditve in akcije, ki

so predmet javnega razpisa in dinamika ko-
riščenja sredstev,

– poročilo o že izvedenih delih s prilože-
nimi originalnimi dokazili o plačilu računov,
za izvedena dela oziroma nakup.

6. Naknadno zahtevana dokumentacija
S sklenitvijo pogodbe o črpanju dodelje-

nih sredstev mora upravičenec predložiti:
– poročilo o izvedbi akcije oziroma pri-

reditve,
– obračun prireditve.
7. Obravnava vlog

1. Vloge bo obravnavala tričlanska ko-
misija, ki jo imenuje župan.

2. Vse pravočasno prispele vloge bo-
do ocenjevane na podlagi meril, ki so se-
stavni del razpisa.

3. Na podlagi zapisnika komisije žu-
pan s sklepom odloči o višini dodeljenih
sredstev.

4. Sredstva bodo upravičenci koristili
v skladu s sklenjenimi pogodbami.

5. Prepozno prejete vloge se zavrže-
jo, neutemeljene pa zavrnejo.

6. Nepopolne vloge bo komisija v ro-
ku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozva-
la, da jih dopolnijo v roku petih dneh od
prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih
predlagatelji v navedenem roku ne bodo
dopolnili, se zavrže.

8. Roki za vložitve: zahtevki za dodelitev
sredstev po tem razpisu morajo prispeti naj-
kasneje do 31. 8. 2000 na naslov: Občina
Krško, Oddelek za gospodarske dejavno-
sti, CKŽ 14, 8270 Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označene z oznako: “Ne odpiraj - javni
razpis za turistična društva.“

Datum odpiranja vlog bo 4. 9. 2000 ob
10. uri na Občini Krško. Odpiranja niso jav-
na.

9. Rok v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu razpisa: vsi pred-
lagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 30 dni po od-
piranju vlog.

10. Informacije: vse informacije v zvezi z
javnim razpisom lahko dobite na Občini Kr-
ško, CKŽ 14, Oddelek za gospodarske de-
javnosti vsak dan od 8. do 10. ure na tel.
številki 22-771 int. 292, kontaktna oseba
Melita Čopar.

Občina Krško

Ob-30980
Na podlagi 3., 4. in 6. člena odloka o

gospodarskih javnih službah v Občini Tr-
novska vas (Uradni vestnik Tednika, št.
1/99) in na podlagi odloka o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališča
(Ur. l. RS, št. 48/00) objavlja Občina Trnov-
ska vas

ponovni javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
pogrebne in pokopališke dejavnosti
1. Koncedent: Občina Trnovska vas, Tr-

novska vas 42, 2254 Trnovska vas.
2. Predmet koncesije:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosed-

njih grobov,
– prva ureditev groba,
– opravljanje drugih nalog, ki so določe-

ne z odlokom ter v skladu s krajevnimi obi-
čaji,

– urejanje dokumentacije,
– ureditev in prevoz pokojnika,
– oddajanje prostorov za grob v najem,
– sklepanje najemnih pogodb,
– vodenje evidence o grobovih in skle-

njenih najemnih pogodbah,
– izvajanje dežurne službe,
– druga dela, ki so posebej dogovorjena

z upravljalcem pokopališča.
Urejanje pokopališča, ki obsega vzdrže-

vanje pokopališča:
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov

in snega,
– odvoz odpadkov,
– vzdrževanje zelenih površin (košnja,

obrezovanje, odstranjevanje plevela, gnoje-
nje),

– vzdrževanje poti,
– vzdrževalna dela na objektu mrliške ve-

žice ter na drugih objektih in napravah na
območju pokopališča,

– vodenje katastra pokopališča, grobnih
prostorov, najemnikov grobov in pokopanih
oseb.

3. Območje izvajanja koncesije: Poko-
pališče Trnovska vas.

4. Koncesijska pogodba se sklepa za 10
let z možnostjo podaljšanja.

5. Kandidati za pridobitev koncesije mo-
rajo prevzeti pogoje iz 38. člena odloka o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter ureja-
nju pokopališča.

6. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje dejavnosti (ustrezno dovoljenje),
– program izvajanja koncesije,
– predlog cen storitev za katere se po-

deljuje koncesija,
– pisno zagotovilo ponudnika, da želi pri-

dobiti koncesijo za vsa razpisana dela,
– reference in druga dokazila o kakovo-

sti opravljanja storitev,
– dokazila o razpolaganju z ustreznimi

tehničnimi sredstvi, potrebnimi za izvajanje
razpisane dejavnosti oziroma ustrezna jam-
stva za to,

– podpisano razpisno dokumentacijo, ki
jo ponudniki dvignejo v sprejemni pisarni
Občine Trnovska vas.

7. Merila za izbiro ponudnika so:
– strokovna usposobljenost ter tehnična

opremljenost za izvajanje vseh razpisanih
del,

– cena storitev,
– dosedanje izkušnje pri izvajanju razpi-

sanih del,
– morebitne druge ugodnosti za uporab-

nike.
8. Ponudba mora biti popolna, ker bo v

nasprotnem primeru izločena iz nadaljnje
obravnave.

9. Prijave je potrebno poslati v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Trnovska vas,
Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas s pri-
pisom “Ne odpiraj – prijava na javni razpis
za pogrebno dejavnost“.

10. Rok za oddajo ponudbe je do vključ-
no 11. julija do 12. ure. Odpiranje ponudb
bo dne 11. julija ob 16.30 na sedežu Obči-
ne Trnovska vas.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najpozneje v 30 dneh od dne, ko bo
občinski svet sprejel sklep o izbiri konce-
sionarja.

Občina Trnovska vas

Št. 1026-6/2000-2 Ob-30972
Občina Vojnik, Keršova 1, Vojnik, na

podlagi sklepa Občinskega sveta občine
Vojnik o prodaji poslovnega prostora ob-
javlja

javni razpis
za prodajo nepremičnine z zbiranjem

pisnih ponudb (pisna dražba)
1. Predmet prodaje
1.1. Poslovni prostor v izmeri 55,35 m2

na Celjski cesti 14, Vojnik.
1.1. Izklicna cena je 3,044.250 SIT.
1.2. Poslovni prostor je obremenjen z

najemnim razmerjem.
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1.3. Prodajali bomo po načelu “videno –
kupljeno“.

2. Pogoji pisne dražbe (zbiranja ponudb)
2.1. Ponudbe lahko pošljejo fizične ose-

be, ki so državljani Republike Slovenije in
pravne osebe, ki so registrirane in imajo
sedež v Republiki Sloveniji.

2.2. Pisna ponudba mora vsebovati na-
slov kupca, navedbo nepremičnine in po-
nujeni znesek. Ponudbi je potrebno prilo-
žiti:

– potrdilo o državljanstvu za fizično ose-
bo, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra, s katerim pravna oseba izkaže se-
dež v Republiki Sloveniji,

– potrdilo o plačani varščini,
– dokazilo o plačanih davkih in pris-

pevkih,
– v primeru, da je ponudnik najemnik

kateregakoli poslovnega prostora ali stano-
vanja, last Občine Vojnik ali Stanovanjskega
sklada občine Celje, mora ponudbi priložiti
dokazilo o plačanih obveznostih iz naslova
najemnega razmerja.

2.3. Ponudbe je potrebno poslati pripo-
ročeno ali vročiti osebno na naslov: Občina
Vojnik, Keršova 1, 3212 Vojnik v zapečate-
ni kuverti z oznako “Ponudba za nakup po-
slovni prostor Celjska c. 14“. Na kuverti naj
bo navedeno tudi “Ne odpiraj“.

2.4. Rok za zbiranje ponudb je do vključ-
no 31. 7. 2000 do 12. ure. Vsak ponudnik
mora pred zaključenim rokom za oddajo
ponudbe položiti varščino v višini 10 % od
izklicne cene na žiro račun
50700-630-10126, sklic. na št. 00-1018.
Plačana varščina bo izbranemu ponudniku
vračunana v ceno, drugim pa bo brez obre-
sti vrnjena v petih dneh.

2.5. Odpiranje pisnih ponudb bo 31. 7.
2000 ob 12.30 v sejni sobi Občine Vojnik,
Keršova 1, Vojnik.

2.6. Najemnik poslovnega prostora ima
ob izpolnjevanju pogojev razpisa predkup-
no pravico.

2.7. O najugodnejšem ponudniku, bodo
ponudniki, ki ne bodo prisotni, obveščeni v
petih dneh po odpiranju. Izbran bo tisti po-
nudnik, ki ponudi najvišjo ceno, pri enaki
ceni pa tisti, ki ponudi najkrajši rok plačila
celotne kupnine. Ta rok ne sme biti daljši
od 60 dni.

2.8. Kupoprodajna pogodba bo sklenje-
na v tridesetih dneh po odpiranju pisnih po-
nudb, rok za plačilo kupnine pa je 8 dni od
uveljavitve pogodbe.

2.9. Izročitev nepremičnine in prenos
lastništva se opravi po polnem plačilu ce-
lotne kupnine in stroškov. Davek na pro-
met z nepremičninami in druge stroške v
zvezi z nakupom in prenos lastništva plača
kupec.

2.10. Vse druge informacije se dobijo
na zgoraj navedenem naslovu, tel.
063/425-59-22, faks 063/772-073, kon-
taktna oseba Mojca Bombek. Ogled nepre-
mičnine je mogoč po dogovoru.

Občina Vojnik

Št. 0201/8-5/2000 Ob-31380
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-

venije na podlagi sklepa 8. seje skupščine
Zavoda z dne 4. 4. 2000 in splošnega do-
govora za pogodbeno leto 2000 objavlja

razpis
dodatnih programov zdravstvenih
storitev v obveznem zdravstvenem

zavarovanju
1. Zavod objavlja razpis dodatnih pro-

gramov zdravstvenih storitev v obveznem
zdravstvenem zavarovanju za:

– operacije sive mrene v vrednosti 95
mio SIT;

– operacije kile v vrednosti 90 mio SIT;
– operacije žolčnih kamnov v vrednosti

160 mio SIT.
2. Na ta razpis se lahko prijavijo javni

zdravstveni in drugi zavodi ter zasebni zdrav-
stveni delavci, ki imajo dovoljenje in konce-
sijo za opravljanje javne zdravstvene službe.

3. Pri izbiri bodo imeli prednost tisti po-
nudniki, ki bodo predložili ustrezne strokov-
ne reference za uspešno izvajanje progra-
ma, zagotovili najugodnejšo ceno ter spo-
sobnost zagotavljanja programa za zavaro-
vane osebe Zavoda iz območja Republike
Slovenije.

4. Obrazci za prijavo na razpis so dose-
gljivi na sedežu Zavoda v Ljubljani, Mikloši-
čeva 24 in na sedežih Območnih enot v
Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru,
Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in
Ravnah na Koroškem.

Z izpolnjenim obrazcem za prijavo na raz-
pis ponudniki predložijo tudi seznam čaka-
jočih zavarovanih oseb.

5. Ponudniki naj pošljejo zahtevano do-
kumentacijo v roku 30 dni od dneva objave
na sedež Zavoda, Miklošičeva 24, Ljublja-
na.

6. Zavod si pridržuje pravico, da pred
izbiro zahteva dopolnitev vloge, če bi ta bila
nepopolna ali pomanjkljiva.

Zavod bo opravil izbiro v roku 45 dni po
izteku roka za prijavo na razpis in izbrane
ponudnike pozval, da sklenejo z Zavodom
pogodbo za izvajanje programov zdravstve-
nih storitev.

7. Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo o
tem pisno obveščeni najpozneje v roku 30
dni po izteku roka za izbiro ponudb.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Ob-31160

Javni razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo

parne kotlovnice II
Naročnik: Induplati Holding, Industrija

platnenih izdelkov, d.d., Kamniška cesta 24,
Zgornje Jarše, 1230 Domžale, Slovenija.

Predmet razpisa: rekonstrukcija zgrad-
be parne kotlovnice II, demontaža dveh ter-
mooljnih kotlov, ponovna montaža enega
od njiju, izdelava, dobava in montaža dveh
blok kotlov po 5 t/h pare s pripadajočo
opremo in strojnimi instalacijami.

Vrednost naročila: orientacijska vrednost
naročila je 85 milijonov SIT.

Rok izvedbe: avgust 2000 – december
2000.

Vsebina ponudbe: ponudba mora biti v
skladu z razpisno dokumentacijo.

Razpisna dokumentacija: razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki prevzamejo na
naslovu: Induplati Holding, Industrija platne-
nih izdelkov, d.d., Kamniška cesta 24, Zgor-
nje Jarše, 1230 Domžale, Slovenija po vpla-

čilu nevračljivega zneska 15.000 SIT na ŽR
št. 50120-601-286396 pri Novi LB, d.d. s
pripisom »Za razpisno dokumentacijo za re-
konstrukcijo parne kotlovnice II«. Razpisna
dokumentacija je na voljo od 3. 7. 2000
dalje vsak delavnik od 9. do 11. ure.

Ogled gradbišča: za ponudnike bo orga-
niziran ogled gradbišča 5. 7. 2000 ob 9. uri
zjuraj na lokaciji družbe Induplati Holding,
Kamniška cesta 24, Zgornje Jarše, 1230
Domžale.

Predložitev ponudb: ponudbe smejo pre-
dložiti samo imetniki razpisne dokumentaci-
je. Rok za predložitev ponudb je 1. 8. 2000
do 10. ure zjutraj po lokalnem času na na-
slov Induplati Holding, Industrija platnenih
izdelkov, d.d., Kamniška cesta 24, Zgornje
Jarše, 1230 Domžale, Slovenija. Odpiranje
ponudb bo javno, isti dan, na istem naslovu
ob 10.15 po lokalnem času.

Induplati Holding
 Industrija platnenih izdelkov d.d.

Zgornje Jarše, Domžale

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Ob-31011
Banka Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna

skupina Nove Ljubljanske banke, v skladu s
statutom objavlja ponudbo za

prodajo delnic Banke Zasavje, d.d.,
Trbovlje, bančna skupina Nove

Ljubljanske banke,

ki jo je banki posredoval delničar Občina
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrast-
nik.

Predmet prodaje je 1.779 navadnih del-
nic na ime Banke Zasavje, d.d., Trbovlje,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke, po
ceni 26.322,50 SIT za eno delnico. Delni-
ce se prodajajo v paketu.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta obstoječi delničarji Banke Za-
savje, d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, ki s pisnim sporočilom
do 20. 7. 2000, to je 30 dni od predložitve
ponudbe za prodajo banki izjavijo, da sprej-
mejo ponudbo. Po tem roku bodo delnice
pod enakimi pogoji ponujene ostalim kup-
cem.

Ponudbe zbira Banka Zasavje, d.d., Tr-
bovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Trg revolucije 25c, Trbovlje.

Banka Zasavje, d.d., Trbovlje
bančna skupina

Nove Ljubljanske banke

Ob-31012
Banka Domžale, d.d., skupina NLB v

skladu s statutom Banke Domžale, d.d., sku-
pina NLB, objavlja ponudbo, ki jo je banki
posredoval delničar A-Z finance, družba za
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poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana, Dunaj-
ska 58, 1000 Ljubljana, za

odkup
14.000 rednih delnic Banke Domžale,

d.d.
Delnice se ponujajo po povprečni ceni

23.000 SIT.
Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi

kupoprodajne pogodbe na žiro račun pro-
dajalca, št. 50102-601-261832.

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.

Banka Domžale, d.d.,
skupina NLB

Odkupi poslovnih deležev družb

Ob-31217
Na podlagi 465. člena ZGD, delničar-

jem Arcont, d.d., Gornja Radgona, Ljuto-
merska c. 29, sporočamo, da je družba
Walter Immo-Real Lkw Walter AG & Co
OHG, Wiener Neudorf, IZ NO – SÜD, Stras-
se 14, pridobila 146.824 navadnih delnic
in jih ima sedaj skupaj 326.791, kar pred-
stavlja povečanje deleža družbe Arcont,
d.d., iz 30,222% na 54,879%.

Arcont, d.d.
uprava

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Preklic

Ob-31274
Uprava družbe Iskra Kondenzatorji,

Industrija kondenzatorjev in opreme,
d.d., Vrtača 1, Semič, preklicuje sklic 5.
skupščine delniške družbe, sklicane za
dne 7. 7. 2000 ob 10. uri, na sedežu
družbe Vrtača, ki je bil objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, str.
4672.

Iskra Kondenzatorji, d.d.
uprava

Popravek

Št. 900094 Ob-31334
Družba ERA, d.d., Velenje, objavlja

popravek k 7. točki dnevnega reda skupš-
čine družbe ERA, d.d., Velenje, ki bo
27. 7. 2000 ob 16. uri, objavljene v Urad-
nem listu RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000,
Ob-30421.

Drugi stavek te točke se pravilno glasi:
Na predlog nadzornega sveta se za no-

vo članico nadzornega sveta izvoli Majda
Naglost, za dobo do konca mandata seda-
njega nadzornega sveta.

ERA, d.d., Velenje
Nevenka Breznik

Preklic

Št. 30/2000 Ob-30973
Uprava družbe Profin, družba za go-

spodarjenje, d.d., Ljubljana, Cesta na Br-
do 49

preklicuje sklic skupščine za dne 4. juli-
ja 2000, objavljen v Uradnem listu: RS,
št. 48 z dne 2. 6. 2000.

Sklic skupščine se preklicuje zaradi potre-
be po uvrstitvi dodatnih točk na dnevni red.

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in 25. člena statuta družbe
Profin, družba za gospodarjenje, d.d., skli-
cujem

redno skupščino družbe
Profin, družba za gospodarjenje, d.d.,

ki bo dne 1. avgusta 2000 ob 16. uri, v
poslovnih prostorih družbe Profin, d.d., v
Ljubljani, Cesta na Brdo 49.

Za sejo skupščine družbe predlagam na-
slednji:

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles in ugotovitev sklepčnosti.
2. Sprejem letnega poročila za leto

1999.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razpo-

reditvi dobička za leto 1999.
4. Imenovanje nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto

2000.
6. Sprememba statusa družbe in umik

delnic iz organiziranega trga.
7. Sprememba sedeža družbe.
8. Spremembe statuta družbe.
Predlogi sklepov
1. Za predsednika skupščine se izvoli

Janko Drobnič, za preštevalca glasov se
izvolita Tomaž Mesec in Miran Kovačič,
skupščini prisostvuje notarka Draga Intihar.

2. Skupščina sprejme letno poročilo za
leto 1999 v predloženem besedilu na pod-
lagi pozitivnega mnenja pooblaščenega re-
vizorja in nadzornega sveta.

3. Čisti dobiček poslovnega leta 1999 v
znesku 38,950.479,08 SIT ostane neraz-
porejen.

4. Za člane nadzornega sveta se imenu-
jejo: Friderik Kovač,  Olomir Pungerčič,  Ni-
kolaj Dobrovoljc,  Andrej Krašovec,  Janko
Drobnič,  Dušan Plestenjak in  Roman Str-
gar. Člani nadzornega sveta nastopijo man-
dat z dnem imenovanjem na skupščini.

5. Za pooblaščeno revizijsko družbo za
poslovno leto 2000 skupščina imenuje druž-
bo RFR Ernst&Young, d.o.o.

6.  Delnice družbe se ne uvrstijo na or-
ganiziran trg. Status družbe se smiselno
8. in 54. členu zakona o trgu vrednostnih
papirjev spremeni, tako da družba preneha
biti javna družba in postane nejavna družba.

7. Sedež družbe je v Ljubljani. Poslovni
naslov družbe je Dunajska 9. Sprememba
poslovnega naslova v kraju sedeža ne po-
meni spremembe sedeža.

8. Skupščina sprejme predlagane spre-
membe statuta družbe. Spremembe statuta
družbe so na voljo na sedežu družbe.

Če bo družba spremenila status na pod-
lagi večinskega sklepa k 6. točki dnevnega
reda, družba izjavlja, da bo od delničarjev,
ki bodo spremembi statusa nasprotovali, pri-

dobila delnice za primerno odškodnino.
Družba bo za vsako tako pridobljeno delni-
co ponudila 7.000 SIT.

Gradivo
Gradivo za skupščino bo na voljo od

30. 6. 2000 do 31. 7. 2000 v poslovnih
prostorih v Ljubljani, Cesta na Brdo 49, in
sicer od ponedeljka do petka od 8. do
12. ure.

Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-

vadnih delnic, ki bodo vpisani v delniško
knjigo dne 30. 6. 2000 oziroma njihovi za-
stopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno. Delničarji, njihovi zastopniki ali
pooblaščenci morajo najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine v poslovnih prosto-
rih v Ljubljani, Cesta na Brdo 49, pisno
prijaviti svojo udeležbo, kar je pogoj za ude-
ležbo in glasovanje na skupščini. Poob-
laščenci morajo v istem roku poleg prijave
predložiti tudi pooblastilo.

Ponovni sklic
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne in v istih prostorih ob 16.30.
Na ponovljenem zasedanju bo skupščina
družbe veljavno odločala ne glede na višino
na seji prisotnega kapitala.

Profin, d.d.
uprava

Ob-30974
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe

Projekt MR Inženiring d.d., Maribor Sveto-
zarevska 10, uprava sklicuje

4. skupščino družbe
Projekt MR Inženiring, ekonomsko
svetovanje, trgovina d.d., Maribor,

Svetozarevska 10,
ki bo 31. 7. 2000 ob 12. uri v na sede-

žu družbe Svetozarevska 10, Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delav-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta je:
– za predsednika skupščine se izvoli Mir-

jan Poljak,
– za preštevalca glasov se izvoli Renata

Šenkiš.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stani-

slav Bohinc iz Maribora.
2. Sprejemanje letnega poročila uprave

za leto 1999 in informacija o poslovanju
družbe v letu 1998.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je: sprejme se letno poročilo uprave
za leto 1999 z mnenjem revizorja in nadzor-
nega sveta ter informacija uprave o poslo-
vanju družbe v letu 1998.

3. Razporeditev dobička za leti 1998 in
1999.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je: dobiček iz leta 1998 v višini
1,620.780,97 SIT in revalorizacijski popra-
vek dobička iz leta 1998 v višini
136.145,60 SIT ostane nerazporejen.

Dobiček iz leta 1999 v višini 8,231.025
SIT ostane nerazporejen.

4. Sprejemanje sprememb in dopolnitev
statuta družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je: sprejmejo se spremembe in dopol-
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nitve statuta družbe po predlogu uprave in
nadzornega sveta.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta je:

ugotovi se, da je 19. 6. 2000 potekel man-
dat dosedanjim članom nadzornega sveta.

Za člane nadzornega sveta se izvolijo: Da-
nica Čuk, Kristjan Gajšek in Karel Ferjanič.

6. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je: sejnina za člane nadzornega sveta
znaša neto 30.000 SIT, za predsednika
nadzornega sveta pa neto 50.000 SIT. Čla-
nom nadzornega sveta se povrnejo stroški
za prihod in udeležbo na seji.

7. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizorja računovodskih izkazov za leto 2000
se imenuje družba ECUM RRF d.o.o. Ljub-
ljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu upra-
ve, na sedežu družbe, vsak delavnik med
8. in 12. uro, v času od objave sklica
skupščine do dneva skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, ki so v tajništvo uprave prija-
vili udeležbo na skupščini ali predložili poob-
lastilo za zastopanje, vsaj tri dni pred
skupščino.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj 15 minut pred začetkom za-
sedanja, zaradi prevzema glasovnic in vzpo-
stavitve evidenc.

Delničarji, njihovi zastopniki ali poob-
laščenci se na skupščini izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z
ažurnim izpisom iz sodnega registra.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne
ob 12.30.

V tem primeru bo skupščina sklepala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge, ki morajo biti razumno
obrazloženi, sporočijo upravi sedem dni po
objavi sklica skupščine.

Projekt MR Inženiring, d.d., Maribor,
uprava družbe

Mirjan Poljak, direktorica

Št. 11/00 Ob-30975
Uprava družbe Avtoservis Gorica d.d.,

Vojkova 49, Nova Gorica, sklicuje

6. skupščino delničarjev,

ki bo dne 31. 7. 2000 ob 11.30, v pro-
storih Krajevne skupnosti Nova Gorica –
Center, Erjavčeva 4, 5000 Nova Gorica.
Na skupščini se bo obravnaval naslednji
dnevni red:

1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se izvoli Ljubo Peče, za preštevalca
glasov pa Franka Vendramin in Jože Muro-
vec.

2. Obravnavanje in sprejem letnega po-
ročila za leto 1999.

Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta, se sprejme pred-
loženo letno poročilo za leto 1999.

3. Delitev dobička.
Predlog sklepa: dobiček ustvarjen v letu

1999, ki znaša 17,021.272,42 SIT se v
višini 3,445.525 SIT razporedi za dividen-
de, preostali znesek v višini 13,575.747,42
SIT ostane nerazporejen.

Nerazporejeni dobiček iz leta 1997, ki
znaša 3,477.059 SIT se nameni za dividen-
de delničarjem. Bruto dividenda na delnico
znaša 54 SIT. Pri izplačilu se upošteva pri-
padajoča revalorizacija za obdobje od 1. 1.
2000 do dneva skupščine.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki
so na dan 18. 7. 2000, vpisani v delniško
knjigo družbe, ki se vodi pri Klirinško depot-
ni družbi v Ljubljani.

4. Sprejem dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme do-

polnitev statuta v točki 2.1 (razširitev dejav-
nosti družbe) skladno s predlogom.

5. Nagrada za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za opravljeno delo, se

članom nadzornega sveta določi nagrada v
višini:

– 150.000 SIT neto za predsednika nad-
zornega sveta,

– 100.000 SIT neto za člane nadzorne-
ga sveta.

6. Imenovanje revizorja družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 2000 se imenuje revizijska
družba Podboršek, k.d., Dunajska cesta 22,
Ljubljana.

Predlagatelja vseh sklepov, razen pred-
loga sklepa k 6. točki, sta uprava in nadzor-
ni svet družbe. Predlagatelj predlogov skle-
pov k 6. točki dnevnega reda je nadzorni
svet.

Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki
bodo vpisani v delniško knjigo družbe v cen-
tralnem registru nematerializiranih vrednost-
nih papirjev pri Klirinško depotni družbi v
Ljubljani, na dan 18. 7. 2000, oziroma nji-
hovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci.
Delničarje pozivamo, da se prijavijo najka-
sneje 1 uro pred pričetkom skupščine na
tajništvu družbe pri ga. Vendramin. Kolikor
se bo delničar skupščine udeležil po poob-
laščencu oziroma zakonitemu zastopniku,
ob prijavi predloži tudi pisno pooblastilo ozi-
roma pravni naslov za zakonito zastopanje.

Skupščina veljavno odloča, če so na
skupščini navzoči delničarji z glasovalno pra-
vico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov
zastopanega osnovnega kapitala. Če ob do-
ločenem času skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 12.30, na istem mestu. Skupščina bo
takrat odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na vpogled v prostorih tajništva
Avtoservisa Gorica, d.d., Vojkova 49, v No-
vi Gorici, od 28. junija 2000 naprej, vsak
delavnik od 9. do 11. ure.

Avtoservis Gorica, d.d., Nova Gorica
direktor Mitja Simčič, univ. dipl. inž. str.

Ob-30976
Na podlagi 7.4. statuta delniške družbe

Založba Obzorja, d.d., Partizanska 3-5,
2000 Maribor in v skladu z določili zakona

o gospodarskih družbah, sklicuje uprava
družbe

4. redno sejo
skupščine delničarjev,

ki bo dne 31. 7. 2000 ob 12. uri, na
sedežu družbe, Partizanska 3-5, 2000 Ma-
ribor, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna.

2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: imenujejo se na-

slednja delovna telesa skupščine:
– za predsednico skupščine: Blanka Mi-

tič,
– za preštevalca glasov: Andrej Perkuš

in Ladislava Lesjak.
Ugotovi se, da je na seji navzoč vabljen

notar Erih Matel oziroma njegov namestnik
Gorazd Šifrer.

3. Obravnava in odločanje o revidiranem
letnem poročilu delniške družbe Založbe
Obzorja, d.d., za leto 1999.

Predlog sklepa uprave na podlagi mne-
nja nadzornega sveta: sprejme se revidira-
no letno poročilo delniške družbe Založbe
Obzorja, d.d., Maribor za leto 1999 v pred-
loženi vsebini.

4. Obravnava in sprejem sklepa o kritju
izgube za leto 1999.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izguba na dan 31. 12. 1999 v zne-
sku 152,690.339,70 SIT se pokrije na dan
1. 1. 2000 iz naslednjih virov:

– dobiček preteklih let 16,021.943,16
SIT,

– revalorizacijski popravek dobička
9,744.665,39 SIT,

– revalorizacijski popravek rezerv
3,015.597,19 SIT,

– revalorizacijski popravek osnovnega
kapitala 123,908.133,96 SIT.

5. Obravnava in odločanje o spremembi
in dopolnitvi statuta delniške družbe Založ-
be Obzorja, d.d., Maribor.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopolni-
tve statuta delniške družbe Založbe Obzor-
ja, d.d., Maribor v predlaganem besedilu.

1. V 3. poglavju v točki 3.1. se k
dejavnosti družbe doda:

I/60.24 Cestni tovorni promet
J/65.23 Drugo finančno posredniš-

tvo, d.n.
K/72.10 Svetovanje o računalniški

strojni opremi
K/74/13 Raziskovanje trga in javne-

ga mnenja
K/72.20 Svetovanje in oskrba s pro-

gramsko opremo
K/72.30 Obdelava podatkov
O/92.72 Druge dejavnosti za sprosti-

tev, d.n.
O/92.40 Dejavnost tiskovnih agencij
O/92.33 Dejavnost sejmišč in zaba-

viščnih parkov
O/92.20 Radijska in televizijska de-

javnost
2. Ugotovi se, da so za vse delnice

prenehale veljati omejitve po zakonu o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij, zato ima družba
le en razred delnic kot že izhaja iz delniške
knige in je v skladu z določbo 4.12 statuta.
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Tako se v celoti črtajo določbe po-
glavja statuta o pravicah in obveznostih imet-
nikov delnic na podlagi določb zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij kot tudi
določbe člena 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.

6. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vidiranje računovodskih izkazov za leto
2000 se imenuje PricewaterhouseCoopers,
d.d., Ljubljana.

7. Sprejem sklepa o predčasnem pre-
nehanju mandata članov nadzornega sveta,
izvolitev novih članov nadzornega sveta ter
seznanitev skupščine z izvoljenimi predstav-
niki delavcev v nadzorni svet.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina ugotovi, da so dosedanji člani
NS podali pisne odstopne izjave, zato pre-
neha mandat naslednjim članom nadzorne-
ga sveta:

– dr. Marjan Žnidarič,
– Blanka Mitič,
– Jože Dover,
– Borut Bizjak.
Predlog sklepa nadzornega sveta:

skupščina izvoli za mandatno obdobje 4 let
s pričetkom mandata 1. 8. 2000 naslednje
člane nadzornega sveta:

– Ladislav Jalševac,
– Marko Tomaževič,
– Boris Dolničar,
– Aleksander Golob.
Skupščina se seznani, da je svet delav-

cev na svoji seji dne 17. 6. 1997 za člane
nadzornega sveta predstavnike delavcev iz-
volil z mandatom do 17. 6. 2001:

– Dušanko Ozvaldič,
– Darjo Ružič.
8. Sprejem sklepa o povečanju osnov-

nega kapitala družbe z izključitvijo prednost-
ne pravice do vplačila dosedanjih delničar-
jev.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlagani sklep o pove-
čanju osnovnega kapitala v predloženi vse-
bini.

9. Obravnava in odločanje o revidirani
bilanci stanja in izkaza uspeha za obdobje
od 1. 1. do 31. 3. 2000.

Predlog sklepa uprave na podlagi mne-
nja nadzornega sveta: sprejme se revidira-
na bilanca stanja in izkaz uspeha za obdob-
je od 1. 1. do 31. 3. 2000 v predloženi
vsebini.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in v skladu z zakonom
ter ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe. Gradivo za
skupščino je na voljo vsem delničarjem v
tajništvu uprave na sedežu družbe vsak de-
lovni dan med 8. in 10. uro od dneva objave
sklica do zasedanja skupščine.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavnico oziroma pooblastilo za zastopa-
nje osebno ali s priporočeno pošiljko dosta-
vijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje
3 dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zara-
di vzpostavitve evidenc.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala na istem

mestu istega dne ob 12.30. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Založba Obzorja, d.d.
uprava direktor:

Zlatko Lazarevič, univ. dipl. org. dela

Ob-30977
Uprava družbe na podlagi 7.3. točke sta-

tuta delniške družbe Valkarton, podjetje za
proizvodnjo in predelavo valovitega karto-
na, d.d., sklicuje

5. skupščino
delniške družbe Valkarton, d.d.,

Logatec,
ki bo v ponedeljek, 31. julija 2000 ob

13. uri, na sedežu družbe Valkarton, d.d., v
Logatcu, Tržaška 1, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-
ležbe in izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.

Predlog sklepa:
a) za predsednico 5. seje skupščine Val-

karton, d.d., Logatec, se izvoli Ana Jaklič,
b) za preštevalca glasov se določi Ra-

denko Mijatovič.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la o poslovanju družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo o poslovanju družbe Valkarton, d.d.,
Logatec, v letu 1999 po predlogu uprave
družbe in na podlagi poročila o opravljeni
reviziji računovodskih izkazov za leto 1999
ter pozitivnega mnenja nadzornega sveta
družbe.

3. Sklep o delitvi dobička za poslovno
leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta čisti dobiček poslovnega leta 1999 na
dan 31. 12. 1999 v višini 284,942.541,68
SIT ostane nerazporejen.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom delnic.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se zmanjša z dosedanjega zneska
946,840.000 SIT na 852,156.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z
umikom 94.684 delnic družbe z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT za delnico, v skupni
nominalni vrednosti 94,684.000 SIT, ki jih
bo družba pridobila na podlagi sklepa
skupščine. Vir nakupa delnic je nerazpore-
jeni dobiček iz prejšnjih let in proste rezer-
ve.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala
družbe je prilagoditev njegovega obsega, ki
je prevelik glede na obseg poslovanja oziro-
ma dejavnosti.

5. Obravnava in sprejem spremembe
statuta.

Predlog sklepa: spremeni se prvi odsta-
vek 4.1. člena statuta delniške družbe tako,
da se spremenjen glasi: osnovni kapital
družbe znaša 852,156.000 SIT in je razde-
ljen na 852.156 navadnih prosto prenoslji-
vih imenskih delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT.

6. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga

za revizijski pregled poslovanja za leto 2000
revizijsko družbo Ernst & Young Revizija,

davčno in poslovodno svetovanje, d.o.o.,
Dunajska 111, Ljubljana.

7. Razrešitev člana nadzornega sveta,
izvolitev novega nadomestnega člana nad-
zornega sveta in seznanitev s članoma nad-
zornega sveta, predstavnikoma delavcev.

Predlog sklepa: na podlagi odstopne iz-
jave člana nadzornega sveta Darka Horvata,
skupščina razreši Darka Horvata članstva v
nadzornem svetu z dnem sprejema sklepa
o razrešitvi na skupščini.

Za novega člana nadzornega sveta, ki
zastopa interese delničarjev, se izvoli Nata-
ša Mahne za dobo štirih let od dneva izvoli-
tve dalje.

8. Seznanitev s članoma nadzornega
sveta, predstavnikoma delavcev.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
izvolitvijo dveh članov nadzornega sveta,
predstavnikov delavcev, in sicer Tatjane La-
bernik in Vide Fras.

Celotno gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda je delničarjem na vpogled v
tajništvu družbe v Logatcu, Tržaška 1, vsak
delovni dan od dneva objave sklica do dne-
va skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupš-
čine. Pooblastilo za zastopanje na skupšči-
ni mora biti pisno.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v sedmih dneh po ob-
javi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi, razen volil-
nih predlogov, ki jih ni treba utemeljevati.

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 ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Valkarton, d.d., Logatec
uprava

Ob-30978
Na podlagi 73. člena statuta delniške

družbe SCT d.d. Ljubljana, Slovenska 56,
Ljubljana in 283. člena zakona o gospodar-
skih družbah, uprava SCT d.d. Ljubljana skli-
cuje

2. redno skupščino
delniške družbe SCT d.d. Ljubljana,

Slovenska 56, Ljubljana
v ponedeljek, 31. julija 2000, ob 12. uri

v dvorani A Gospodarske zbornice Sloveni-
je, Dimičeva 13 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Na predlog uprave in nadzornega sveta

skupščina sprejme sklep v naslednjem be-
sedilu: na predlog uprave in nadzornega
sveta se za predsednika skupščine imenuje
Leonardo F. Peklar, za preštevalca glasov
Matjaž Košir in Jože Bajuk.

Skupščini bo prisostvovala notarka Na-
da Kumar.

3. Obravnava in sprejem Letnega poro-
čila družbe za leto 1999.
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Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep v naslednjem be-
sedilu: na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta skupščina sprej-
me Letno poročilo družbe za leto 1999 v
predlaganem besedilu.

4. Sprejem sklepa o razdelitvi dobička.
Na predlog uprave in nadzornega sveta

skupščine sprejme sklep v naslednjem be-
sedilu: na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se dobiček iz leta
1999 v višini 102,497.000 SIT razporedi v
rezerve družbe.

5. Imenovanje revizorja družbe.
Na predlog nadzornega sveta se sprej-

me sklep v naslednjem besedilu: za revizor-
ja družbe za poslovno leto 2000 se imenuje
revizijska družba Constantia MT&D, d.o.o.,
Ljubljana.

6. Odobreni kapital.
Na predlog uprave in nadzornega sveta

skupščina sprejme sklep v naslednjem be-
sedilu: statutu se doda novi 18 a člen, ki se
glasi:

uprava je pooblaščena, da lahko v petih
letih po vpisu te spremembe statuta v sodni
register poveča osnovni kapital za 50 od-
stotkov, ob sprejemu sklepa, vpisanega v
sodni register, z izdajo novih delnic za de-
narne ali stvarne vložke.

Uprava je dolžna ob vsakem povečanju
osnovnega kapitala iz naslova odobrenega
kapitala pridobiti predhodno soglasje nad-
zornega sveta.

Uprava družbe je upravičena, da ob po-
večanju osnovnega kapitala na podlagi pr-
vega odstavka odloča o izključitvi prednost-
ne pravice delničarjev do nakupa novih del-
nic.

Pooblasti se nadzorni svet družbe za
sprejem statuta, ki zadeva uskladitev njego-
vega besedila s sprejetim sklepom o pove-
čanju osnovnega kapitala družbe na podlagi
določil o odobrenem kapitalu.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo tisti delni-
čarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu upra-
ve in so vpisani v delniški knjigi pri KDD po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.

Pooblastilo mora biti pisno, pripravljeno
in izpolnjeno skladno z ZOR, ZGD oziroma
ZPre in ves čas trajanja pooblastilnega raz-
merja shranjeno na sedežu družbe.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu uprave vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure po predvidenem prvotnem
sklicu. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.

SCT, d.d. Ljubljana,
uprava družbe

Št. 81/2000 Ob-30979
Na podlagi 20. člena statuta delniške

družbe Guma sklicuje uprava

6. redno sejo skupščine
delniške družbe Guma d.d., Grosuplje,

ki bo v četrtek, 3. avgusta 2000 ob 12.
uri, na sedežu družbe Brezje pri Grosup-
ljem 1c, Grosuplje, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Začetek skupščine, izvolitev delovnih
teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: skupščina je seznanjena, da
je na njej navzoč notar Marjan Kotar in ime-
nuje naslednje organe skupščine:

– predsednik Miran Hude,
– preštevalki glasov: Barbara Jalšovec

in Zupančič Darja.
2. Sprejem letnega poročila za leto

1999.
Uprava in nadzorni svet predlagata na-

slednji sklep: sprejme se letno poročilo za
leto 1999 po predlogu uprave s pozitivnim
mnenjem nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa delitve čistega do-
bička.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: čisti dobiček za leto 1997 in
1998, ki znaša 6,691.000 SIT in revalori-
zacija v znesku 822.000 SIT, ter čisti dobi-
ček za leto 1999 v znesku 3,073.000 SIT
ostanejo kot nerazporejeni dobiček.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga za

revizorja računovodskih izkazov za leto 2000
Revizijsko družbo Contura iz Ljubljane.

5. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata na-

slednji sklep: odpokliče se dosedanje čla-
ne nadzornega sveta, mandat jim preneha s
3. avgustom 2000.

6. Volitve članov nadzornega sveta.
Skupščina izvoli za člana nadzornega

sveta:
– Franc Šeruga,
– Karel Leben.
Mandat novoizvoljenih članov nadzorne-

ga sveta nastopi s 3. avgustom 2000.
Če bo svet delavcev do seje skupščine

izvolil člana nadzornega sveta bo skupščina
seznanjena z njegovo izvolitvijo.

7. Sprememba statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata na-

slednji sklep: sprejmejo se spremembe sta-
tuta delniške družbe po predlogu uprave.

8. Sprejem sklepa o nadomestilu za ude-
ležbo na sejah nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave: skupščina sprej-
me predlagano sejnino za udeležbo na se-
jah članom nadzornega sveta v višini 20.000
SIT neto in predsedniku 25.000 SIT neto.

Gradivo vključno z besedilom sprememb
statuta, o katerem se odloča na skupščini,
je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be v Grosupljem, Brezje pri Grosupljem 1c,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure od 5.
julija 2000 dalje.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani kot lastniki v delniško knjigo pri KDD
– Centralno klirinško depotni družbi, d.d.,
na dan 31. julija 2000.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave, svoje pripombe ter spremenjevalne
oziroma dopolnilne predloge pisno sporoči-
jo upravi.

Uprava bo o utemeljenih predlogih spre-
jela svoja stališča in bo o pravočasno vlože-
nih nasprotnih predlogih najpozneje v
dvanajstih dneh po sklicu skupščine obve-
stila druge delničarje.

Delničarji bodo sklepe sprejemali z na-
vadno večino oddanih glasov na skupščini,
razen sklepa o spremembi statuta in sklepa
o odpoklicu članov nadzornega sveta, ki
bosta sprejeta z najmanj tričetrtinsko večino
pri sklepanju zastopanega kapitala.

Zaradi lažje izvedbe skupščine prosimo
delničarje, njihove pooblaščence in zastop-
nike, ki se nameravajo udeležiti skupščine,
da svojo udeležbo pisno prijavijo upravi druž-
be najmanj 3 dni pred sejo skupščine.

Če skupščina ob predpisani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
to je 3. avgusta 2000 ob 13. uri. Na ponov-
nem zasedanju bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Guma, d.d., Grosuplje
uprava

Ob-31001
Na podlagi 19. in 20. člena statuta del-

niške družbe Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo
mesto, Seidlova cesta 5, Novo mesto, upra-
va družbe sklicuje

15. skupščino delničarjev
delniške družbe Zavarovalnice Tilia,
d.d., Novo mesto, Seidlova cesta 5,

Novo mesto,
ki bo v ponedeljek, 31. 7. 2000 ob 13.

uri, v Novem mestu, Seidlova cesta 5, v
veliki sejni sobi v III. nadstropju poslovne
stavbe.

Predlog dnevnega reda s predlogi skle-
pov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsednik skupščine,
izvolijo se člani verifikacijske komisije in za-
pisnikarica, skladno s predlogom sklicatelja
skupščine. Skupščini prisostvuje vabljeni
notar.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1999 z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave ter
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina delničarjev sprejme letno poroči-
lo za leto 1999 v predloženem besedilu,
skupaj z mnenjem revizorja.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave ter
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina delničarjev sprejme predloženi
sklep o delitvi dobička družbe za leto 1999.

4. Imenovanje revizijske družbe za revi-
diranje poslovnega rezultata družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-
sko družbo za revidiranje poslovnega rezul-
tata družbe za leto 2000 skupščina imenuje
podjetje Revidis, revizijska družba, d.o.o.,
Ljubljana.

5. Sprejem letnega načrta za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev

sprejme letni poslovni načrt za leto 2000 na
predlog uprave in ob soglasju nadzornega
sveta.
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6. Sprejem sprememb oziroma dopolni-
tev statuta družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagane spremembe oziroma dopolnitve sta-
tuta družbe na predlog uprave in ob soglas-
ju nadzornega sveta.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini družbe in uresni-

čevanje glasovalne pravice
Skupščine delničarjev se lahko udeleži-

jo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoni-
ti zastopniki.

Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo napove-
dati najpozneje 3 dni pred sejo skupščine,
na naslovu družbe. Družba bo upoštevala
pisne prijave, ki bodo prispele do petka,
28. 7. 2000 oziroma bodo tega dne posla-
ne s priporočeno pošiljko.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo predstavniku družbe na kraju, kjer
bo seja, ter s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini in prevzamejo morebitne glaso-
valne lističe.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je na voljo v tajništvu uprave družbe na se-
dežu družbe, vsak delovni dan od 9. do 12.
ure, od dneva sklica pa do dneva zasedanja
skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nas-

protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazloži-
tvijo na sedež družbe v enem tednu po ob-
javi skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupš-

čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje skupščine istega dne uro pozneje, to je
ob 14. uri. V tem primeru bo skupščina
sklepčna, ne glede na število prisotnih del-
nic.

Zavarovalnica Tilia, d.d., Novo mesto
uprava družbe

Št. 27/2000 Ob-31002
Na podlagi 37. člena statuta delniške

družbe Slovenijales, Mednarodno podjetje
za trgovino, inženiring, proizvodnjo, zasto-
panje in konsignacije, d.d., Ljubljana, Du-
najska cesta 22, uprava družbe sklicuje

5. redno skupščino delničarjev
družbe Slovenijales, Mednarodno
podjetje za trgovino, inženiring,

proizvodnjo, zastopanje in
konsignacije, d.d., Ljubljana, Dunajska

cesta 22,
ki bo v ponedeljek, 31. 7. 2000 ob 12.

uri, v veliki sejni dvorani – pritličje Poslovne-
ga centra Slovenijales, Ljubljana, Dunajska
cesta 22.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev verifi-

kacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti
skupščine na podlagi poročila verifikacijske
komisije, izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov ter imenovanje notarja.

Predlog sklepov:
a) Potrdi se tričlansko verifikacijsko ko-

misijo v sestavi po predlogu.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
b) Izvoli se predsednika skupščine in dva

preštevalca glasov ter imenuje notarja po
predlogu.

2. Sprejem letnega poročila o poslovanju
družbe za leto 1999 z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se predloženo
letno poročilo o poslovanju družbe za leto
1999 s pozitivnim mnenjem revizorja na
predlog uprave in na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi čistega
dobička družbe iz leta 1998 in 1999 ter
sklepa o pokrivanju akumulirane izgube iz
preteklih let.

Predlog sklepov:
a) na predlog uprave družbe in na podlagi

pozitivnega mnenja nadzornega sveta druž-
be se nerazporejeni čisti dobiček iz leta 1998
v višini 31,780.658,44 SIT, njegov revalori-
zacijski popravek v višini 2,415.330 SIT, ter
ugotovljeni čisti dobiček iz leta 1999 v višini
269,986.839,87 SIT v celoti razporedi za
delno pokrivanje akumulirane izgube;

b) akumulirana izguba iz preteklih let v
višini 5.229,964.168,50 SIT in njen revalo-
rizacijski popravek v višini
1.567,801.799,20 SIT se v celoti pokrije z
naslednjimi sestavinami kapitala po stanju
na dan 1. 1. 2000:

– čisti dobiček iz leta 1998:
31,780.658,44 SIT,

– revalorizacijski popravek čistega do-
bička: 2,415.330 SIT,

– čisti dobiček iz leta 1999:
269,986.839,87 SIT,

– rezerve: 851,514.554,65 SIT,
– revalorizacijski popravek rezerv:

2.431,553.687,10 SIT,
– revalorizacijski popravek osnovnega

kapitala: 3.210,514.897,64 SIT.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta

družbe.
Predlog sklepa: zaradi poteka doseda-

njega mandata članov nadzornega sveta
družbe se za člane nadzornega sveta druž-
be izvolijo: Ivan Kebrič, Miran Škof, Sašo
Koštial, Drago Simčič, Cveto Stantič.

5. Imenovanje revizorja za leto 2000 in
2001.

Predlog sklepa: za revizorja družbe Med-
narodno podjetje Slovenijales, d.d., Ljublja-
na, za leto 2000 in 2001 se imenuje KPMG
Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

6. Določitev sejnine članom in predsed-
niku nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa: določi se sejnina čla-
nom in predsedniku nadzornega sveta druž-
be za udeležbo na posamezni seji nadzor-
nega sveta družbe v višini 60.000 SIT neto
za predsednika in 40.000 SIT neto za vsa-
kega člana nadzornega sveta družbe, za
čas od 31. 7. 2000 dalje.

Predloge sklepov k točkam dnevnega
reda pod zap. št. 1., 2., 3. in 6. sta podala
uprava in nadzorni svet družbe, predloge
sklepov pod zap. št. 4. in 5. pa je podal
nadzorni svet družbe.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem družbe na sede-
žu družbe Ljubljana, Dunajska cesta 22, v
tajništvu sektorja za kadrovsko organizacij-

ske in splošne zadeve, soba št. 123/I, vsak
delovni dan od dneva objave sklica do dne-
va zasedanja skupščine, od 10. do 13. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
osebno, njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki. Pooblaščenci morajo imeti pisno
pooblastilo, zastopniki pa dokazilo o zako-
nitem zastopanju.

Pravico udeležbe na skupščini imajo del-
ničarji, ki so 7 dni pred zasedanjem skupš-
čine registrirani pri Klirinško depotni družbi,
to je dne 24. 7. 2000 in ki sami ali preko
svojih pooblaščencev ali zakonitih zastopni-
kov pisno najavijo družbi svojo udeležbo na
skupščini vsaj 3 dni pred zasedanjem skupš-
čine, to je najkasneje do vključno 28. 7.
2000. Pooblaščenci in zastopniki pisni na-
javi udeležbe priložijo dokazilo o pooblasti-
tvi ali zakonitem zastopanju.

Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-
na, bo odprta 30 minut pred začetkom za-
sedanja skupščine. Udeleženci se ob pri-
hodu na skupščino izkažejo z osebno izkaz-
nico ali drugim identifikacijskim dokumen-
tom in s podpisom na seznamu udeležencev
potrdijo svojo prisotnost na skupščini in pre-
jem glasovnic.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje skupščine istega dne, to
je 31. 7. 2000 ob 13. uri, v istem prostoru.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala družbe.

Slovenijales, Mednarodno podjetje
za trgovino, inženiring, proizvodnjo,

zastopanje in konsignacije, d.d.,
Ljubljana

generalni direktor
mag. Žiga Jelenec

Št. 412/00 Ob-31003
Na podlagi 7. točke statuta družbe Zvez-

da, Tekstilna tovarna, d.d., Kranj, Savska c.
46, uprava družbe vabi delničarje na

2. sejo skupščine
družbe Zvezda, d.d., Kranj,

ki bo v sredo, 2. 8. 2000 ob 12. uri, na
sedežu družbe v Kranju, Savska c. 46.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednico skupš-
čine imenuje Danico Klemenc, za prešte-
valki glasov pa Zvezdano Čebulj in Ireno
Maselj. Skupščini bo prisostvovala vabljena
notarka Duša Bučan Trobec.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme letno poročilo družbe za leto
1999 v predlaganem besedilu.

4. Sprejem sklepa o razdelitvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta osta-
ne dobiček iz poslovnega leta 1999 v višini
12,482.702,42 SIT nerazporejen.

5. Odpoklic in imenovanje člana nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa:
a) na predlog nadzornega sveta se na

željo večinskega lastnika z dnem sprejema
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tega sklepa odpokliče iz nadzornega sveta
družbe Miroslava Matijaševiča,

b) na predlog nadzornega sveta se z
dnem sprejema tega sklepa imenuje v nad-
zorni svet družbe Ivo Žagar, z mandatom do
konca mandata dosedanjemu nadzornemu
svetu.

6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2000 imenuje revizijska hiša Texi-
ma-Konta, d.o.o.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine prijavili svojo udeležbo na sede-
žu družbe in so vpisani v delniški knjigi po
stanju zadnjega dne prijavnega roka.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe, v taj-
ništvu direktorja, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna, ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Zvezda, Tekstilna tovarna, d.d., Kranj
uprava družbe

Št. 217-442201 Ob-31004
Na podlagi 37. člena statuta delniške

družbe Olma, d.d., Poljska pot 2, Ljubljana,
uprava družbe sklicuje

3. sejo skupščine
delniške družbe Olma, Proizvodnja
kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana,

Poljska pot 2,
ki bo v četrtek, 3. avgusta 2000 ob 10.

uri, v prostorih družbe na Poljski poti 2 v
Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa, ki ga podaja uprava

družbe: izvolijo se delovni organi skupšči-
ne: za predsednika skupščine se izvoli Jan-
ka Pučnika, za preštevalca glasov se izvolita
Igor Vuk iz podjetja RR & CO., d.o.o., Ko-
per in Anica Upale.

Za notarko se potrdi mag. Nino Češa-
rek.

3. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju družbe za leto 1999.

Predlog sklepa, ki ga podaja uprava
družbe: na predlog uprave in s pozitivnim
mnenjem nadzornega sveta se sprejme po-
ročilo o poslovanju družbe za leto 1999.

4. Sprejem načina delitve dobička.
Predlog sklepa, ki ga podaja uprava

družbe: na predlog uprave in s pozitivnim
mnenjem nadzornega sveta se sprejme raz-
delitev dobička za leto 1999:

– čisti dobiček za leto 1999 znaša
15,209.727,92 SIT:

– 50% se razporedi za rezerve –
7,604.863,96 SIT,

– 50% ostaja nerazporejeno –
7,604.863,96 SIT;

– za delitev dividend se nameni
2,802.132 SIT, od tega 2,236.567,47 SIT
iz revaloriziranega nerazporejenega čistega
dobička za leto 1995 in 565.564,53 SIT iz
nerazporejenega čistega dobička za leto
1996.

Dividenda na delnico znaša 9 SIT bruto.
Do izplačila dividend so upravičeni vsi

delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v
centralni register pri Klirinško depotni druž-
bi v Ljubljani.

Uprava bo dividende izplačala najkasne-
je v 60 dneh po seji skupščine.

5. Imenovanje revizijske družbe za revi-
zijo poslovanja družbe v letu 2000.

Predlog sklepa, ki ga podaja nadzorni
svet: za revizijsko družbo, ki bo revidirala
računovodske izkaze za leto 2000, se ime-
nuje revizijska hiša Podboršek, k.d.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe vsak delovnik od
8. do 12. ure, vključno do dneva zasedanja
skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in poslani v roku 7
dni po objavi tega sklica na sedež družbe.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod
pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino
upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarji glasujejo osebno, po zastop-
niku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo pred začetkom skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
so na dan 1. 8. 2000 vpisani v delniško
knjigo, vodeno v centralnem registru Kli-
rinško depotne družbe v Ljubljani.

Dvorana bo odprta pol ure pred začet-
kom zasedanja.

Naprošamo udeležence in pooblaščen-
ce, da se javijo v sprejemnici pol ure pred
pričetkom skupščine. Udeleženci skupšči-
ne se morajo podpisati na seznam udele-
žencev in prevzeti glasovalne lističe.

Kolikor skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se po enournem premoru
skupščina ponovno sestane in veljavno odlo-
ča, ne glede na višino zastopanega kapitala.

Olma, Proizvodnja kemičnih
izdelkov, d.d., Ljubljana

uprava

Št. 35 Ob-31005
Varnost Mengeš, družba za varovanje

premoženja, d.d., Pelechova 15, Preserje
pri Radomljah, Radomlje, na podlagi določil
Zakona o gospodarskih družbah in Statuta
družbe sklicujem

6. zasedanje skupščine
delniške družbe Varnost Mengeš,

družba za varovanje premoženja d.d.
Mengeš,

ki bo v četrtek, 27. julija 2000 ob 8. uri
na sedežu družbe v Preserjah pri Radom-
ljah, Pelechova 15 v sejni sobi.

Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se izvoli Antona Videmška, za prešte-
valca glasov se izvolita: Irena Bogataj in Mar-
jan Dolinšek, za sestavo notarskega zapi-
snika se imenuje notarja Jožeta Rožmana iz
Domžal.

2. Potrditev revizorja za leto 1999 in ime-
novanje revizorja za leto 2000.

Predlog sklepa: za revizorja računovod-
skih izkazov družbe za leto 1999 se potrdi
Revizijska družba Podboršek d.o.o, ki je
opravila revizijo za leto 1999. Ista revizijska
družba se imenuje za revizijo računovod-
skih izkazov družbe za leto 2000.

3. Potrditev letnega poročila za leto
1999.

Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
uprave o poslovanju družbe v letu 1999 s
pozitivnim mnenjem revizorja in nadzornega
sveta, vse v vsebini kakor je to navedeno v
prilogi k temu sklepu.

4. Sprejem sklepa o kritju izgube.
Predlog sklepa: izkazana izguba na dan

31. 12. 1999 v letnem poročilu se krije iz
postavke “v breme rezerv”.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Delničarji se skupščine udeležijo oseb-

no ali pa za udeležbo na skupščini in glaso-
vanje pooblastijo drugo osebo. Pooblašče-
nec se mora izkazati s pisnim pooblastilom.

Besedilo letnega poročila z mnenjem re-
vizorja in nadzornega sveta je na vpogled
delničarjem na sedežu družbe vsak dan v
delovnem času.

Varnost Mengeš, d.d., Radomlje
direktor Marjan Gorza

Ob-31007
Pletilja, d.d., Litija na podlagi 6. točke

statuta družbe Pletilja d.d. Litija sklicujem

5. sejo skupščine,

ki bo v ponedeljek 24. 7. 2000 ob 13. uri
na sedežu družbe v Litiji, Ljubljanska c. 18.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagani dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-

sednika skupščine, verifikacijsko komisijo
za izvedbo glasovanja in volitev, ter notarja v
vlogi zapisnikarja po predlogu uprave.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe v letu 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
pozitivnega mnenja nadzornega sveta se
sprejme zaključni račun za leto 1999.

4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta da do-
biček iz leta 1999 v višini 8,813.000 SIT
ostane nerazporejen.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in njihovi pooblaščeni zastopniki, ki mo-
rajo tri dni pred skupščino svojo udeležbo
prijaviti v tajništvu na sedežu družbe. Hkrati
z najavo udeležbe na skupščini morajo
pooblaščenci predložiti pisna pooblastila.
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Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
dne 24. 7. 2000 ob 13. uri v istem prosto-
ru. Po ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Gradivo s predlogi sklepov je na vpogled
delničarjem na sedežu družbe vsak dan od
11. do 13. ure.

Pletilja, d.d., Litija
uprava

 Semec Silvo

Št. 6/2000 Ob-31008
Na podlagi 7.2. točke statuta delniške

družbe Ojstrica d.d., Dravograd, uprava
družbe sklicuje

3. sejo skupščine družbe
Ojstrica d.d., Dravograd,

ki bo v torek, 29. avgusta 2000 ob 11.
uri v prostorih družbe v Dravogradu, Trg 4.
julija 29.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi

sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe Ojstrica d.d., za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo družbe Ojstrica d.d. za leto 1999 sku-
paj z revizorskim poročilom po predlogu
uprave in ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta.

4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov za leto 2000 imenuje revizijska družba
Loris, revizija in storitve d.o.o., Dravograd.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki in pooblaščenci; poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega 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 je del-
ničarjem na vpogled na sedežu družbe Oj-
strica d.d., Dravograd 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 sklica.

Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščen-

cu oziroma zastopniku, in sicer na podla-
gi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob

vstopu v prostor zasedanja, razen za 2.
točko dnevnega reda, o kateri se odloča z
javnim glasovanjem z dvigom rok. Na
skupščini se odloča o objavljenih predlo-
gih sklepov po posameznih točkah dnev-
nega reda.

Prostor bo odprt od 10.30 dalje. Če
skupčina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 12. uri v
istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Ojstrica d.d., Dravograd
uprava družbe

Ob-31009
Na podlagi 6.3. točke statuta družbe Tri-

so, proizvodnja šolske in pisarniške opre-
me, d.d., Slovenj Gradec in v skladu z do-
ločbami 283. člena zakona o gospodarskih
družbah sklicujem

4. sejo skupščine družbe
Triso, d.d.,

ki bo v četrtek 24. 8. 2000 ob 15. uri,
na sedežu družbe Slovenj Gradec, Pameče
153.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine ter ugotovitev sklepčno-
sti.

Predlog sklepa: za predsednika skupš-
čine se imenuje Vesna Rapnik, za prešte-
valca glasov se imenujeta Marija Marzel in
Marija Vrečar. Seji bo prisostvovala vab-
ljena notarka Sonja Kralj iz Slovenj Grad-
ca.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za poslovno leto 1999, z
mnenjem nadzornega sveta o poslovanju
družbe za leto 1999.

3. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube.

Predlog sklepa: nepokrita izguba iz pre-
teklih let v višini 65,909.554,68 SIT in njen
revalorizacijski popravek, ki na dan 31. 12.
1999 znaša 17,459.845,63 SIT, skupaj
83,369.400,31 SIT, se v znesku
79,232.327,41 SIT pokrije v breme revalo-
rizacije rezerv, razlika 4,137.072,90 SIT
pa v breme rezerv.

4. Imenovanje revizorja delniške družbe
za revidiranje računovodskih izkazov za po-
slovno leto 2000.

Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-
ga sveta, se za revizorja delniške družbe za
revidiranje računovodskih izkazov za poslov-
no leto 2000, imenuje družba Boniteta,
d.o.o., iz Velenja.

5. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega nadomestnega člana nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: na podlagi odstopne iz-
jave člana nadzornega sveta, skupščina raz-
reši mag. Aleša Gabrščeka članstva v nad-
zornem svetu z dnem sprejema sklepa o
razrešitvi na skupščini.

Skupščina imenuje novega člana nad-
zornega sveta, ki zastopa interese delničar-
jev. Mandat novoizvoljenemu članu nastopi
z dnem imenovanja na skupščini in mu po-
teče z rokom mandata ostalih članov nad-
zornega sveta družbe.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastitvenega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo
udeležbo na skupščini prijavijo osebno ali
pisno, s priporočeno pošiljko, najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.

Gradivo
Gradivo za skupščino, bo na vpogled

vsak delovni dan v tajništvu družbe od 9. do
13. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina zopet sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Triso, proizvodnja šolske
in pisarniške opreme

uprava
ing. Niko Pečarič

Št. 268/2000 Ob-31010
Na podlati 7. poglavja 2. točke Statuta

družbe Kostak, komunalno stavbnega pod-
jetja d.d., uprava družbe sklicuje

7. sejo skupščine delničarjev
družbe Kostak d.d. Krško,

ki bo dne 31. 8. 2000 (četrtek), ob 15.
uri, na sedežu družbe, Leskovška cesta 2 a,
Krško.

Uprava predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev in imenovanje delovnih orga-

nov skupščine.
Predlog sklepa uprave: skupščina izvoli

Meto Lipovž za predsednico skupščine, pre-
števalki glasov Mojco Brinovec in Mojco Ka-
stelic ter imenuje Andreja Doklerja v vlogi
zapisnikarja.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa uprave: potrdi se predla-

gani dnevni red.
4. Letno poročilo za poslovno leto 1999.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sklepa: potrdi se predlagano letno poročilo
uprave za poslovno leto 1999, skupaj z
mnenjem pooblaščenega revizorja in mne-
njem nadzornega sveta.

5. Razporeditev dobička, ustvarjenega v
poslovnem letu 1999.

Predlog sklepa uprave: družba Kostak
d.d. je v poslovnem letu 1999 ustvarila ce-
lotni bruto dobiček v višini 46,880.975,31
SIT. Od tega predstavlja davek iz dobička
3,105.313 SIT, oziroma predstavlja čisti do-
biček v višini 43,775.662,31 SIT.

Na predlog sklepa uprave in na podlagi
mnenja nadzornega sveta se sprejme raz-
poreditev čistega dobička, ustvarjenega v
poslovnem letu 1999v višini
43,775.662,31 SIT, in sicer:
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a) za rezerve družbe v višini:
21.887.831,15 SIT,

b) nerazporejen čisti dobiček v višini:
21.887.831,16 SIT.

6. Delitev ugotovljenega čistega dobič-
ka iz poslovnega leta 1994.

Predlog sklepa uprave: na predlog skle-
pa uprave in na podlagi mnenja nadzornega
sveta se sprejme predlagana delitev ugo-
tovljenega čistega dobička, ustvarjenega v
poslovnem letu 1994 v višini 4,971.390,91
SIT in revalorizacijski popravek nerazpore-
jenega dobička iz leta 1993 v višini
10,347.868,64 SIT, to je v skupni višini
15.319.259,55 SIT, in sicer:

a) dividenda 248 SIT bruto na delnico,
kar pri 58.714 delnicah, ki so upravičene
do izplačila dividende, predstavlja
14.561.072 SIT. Do izplačila dividend je
upravičen delničar, ki je lastnik delnic, evi-
dentiranih v delniški knjigi pri Kliriniško de-
potni družbi na dan zasedanja skupščine
delničarjev.

b) udeležba pri dobičku uprave je v zne-
sku 758.187,55 SIT, v skladu s V. poglav-
jem Statuta družbe Kostak d.d.

Izplačilo dividend in udeležbe pri dobič-
ku uprave bo realizirano v roku 30 dni po
datumu zasedanja skupščine delničarjev, v
obliki gotovine.

7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revediranje računovodskih izkazov za po-
slovno leto 2000 se imenuje za revizorja
revizijsko družbo IN Revizija d.o.o. Ljub-
ljana.

8. Izvolitev in imenovanje članov nadzor-
nega sveta, ki zastopajo interese delničar-
jev in seznanitev skupščine s predstavniki
delavcev v nadzornem svetu.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina družbe Kostak d.d. izvoli in ime-
nuje naslednje člane nadzornega sveta:

– Miran Gombač,
– Gregor Pajič,
– Rudolf Mlinarič,
– Franci Bogovič.
Skupščina se seznani, da je svet delav-

cev družbe Kostak d.d. izvolil in imenoval
dva predstavnika delavcev v nadzorni svet
družbe Kostak d.d.

Skupščina imenuje vse člane nadzorne-
ga sveta družbe Kostak d.d., in sicer s pri-
četkom mandata 1. 9. 2000 in za mandat-
no dobo 4 let.

9. Določitev nagrad za člane nadzorne-
ga sveta družbe Kostak d.d.

Predlog sklepa uprave: v skladu z 276.
členom Zakona o gospodarskih družbah
uprava predlaga višino nagrade v obliki sej-
nine za udeležbo na seji predsedniku in čla-
nom nadzornega sveta družbe Kostak d.d.,
in sicer:

– predsedniku nadzornega sveta v višini
61.000 SIT,

– članom nadzornega sveta v višini
41.000 SIT.

Nagrada se usklajuje glede na rast cen
na drobno v Republiki Sloveniji.

Vsi člani nadzornega sveta so upravičeni
do povračila potnih stroškov za udeležbo na
seji.

10. Spremembe Statuta družbe Kostak
d.d.

Predlog sklepa uprave: skupščina sprej-
me predlagane spremembe in čistopis Sta-
tuta družbe Kostak d.d.

11. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za predlagani dnevni red vključ-

no s predlogi sklepov in besedilom predla-
ganih sprememb Statuta družbe je dostop-
no in na vpogled na sedežu družbe v splo-
šno-kadrovskem sektorju, pri Sonji Avsenak
vsak delavnik od 10. do 14. ure od dneva
objave sklica skupščine družbe pa do dne-
va zasedanja skupščine.

Delničarji lahko svoje nasprotne predlo-
ge, ki morajo biti v pisni in obrazloženi obli-
ki, vložijo v roku sedmih dni od dneva obja-
ve sklica skupščine, priporočeno po pošti
ali neposredno v tajništvu družbe. Za volitve
članov nadzornega sveta obrazložitev ni po-
trebna.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo svojo udeležbo ter deponira-
jo pooblastila na sedežu družbe Kostak d.d.
Udeleženci skupščine se izkažejo z vabi-
lom, osebno izkaznico ali drugo javno listino
s fotokopijo in s podpisom na seznam ude-
ležencev.

Zaradi sestavitve seznama udeležencev
prisimo delničarje oziroma njihove pooblaš-
čence, da se prijavijo pol ure pred začet-
kom zasedanja v sprejemni pisarni, kjer so
dolžni podpisati seznam pristonih delničar-
jev ter da prevzamejo glasovalne lističe in
druga gradiva.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasednje istega dne
ob 16. uri.

Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Kostak d.d., Krško
uprava družbe

Silvana Mozer, univ. dipl. ekon.

Št. 12/00 Ob-31142
Na podlagi 7.2 točke statuta družbe Is-

kra Elektrozveze, d.d. Ljubljana, Stegne 11,
uprava družbe vabi delničarje na

3. sejo skupščine
družbe Iskra Elektrozveze, d.d.,

Ljubljana,
ki bo v torek, 1. 8. 2000 ob 10. uri, v

Hotelu Ilirija (v pritličju), Trg prekomorskih
brigad 4, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika skupš-
čine imenuje Danico Klemenc, za prešte-
valca glasov pa Olgo Sečnik in Tanjo Kušar.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka
Dušica Berden.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta skupščina sprej-
me letno poročilo družbe za leto 1999 v
predlaganem besedilu.

4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

mnenju nadzornega sveta ostane dobiček iz

leta 1999 v višini 45,364.089,88 SIT, ne-
razporejen.

Skupščina je seznanjena, da je uprava
skladno z 228. členom ZGD, s sklepom št.
46/2000 z dne 15. 2. 2000 razporedila
dobiček iz leta 1999 v višini 45,364.000 SIT
v rezerve.

5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega svet se sprejmejo spremembe
in dopolnitve statuta družbe v predlaganem
besedilu.

Z dnem, ko bo zaključen notranji odkup,
preneha veljati akt o lastninskem preoblikova-
nju podjetja, kot sestavni del statuta družbe.

Za čistopis statuta po prvem in drugem
odstavku tega sklepa je pooblaščena upra-
va, ki poskrbi tudi za priglasitev sprememb
in dopolnitev oziroma čistopisa statuta, re-
gistrskemu sodišču.

6. Razrešitev in imenovanje nadzornega
sveta.

Predlog sklepa:
a) Na predlog nadzornega sveta se z

dnem sprejema tega sklepa, zaradi spre-
memb v številčnosti nadzornega sveta in
lastniški strukturi razrešijo dosedanji člani
nadzornega sveta.

b) Na predlog nadzornega sveta se z
dnem sprejema tega sklepa imenujejo v
nadzorni svet: Dušan Šešok in Jože Pukl,
oba z mandatom 4 let.

Skupščina je seznanjena, da je svet de-
lavcev imenoval v nadzorni svet člana po
svojem predlogu.

7. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2000 imenuje revizijska hiša KPMG,
d.o.o., Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopni-
ki, ki bodo pred sejo skupščine prijavili svo-
jo udeležbo na sedežu družbe in so vpisani
v centralnem registru vrednostnih papirjev
pri KDD, po stanju na dan skupščine.

Iz operativno tehničnih razlogov prosimo
delničarje, pooblaščence in zastopnike, da
prijavijo svojo udeležbo na skupščini naj-
kasneje tri dni pred sejo.

Popolno gradivo za skupščino je delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu
direktorja vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ni sklepčna, se ponovno sestane pol
ure kasneje. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala družbe.

Iskra Elektrozveze, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-31150
Na podlagi 37. člena statuta družbe Var-

nost Vič, varovanje premoženja d.d., upra-
va sklicuje



Stran 5824 / Št. 59/ 30. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

2. skupščino družbe
Varnost Vič, varovanje premoženja d.d.,

Ljubljana, Koprska 94,
ki bo dne 1. 8. 2000 ob 13. uri na sede-

žu družbe v Ljubljani, Koprska 94, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: ugotovi se
sklepčnost skupščine.

Za predsedujočo skupščine se izvoli:
Branko Neffat, univ. dipl. prav.

Izvoli se preštevalca glasov: Barbara Bo-
bek, Janez Cerk.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1999 z mnenjem revizorja in sprejem skle-
pa o ugotovitvi in razporeditvi čistega do-
bička.

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 5,015.620,33 SIT in se nameni za
nakup poslovnih prostorov.

3. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: oblikuje se
sklad lastnih delnic družbe iz rezerv družbe
po predlogu uprave in ob pozitivnem mnen-
ju nadzornega sveta, za namene, ki jih dolo-
ča 240. člen zakona o gospodarskih druž-
bah.

O nakupih, prodaji in ceni za lastne del-
nice odloča uprava v skladu s sklepom
skupščine in na podlagi kriterijev in pravil, ki
jih določi nadzorni svet.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2000 skupščina
imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Dunajska
21, Ljubljana.

5. 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 skup-
ščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi

vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Varnost Vič, d.d., Ljubljana
direktor Marjan Dovjak, ek.

Št. 329/00 Ob-31200
Uprava družbe Hidrotehnik Vodnogospo-

darsko podjetje d.d., Slovenčeva 97, Ljub-
ljana v soglasju z nadzornim svetom sklicuje

4. letno skupščino družbe Hidrotehnik
d.d., Ljubljana

ki bo dne 8. 8. 2000 ob 12. uri v prosto-
rih družbe na Slovenčevi 97, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine, iz-
volijo se delovni organi skupščine: predse-
dnik skupščine in preštevalca glasov.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju za leto 1999.

Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: skupščina sprej-
me predlagano letno poročilo o poslovanju
za leto 1999.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: dobiček ugotov-
ljen v letu 1999, v znesku 30,201.841,12
SIT ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizorja družbe za poslovno leto 2000 se
imenuje revizijska hiša Podboršek, k.d.,
Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so na dan 4. 8. 2000
vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v cen-
tralnem registru KDD – Centralni klirinški
depotni družbi d.d., Ljubljana in bodo sami
ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali poo-
blaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na
skupščini najmanj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.

Pooblaščenci in zastopniki morajo prija-
vi na skupščino obvezno priložiti pismeno
pooblastilo za zastopanje.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemnem pro-
storu skupščine, in sicer uro pred začet-
kom zasedanja, kjer bodo s podpisom potr-
dili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, po-
trebno za glasovanje.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh po objavi sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovno sestala uro ka-
sneje, glasovanje pa bo ne glede na število
prisotnih delnic.

Vsa gradiva so na vpogled v tajništvu
podjetja, vsak delovni dan od 10. do 12.
ure, oziroma za informacije pokličite po te-
lefonu 061/341-597.

Hidrotehnik Vodnogospodarsko
podjetje d.d.

Št. 112/2000 Ob-31228
Na podlagi 36. in 37. člena statuta druž-

be Center Ljubljana, trgovsko podjetje d.d.,
uprava sklicuje

6. skupščino družbe
Center Ljubljana, trgovsko podjetje

d.d.,
ki bo dne 31. julija 2000 ob 7.30 v

poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Leta-
liška 1, 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 skupščini se izvoli
predsednik nadzornega sveta Anton Se-
deljšak.

Izvolita se preštevalca glasov, in sicer
Vida Gosar in Uroš Keber.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1999 z mnenjem revizorja.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzor-
nega sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme letno
poročilo za leto 1999 v predloženem be-
sedilu z mnenjem revizorja ter nadzornega
sveta.

3. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube iz preteklih poslovnih let za
družbo Center Ljubljana d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep o pokri-
vanju izgube za pretekla poslovna leta v
predloženem besedilu.

4. Določitev višine sejnin za predsedni-
ka in člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne višine sejnin za predsednika in člane
nadzornega sveta.

5. 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.

Delničarji lahko vložijo nasprotne pred-
loge k posameznim točkam dnevnega reda
v 7 dneh od dneva objave sklica skupščine
v Uradnem listu RS.

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.

Skupščine se lahko udeležijo in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zara-
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di vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje eno uro kasneje, v istih
prostorih. Skupščina bo takrat veljavno od-
ločala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Center Ljubljana d.d.
direktor Boštjan Čertanec

Ob-31177
Na podlagi 43. člena Statuta TIM, Tovar-

na izolacijskega materiala, d.d., Laško, skli-
cuje uprava družbe

5. redno zasedanje skupščine
 družbe TIM Laško, d.d.,

ki bo v petek, 4. avgusta 2000 ob 12.
uri v Bidermeierjevem salonu Zdravilišča
Laško.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepov:

1. Ugotovi se, da je skupščina sklepč-
na.

2. Imenujejo se organi skupščine v
predlagani sestavi.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar An-
ton Rojec.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe v letu 1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju družbe TIM Laško, d.d. za
leto 1999 v vsebini, kot ga je predlagala
uprava in na podlagi mnenja nadzornega
sveta.

3. Predlog delitve čistega dobička iz po-
slovnega leta 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me predlagana delitev čistega dobička.

Čisti dobiček iz poslovnega leta 1999 v
višini 128,553.005,21 SIT ostane neraz-
porejen in ga bo družba razporedila v na-
slednjih letih skladno s poslovno politiko
družbe.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlogi sklepov:

1. Skupščina se na podlagi odstopne
izjave z dne 22. 6. 2000 seznani z
odstopom Matjaža Koselja z mesta člana
nadzornega sveta TIM Laško, d.d.

2. Skupščina se seznani s prene-
hanjem začasnega mandata Tadeja
Počivavška, imenovanega s sklepom Okra-
jnega sodišča v Celju z dne 1. 2. 2000, ki
velja do sklica prve skupščine.

3. Za člana nadzornega sveta TIM
Laško, d.d. – predstavnika delničarjev, se
izvolita Tadej Počivavšek in Matjaž Koželj,
do zaključka mandata tega nadzornega sve-
ta, to je do 30. 6. 2003.

5. Spremembe in dopolnitve Statuta del-
niške družbe TIM Laško.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta delniške družbe TIM
Laško d.d. v predlagani vsebini.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe TIM

Laško d.d., za poslovno leto 2000 se ime-
nuje revizijska družba Ernst & Young d.o.o.
iz Ljubljane.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nad-

zorni svet, razen pri 4., 5. in 6. točki dnev-
nega reda, kjer je predlagatelj nadzorni svet.

Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico imajo delničarji, ki so na
dan 1. avgusta 2000 vpisani v delniško knji-
go družbe TIM Laško, d.d., in najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine družbi pi-
sno, s priporočeno poštno pošiljko, prijavijo
svojo udeležbo.

Delničarji se lahko udeležijo skupščine in
na zasedanju glasujejo osebno ali po poob-
laščencu oziroma zastopniku. Pooblaščenci
morajo prijavi priložiti pisno pooblastilo.

Pooblastilo za fizične osebe mora vse-
bovati ime in priimek ter naslov pooblastite-
lja in pooblaščenca, kraj in datume ter pod-
pis pooblastitelja, za pravne osebe pa fir-
mo, sedež podjetja in žig pooblastitelja ter
vse podatke o pooblaščencu.

Udeleženci skupščine se na zasedanju
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki pa poleg tega še z izpiskom iz
sodnega registra. Glavni direktor in člani
nadzornega sveta se skupščine lahko ude-
ležijo tudi če niso delničarji in ne glede na
predhodno prijavo udeležbe.

Udeleženci se na dan skupščine prigla-
sijo eno uro pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice, ki hkrati služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini.

Seznanitev z gradivom in glasovanje na
skupščini.

Gradivo s predlogi sklepov k posamez-
nim točkam dnevnega reda je delničarjem
na vpogled od 4. julija 2000 dalje v tajniš-
tvu uprave na sedežu družbe TIM Laško,
d.d., vsak delavnik od 8. do 12. ure. Na
zasedanju skupščine se odloča o objavlje-
nih predlogih sklepov po posameznih toč-
kah dnevnega reda, pri čemer se o vseh
točkah glasuje z glasovnicami, razen pri
točki 1, kjer se glasuje z dvigom rok. Vsa-
ka delnica šteje en glas, sklepi pa se spre-
jemajo z navadno večino oddanih glasov,
razen pri 5. točki, kjer je potrebna tričetr-
tinska večina glasov.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi ob 13. uri istega dne v
istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega kapitala.

Predlog delničarjev.
Delničarji lahko v enem tednu po objavi

sklica skupščine družbi pisno podajo ra-
zumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava
in nadzorni svet bosta o predlogih sprejela
svoja stališča najkasneje 12 dni po sklicu
skupščine in o njih obvestila delničarje z
objavo v Uradnem listu RS.

TIM Laško, d.d.,
uprava družbe

Ob-31214
Na podlagi zakona o gospodarskih druž-

bah in statuta družbe sklicuje uprava

2. redno letno skupščino
družbe IMP TEN d.d., Ljubljana,

Vojkova 58,
ki bo v torek, dne 1. 8. 2000 ob 14. uri

v jedilnici podjetja Prelest na Vojkovi 58 v
Ljubljani.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava predlaga sprejem sklepa: ugoto-

vi se sklepčnost skupščine, za predsednika
skupščine se izvoli Tomaž Štrakl, v verifika-
cijsko komisijo se izvolita Jadranka Golob in
Laura Komel. Skupščini bo prisostvovala no-
tarka Nevenka Tory.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1999.

Uprava predlaga sprejem sklepa: sprej-
me se letno poročilo za leto 1999 skupaj z
mnenjem pooblaščenega revizorja in mne-
njem nadzornega sveta.

3. Predlog razporeditve čistega dobička
za leto 1999.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem sklepa: dobiček iz leta 1999 v višini
11,587.234,67 SIT ostane v celoti neraz-
porejen.

4. Pokrivanje izgube iz leta 1998.
Uprava in nadzorni svet predlagata spre-

jem sklepa: sprejme se sklep o pokrivanju
izgube iz leta 1998 skupaj z mnenjem nad-
zornega sveta. Izguba iz leta 1998 v višini
213,360.431,44 SIT se skupaj z revalori-
zacijskim popravkom izgube iz preteklih let
v višini 16,215.392,79 SIT, pokrije v bre-
me drugih rezerv v višini 112,446.238,70
SIT in v breme revalorizacijskega popravka
rezerv v višini 117,129.585,53 SIT.

5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Uprava predlaga sprejem sklepa: obliku-

je se sklad lastnih delnic v skladu z določili
240. člena ZGD v višini 24,984.300 SIT,
kar predstavlja 10% osnovnega kapitala
družbe. Lastne delnice se bodo pridobivale
iz sredstev rezerv nad z zakonom predpisa-
no višino.

6. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:
za revizorja družbe za leto 2000 se imenuje
revizijska družba LM Veritas d.o.o., Dunaj-
ska 106, Ljubljana.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo lastniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniški knjigi
ter njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svo-
jo udeležbo pisno prijavijo tako, da njihova
prijava prispe na sedež družbe do vključno
27. 7. 2000. Delničarji se izkažejo z oseb-
nim dokumentom, pooblaščenci s pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpiskom iz sodnega registra. Pooblastilo
mora vsebovati ime in priimek ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, njuni EMŠO
in njuna podpisa, število glasov, ki jih ima
pooblastitelj ter kraj in datum izdaje poobla-
stila.

Prevzem glasovnic bo pol ure pred pri-
četkom skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki z obrazložitvijo vloženi v 7 dneh
po objavi tega sklica v tajništvu družbe v
Ljubljani, Vojkova 58.
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Gradivo za skupščino s predlogom skle-
pov je na vpogled v tajništvu družbe vsak
delovni dan med 9. in 12. uro in to od dne
objave tega sklica do 31. 7. 2000.

Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% vseh glasov. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedala istega dne ob 15.
uri v istih prostorih in z istim dnevnim re-
dom. Na ponovnem zasedanju se veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

IMP TEN d.d.
uprava-direktor

Kamilo Lekše, univ. dipl. oec.

Razširitev dnevnega reda

Ob-31332
Uprava in nadzorni svet TKI Hrastnik,

d.d., objavljata dopolnitev dnevnega reda
za sklic pete skupščine delniške družbe, ki
je bila sklicana za 27. julija 2000 (objava v
Ur. l. RS, št. 57 z dne 26. 6. 2000).

Že objavljeni dnevni red se dopolni z
dvema točkama (7. točko in 8. točko), in
sicer za 6. točko, medtem ko se vodi tč. 7
že objavljenega dnevnega reda pod točko
9. Ostali že objavljeni tekst ostane nespre-
menjen.

Dopolnjeni dnevni red:
7. Razrešitev člana nadzornega sveta

delniške družbe TKI Hrastnik – predstavni-
ka delničarjev v nadzornem svetu družbe
pred iztekom mandata.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se Irena Stanka Čurin, univ. dipl. ek.,
razreši funkcije člana nadzornega sveta na
podlagi njene nepreklicne odstopne izjave
pred iztekom mandata.

8. Imenovanje novega člana nadzorne-
ga sveta delniške družbe TKI Hrastnik –
predstavnika delničarjev v nadzornem svetu
do poteka dosedanjega mandata.

Predlog sklepa: izvoli se novi član nad-
zornega sveta – predstavnik delničarjev del-
niške družbe TKI Hrastnik v iztekajočem
mandatu po predlogu nadzornega sveta, in
sicer: Borut Celan, univ. dipl. ek., predstav-
nik Krekove družbe za upravljanje, d.d., Ma-
ribor.

TKI Hrastnik, d.d., Hrastnik
nadzorni svet
predsednica

Irena Stanka Čurin, dipl. ek.
uprava

direktor Branko Majes, dipl. ek.

Nasprotni predlog

Ob-31230
Na podlagi 288. člena ZGD uprava druž-

be Gorenjski tisk, d.d., Kranj, Mirka Vadno-
va 6, Kranj objavlja

nasprotni predlog

delničarja Slovenska odškodninska
družba, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljublja-
na, k predlogu sklepa pod 4. točko dnev-
nega reda 5. skupščine, sklicane za dne

17. 7. 2000 ter obvešča delničarje o svo-
jem stališču.

4. točka dnevnega reda: Volitve članov
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: v nadzorni svet družbe
Gorenjski tisk, d.d., Kranj, se izvoli: prof.
dr. Ljubo Sirc, Franc Lotrič, dipl. ekon.,
Dean Mikolič, dipl. ekon., Dimitrij Marjano-
vič, dipl. ekon.

Obrazložitev
Slovenska odškodninska družba, d.d. in

Kapitalska družba, d.d., sta velika posamič-
na delničarja v delniški družbi Gorenjski tisk,
d.d. in v nadzornem svetu trenutno nimata
svojega predstavnika, zato predlagatelj me-
ni, da je nasprotni volilni predlog utemeljen.

Stališče uprave
Uprava meni, da je prvotni volilni predlog

za nadzorni svet v sklicu skupščine skladen
z višino zastopanega kapitala posameznih
skupin delničarjev.

Pooblaščene investicijske družbe, Kapi-
talski in Odškodninski sklad (ca. 35% kapi-
tala) imajo dva predstavnika, enega ima naj-
večji individualni lastnik, enega pa imajo mali
delničarji in druge pravne osebe (ca. 50%
kapitala).

Po nasprotnem predlogu pa mali delni-
čarji in druge pravne osebe nimajo več pred-
stavnika v nadzornem svetu.

Gorenjski tisk, d.d., Kranj
predsednica uprave:

Kristina Kobal, dipl. prav.

Razne objave

Ob-31175
Sklad za spodbujanje razvoja Triglavske-

ga narodnega parka, d.d., Kotnikova 28,
Ljubljana, razpisuje

oddajo v najem
poslovnih prostorov in zemljišč
gostinsko-turističnega objekta

Okrepčevalnice Zatrnik na Pokljuki
Objekt leži na parcelni št. 518/6 k.o.

Zgornje Gorje in je v uporabi z določenim
funkcionalnim zemljiščem.

Najemni pogoji
1. Nepremičnine, ki so predmet razpisa-

nega najema, mora najemnik prevzeti v ce-
loti.

2. Prijave na razpis morajo biti vložene
pisno in priložene zahtevane priloge.

3. Rok za vložitev prijave je 10 dni po
objavi razpisa. Prijave zainteresirani vložijo v
zaprti kuverti, na kateri naj bo oznaka “Raz-
pis za najem”.

Prijavo vložite na naslov: Sklad za spod-
bujanje razvoja TNP, d.d., Kotnikova 28,
1000 Ljubljana.

4. Najem bo trajal nedoločen čas.
5. Ponudniki morajo položiti kavcijo v vi-

šini 500.000 SIT. Ta znesek bo najemoda-
jalec poračunal kot predplačilo najemnine
oziroma za pokritje obveznosti iz naslova
najemnine teh nepremičnin. Kandidatu za
najem, ki ne bo izbran, bomo navedeno
kavcijo vrnili v roku 8 dni po izboru, v skladu

s pogoji, ki so navedeni v tem razpisu. Viši-
na najemnine in postopek za njeno obliko-
vanje je določen predlogu pogodbe. To vi-
šino recitira kandidat v skladu s pogoji, do-
ločenimi v pogodbi.

Vsak ponudnik mora v prijavi na razpis
priložiti:

– izjavo, da bo podpisal najemno pogod-
bo, katere predlog lahko dvigne na Skladu
informacijske pisarne, Ljubljana, Kotnikova
28, vsak dan od 10. do 11. ure,

– dokaz, da ima plačano kavcijo,
– izjavo, da bo redno vzdrževal navede-

ne nepremičnine in za njih skrbel kot dober
gospodar,

– izjava, da bo redno plačeval najemni-
no vnaprej in da bo plačeval obveznosti, ki
so vezane na upravljanje s temi nepremični-
nami,

– izjava, da bo v primeru, da bo sklad
vodil investicijska vzdrževalna dela na ob-
jektu, prilagajal poslovanje izvajanja teh in-
vesticijskih del,

– izjava, da bo sodeloval pri propagand-
nih oglasih in akcijah sklada, kadar bodo ta
vezana na turistično predstavitev tega ob-
močja.

Zainteresirani si nepremičnine lahko og-
ledajo. Ogledu se morajo poprej dogovoriti
s predstavnikom sklada na tel.
061/13-19-052, med 10. in 11. uro.

Kandidati bodo o izboru obveščeni 15
dni po poteku roka za prijavo. Odločitev o
izboru bo dokončna.

Odpiranje ponudb bo dokončno 14. dan
po objavi tega razpisa ob 13. uri, v prosto-
rih informativne pisarne Sklada za spodbu-
janje razvoja TNP, d.d., na Kotnikovi 28 v
Ljubljani, od tega dne je možno vložiti te
ponudbe.

Odločitev komisije bo dokončna.
Sklad bo merila za izbor najugodnejšega

ponudnika upošteval:
– višino ponujene najemnine 80%,
– podpisane zahtevane izjave 15%,
– morebitne druge ugodnosti 5%.

Sklad za spodbujanje razvoja
Triglavskega narodnega parka, d.d.,

Ljubljana

Ob-31016
Micom Marcus, marketing in trgovina,

d.o.o., Koper, v stečaju, Belveder b.š., Ko-
per, skladno s sklepom stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Kopru, opr. št. St
18/98 z dne 14. 6. 2000 objavlja

prodajo premoženja
stečajnega dolžnika zalog trgovskega
blaga (tekstilnih izdelkov) z zbiranjem

pisnih ponudb
1. Predmet prodaje: zaloga trgovskega

blaga (tekstilnih izdelkov), kot izhaja iz in-
venturnega popisa na dan 15. 4. 1999.

2. Najnižja prodajna cena: 17,981.133
SIT za celotno zalogo.

Cena je brez DDV, ki se zaračuna v bre-
me kupca.

3. Ostali pogoji prodaje:
– rok za zbiranje ponudb je 8 dni od te

objave,
– pisne ponudbe je potrebno poslati s

priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici s pri-
pisom “St 18/98 – prodaja z zbiranjem po-
nudb – ne odpiraj”, na naslov: Okrožno so-
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dišče v Kopru, Ferrarska ul. 9, 6000 Ko-
per,

– vsak ponudnik mora pred končnim ro-
kom za oddajo ponudbe položiti varščino v
višini 10% najnižje prodajne cene, na žiro
račun stečajnega dolžnika, št.
51400-690-64696, APP Koper, s pripisom
“varščina v zvezi s pisno ponudbo”. Plačana
varščina bo izbranemu ponudniku vračuna-
na v kupnino, drugim pa vrnjena v 8 dneh
po izbiri najboljšega ponudnika. Varščina se
ne obrestuje,

– pisna ponudba mora vsebovati priimek
in ime kupca ter njegov naslov oziroma fir-
mo in sedež, predmet nakupa in ponujeni
znesek kupnine, plačilne pogoje in dokazilo
o plačilu varščine. Ponudbo mora podpisati
kupec oziroma odgovorna oseba pravne
osebe,

– prednost pri nakupu ima ponudnik, ki
bo ponudil višjo ceno in boljše plačilne po-
goje,

– o izbiri najboljšega ponudnika bo od-
ločeno v 5 dneh po končanem zbiranju po-
nudb,

– izbrani ponudnik mora pogodbo o na-
kupu skleniti v roku 8 dni po prejemu ob-
vestila o izbiri in kupnino v celoti plačati v
30 dneh po sklenitvi pogodbe; za zavaro-
vanje plačila kupnine (če je rok plačila kup-
nine daljši od 15 dni) mora izbrani ponud-
nik v roku 8 dni po izbiri zagotoviti zavaro-
vanje plačila kupnine, to je nepreklicno
bančno garancijo prvovrstne banke na prvi
poziv,

– če izbrani ponudnik ne sklene pogod-
be ali ne plača kupnine v celoti v določe-
nem roku ali v določenem roku ne predloži
bančne garancije, se šteje, da je odstopil
od nakupa ali bo prodaja razveljavljena, varš-
čino pa bo obdržal stečajni dolžnik. Če ku-
pec ne plača v roku celotne kupnine ali
kakorkoli odstopi od nakupa, se mu vrne
tisti del kupnine, ki ostane po pokritju vseh
stroškov, ki so nastali zaradi kupčevega od-
stopa od nakupa,

– kupljeno premično premoženje kupec
prevzame v last in posest po plačilu celotne
kupnine oziroma po izročitvi nepreklicne ga-
rancije prvovrstne banke na prvi poziv.

Dodatne informacije lahko dobite pri ste-
čajni upraviteljici odv. Marti Kalpič Zalar,
Ljubljana, Slovenska c. 56/V, tel.
061/132-71-46. Sklep o prodaji premože-
nja je objavljen na oglasni deski Okrožnega
sodišča v Kopru.
Micom Marcus, d.o.o., Koper, v stečaju

Ob-31258
V skladu s 430. členom zakona o gos-

podarskih družbah, direktorica družbe Orif-
lame, kozmetika, d.o.o., Cesta Dolomitske-
ga odreda 10, 1000 Ljubljana, vpisane v
sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljub-
ljani, pod št. reg. vl. 1/29854700, objavlja

sklep
družbenika o vračilu naknadnih vplačil,

s katerim se edinemu družbeniku druž-
be vrne znesek naknadnih vplačil v višini
3,872.159,64 tolarjev.

Sklep je bil sprejet na skupščini družbe
dne 20. 6. 2000.

Oriflame kozmetika, d.o.o., Ljubljana

Ob-31271

Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d.,
Ljubljana, preklicuje za Agencijo TRIS, s.p.,
Koroška cesta 48, 2370 Dravograd, 850
polic, in sicer:

– bela polica (ZAV 11/95): 28871,
28872, 28873, 28874, 28875, 28901,
28943, 28971, 28972, 92652;

– AO (ZAO 2/99): 29881, 33980,
33981, 38652, 49744, 49745, 126925,
127246, 141003, 141008, 141010,
157538, 157539, 157540, 157541,
157542, 157543, 157544, 157567,
157568, 157569, 157570, 157709,
157716, 157717, 157718, 157721,
157837, 249222, 249223, 249224,
249225, 276102, 278948, 278949,
278950;

– avto kasko (ZAK 2/95): 496, 1792,
1793, 3500, 20031, 20064, 20094,
20096, 20097, 20098, 20336, 20337;

– nezgoda (ZAN 5/93): 604, 627, 628,
629, 630, 631, 632, 633, 634, 635,
1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037,
1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043,
1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049,
1050, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217,
1543, 1544, 21232, 21233, 21234,
21235, 21236, 21237, 21238, 21239,
21240, 21241, 21242, 21243, 21244,
21245, 21246, 21247, 21248, 21249,
21250, 21411, 21412, 21413, 21414,
21415, 21416, 21417, 21418, 21419,
21420, 21421, 21422, 21423, 21424,
21425;

– vinkulacije (ZAV 32/93): 689, 690,
755, 757, 758, 2015, 2020, 2021, 2023,
2024, 2025;

– pobotnice (ZAV 5/93): 827, 828,
829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836,
837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844,
845, 846, 847, 848, 849, 850, 1377,
1378, 1382, 1385, 1386, 1387, 1388,
1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1395,
1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 2789,
4656, 4663, 4666, 4669, 4672, 4685,
4693, 4998, 5291, 6685, 7226, 7228,
7229, 7230, 7231, 7232, 7233, 7234,
7235, 7236, 7237, 7238, 7239, 7240,
7241, 7242, 7243, 7244, 7245, 7246,
7247, 7248, 7249, 7250, 7849, 7964,
7965, 7966, 7967, 7968, 7969, 7970,
7971, 7972, 7973, 7974, 7975, 86468,
86469, 86470, 86471, 86472, 86473,
86474, 86475;

– zelene karte: 85176, 85177, 85178,
85193, 85194, 85195, 85196, 85201,
85202, 85203, 85206, 85207, 85208,
85209, 85210, 85211, 85212, 85213,
85215, 85216, 85217, 85218, 85219,
85221, 85222, 85224, 85227, 85228,
85229, 85230, 85238, 85239, 85256,
85257, 85258, 85259, 85266, 85269,
85273, 85274, 85275, 85276, 85315,
85316, 85317, 85319, 85322, 85323,
85324, 85325, 85326, 85327, 85328,
85329, 85334, 85335, 85337, 85338,
85340, 85342, 85345, 85346, 85347,
85348, 85349, 85350, 85351, 85356,
85357, 85358, 85359, 85360, 85361,
85362, 85363, 85364, 85366, 85367,
85368, 85369, 85370, 85371, 85372,
85373, 85374, 85375, 85376, 85377,
85478, 85379, 85380, 85381, 85382,

85383, 85384, 85385, 85386, 85387,
85388, 85389, 85390, 85391, 85393,
85395, 85396, 85400, 85401, 85403,
85404, 85405, 85406, 85407, 85432,
85436, 85437, 85438, 85439, 85440,
85441, 85442, 85443, 85444, 85445,
85446, 85447, 85448, 85449, 85450,
85451, 85452, 85454, 85455, 85456,
85457, 85459, 85460, 85461, 85462,
85463, 85464, 85465, 85466, 85467,
85468, 85469, 85471, 85472, 85473,
85474, 85475, 85476, 85482, 85488,
85489, 85490, 85491, 85499, 85539,
85541, 85545, 85546, 85554, 85583,
85601, 85602, 85603, 85604, 85606,
85608, 85610, 85614, 85615, 85616,
85617, 85618, 85619, 85620, 85621,
85630, 85631, 85632, 85633, 85634,
85637, 85638, 85639, 85640, 85643,
85656, 85668, 89610, 89612, 89626,
89631, 89632, 89639, 89680, 89696,
89698, 89742, 89767, 89768, 89769,
89770, 89771, 89772, 89773, 89774,
89777, 89785, 89807, 89808, 89809,
89810, 129960, 129961, 129962,
129963, 130001, 130002, 130003,
130004, 130005, 130006, 130007,
130008, 130009, 130010, 130011,
130012, 130013, 130014, 130015,
130016, 130017, 130018, 130019,
130020, 130021, 130022, 130023,
130024, 130025, 130026, 130027,
130028, 130029, 130030, 130031,
130032, 130033, 130034, 130035,
130036, 130037, 130038, 130039,
130040, 130041, 130042, 130043,
130044, 130045, 130046, 130047,
130048, 130049, 130050, 130051,
130052, 130053, 130054, 130055,
130056, 130057, 130058, 130059,
130060, 130061, 130062, 130063,
130064, 130065, 130066, 130067,
130068, 130069, 130070, 198808,
218399, 220430, 220432, 220433,
220434, 242346, 242347, 242348,
242349, 242350, 1028221, 1028222,
1028223, 1028224, 1028227, 1028228,
1028239, 1028240, 1028652, 1028654,
1028656, 1028657, 1028658, 1028659,
1028660, 1028675, 1028677, 1028678,
1028679, 1029666, 1029667, 1029668,
1029669, 1029671, 1029673, 1029674,
1029675, 1029676, 1029677, 1029678,
1029679, 1029680, 1029682, 1029683,
1029684, 1029685, 1046802, 1046803,
1046804, 1046805, 1046810, 1046815,
1046816, 1046817, 1046818, 1046821,
1046827, 1046841, 1046842, 1046843,
1046844, 1046846, 1046850, 1046852,
1046853, 1046855, 1046856, 1046864,
1046874, 1046875, 1046876, 1046908,
1046912, 1046922, 1046924, 1046925,
1046961, 1046975, 1046982, 1046983,
1046986, 1046989, 1046996, 1046999,
1050601, 1050602, 1050603, 1050604,
1050613, 1050619, 1050631, 1050649,
1050650, 1050665, 1050670, 1050675,
1050679, 1050686, 1050688, 1050691,
1050703, 1050704, 1050708, 1050710,
1050714, 1050715, 1050720, 1050721,
1050726, 1050728, 1050731, 1050732,
1050735, 1050736, 1050740, 1050743,
1050745, 1050747, 1050748, 1050754,
1050758, 1050760, 1050761, 1050767,
1050768, 1050770, 1050771, 1050775,
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1050778, 1050780, 1050788, 1050789,
1050792, 1050795, 1050800, 3077427,
3077428, 3077429, 3077432, 3077434,
3077441, 3077443, 3077444, 3077448,
3077456, 3077467, 3077471, 3077474,
3077477, 3077489, 3077497, 3077498,
3077501, 3077503, 3077505, 3077507,
3077508, 3077509, 3077511, 3077513,
3077517, 3077523, 3077526, 3077528,
3077532, 3077534, 3077539, 3077540,
3077544, 3077557, 3077558, 3077562,
3077572, 3077576, 3077586, 3077588,
3077589, 3077591, 3077592, 3077593,
3077594, 3077595, 3077598, 3077599,
3077601, 3077616, 3077621, 3077628,
3077638, 3077639, 3077643, 3077644,
3077657, 3077662, 3077663, 3077664,
3077668, 3077673, 3077675, 3077682,
3077683, 3077684, 3077691, 3077702,
3077703, 3077705, 3077719, 3077724,
3077725, 3077726, 3077747, 3077756,
3077772, 3077773, 3077776, 3077781,
3077785, 3077792, 3077794, 3077800,
3077809, 3077811, 3077813, 3077815,
3077818, 3077819, 3077820, 3077821,
3077822, 3077824, 3077825, 3077826,
3077827, 3077829, 3077830, 3077831,
3077833, 3077834, 3077835, 3077836,
3077837, 3077838, 3077839, 3077840,
3077850, 3077851, 3077852, 3077853,
3077854, 3077855, 3077856, 3077858,
3077859, 3077860, 3077861, 3077862,
3077863, 3077864, 3077868, 3077871,
3077873, 3077874, 3077879, 3077882,
3077883, 3077885, 3077892, 3077894,
3077896, 307900, 3077911, 3077915;

– premoženje (ZAC 4/93): 20014
20037, 20046, 21863, 21901, 21913,
21914, 21915, 21916, 21917, 21928,
21929, 21930, 21932, 21933, 45427,
1002209, 1002210, 1003476, 1003477,
1003478, 1003479, 1003480, 1003486,
1003487, 1004563, 1004565, 1005398,
1005399, 1005435, 1005440, 1005472;

– stanovanje (ZAC 5/93): 1000972,
1000973, 1002387, 1002388, 1003986,
1004001, 1004062, 1004069, 1004071,
1004075, 1004092, 1004093, 1004094,
1004096, 1004097, 1004098, 1004099,
1004100;

– živali (ŽIŽ 5/95): 1000529, 1000547.

Ob-31272

Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d.,
Ljubljana, preklicuje za Agencijo STR,
d.o.o., Groharjeva 5, 2000 Maribor, 140
polic:

– AO (ZAO 2/99): 135633, 135634,
142891, 167687, 173728, 173796,
173798, 226966, 247979, 248070,
248997, 254101, 254133;

– pobotnice (ZAV 5/93): 5496, 5720,
5721, 5722, 5723, 5739, 5745, 5746,
5747, 5748, 5749, 5750, 7018, 7112,
7113, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118,
7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124,
7125, 7133, 7147, 7148, 7149, 7150,
7151, 7266, 60660, 60661, 60663,
60664, 60665, 60666, 60748, 61321,
61778, 71300, 71320, 85025, 85043,
85049, 86145, 86146, 86147, 86148,
86149, 86150, 86237, 86241, 86359,
86363, 86868, 86875;

– vinkulacije (ZAV 32/93): 681, 682,
906, 964, 966, 970, 976, 2186, 2188,
2195, 2716, 2724, 4074, 4086, 4092,
4098, 6340, 6346, 6361, 6367, 6459,
6463, 6466, 6764, 6771;

– zelene karte: 86984, 88338,
128604, 128685, 128698, 132840,
156852, 156872, 177884, 177890,
177902, 177914, 177939, 177943,
177944, 177947, 177965, 178046,
178050, 178060, 180402, 180408,
180422, 199890, 199891, 199892,
210496, 210515, 210540, 210737,
210749, 219376, 219381, 220306,
220314, 220389, 220397, 222381,
222400, 225337, 225338, 242419.

Ob-31275
Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d.,

preklicuje za Agencijo Anželak, d.o.o.,
Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem, ze-
lene karte: 154334, 176864, 199939,
243807.

Ob-31276
Adris, d.o.o., Cesta 86, 5270 Ajdovšči-

na, preklicuje zavarovalne police zavaroval-
nice Adriatic, d.d., Koper: 1-AO-97 –
0788715, AA-PON-1 – 0207004 in zeleni
karti št. 0640419 in 0663040

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

K & J d.o.o., Parmova 41, Ljubljana,
štampiljko pravokotne oblike z napisom K &
J d.o.o. LJUBLJANA. gnw-28778

KRAJEVNA SKUPNOST KATARINA, To-
pol pri Medvodah 17, Medvode, štampiljko
trikotne oblike, širine 30 mm z vsebino KRA-
JEVNA SKUPNOST KATARINA in simbolom:
polovica lesenega mučilnega kolesa in po-
lovica zaščitene rože blagajev volčin.
gnp-28656

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUB-
LJANA, Vojkova 74, Ljubljana, štampiljko pra-
vokotne oblike z grbom RS v levem zgonjem
kotu in vsebino: Republika Slovenija, Zavod
za gluhe in naglušne, srednja šola, Ljubljana,
Vojkova ul. št. 74. gnj-28562

Priglasitveni list

Benič Sonja, Vena Pilona 5, Koper -
Capodistria, priglasitveni list, opravilna št.
2398/98. gny-28547

Benko Emil s.p., Sp. Branica 14, Bra-
nik, priglasitveni list, opravilna št.
37-423/94. gng-28865

Despot Branka, Vinica 29/a, Vinica, pri-
glasitveni list, opravilna št. 05-0070/94.
gnb-28570

Gajšek Marjan, Kardeljeva 57, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št.
0641075/94, izdan dne 30. 5. 1994.
gne-28867

Gostišče Rosa - Laslo Aleksandra, Žit-
kovci 65, Dobrovnik - Dobronak, odločbo
o obrtnem dovoljenju, št.
070728-0699-01-32/1999, izdana dne
15. 9. 1999. gni-28813

Ivanec Darko s.p., Pušče 3, Velike La-
šče, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
29526/0301/00-38/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnf-28766

Jerman Tomo s.p., Podzemelj 4, Gra-
dac, priglasitveni list, opravilna št.
34034995, izdan dne 26. 10. 1995.
gnm-28709

KOP ŠIŠKA d.o.o., Ul. Milana Majcna
7, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 034316/4229/00-37/1995 in re-
prezentativno obrtno dovoljenje, izdana
dne 6. 3. 1995. gnz-28704

Kosednar Boris, Mačkovci 27, Mačkov-
ci, obrtno dovoljenje, št.
058370/1789/01-46/1998 - reprezenta-
tivno, izdano dne 28. 5. 1998. gnh-28889

Majcen Bojan, Na Gmajno 21, Miklavž
na Dravskem polju, priglasitveni list, opra-
vilna št. 0643424/95. gnv-28525

Mrhar Vojko, Paderšičeva 11, Novo me-
sto, priglasitveni list, opravilna št.
5917029, izdan dne 22. 7. 1994.
gnh-28864

Ogorevc Bojana, Koroška cesta 33,
Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-1574/94, izdan dne 31. 5. 1995.
gnf-28545

Oštrbenk Lidija, Potočna 48, Petišovci,
Lendava - Lendva, odločbo o obrtnem do-
voljenju, št. 70733/0704/01-32/1999,
izdana dne 10. 11. 1999. gno-28782

Tešič Helena s.p., Liminjanska 78, Por-
torož - Portorose, odločbo o obrtnem do-
voljenju, št. 13549/1014/01-50/1995,
izdana dne 3. 6. 1995. gnl-28710

Potne listine

Ambrožič Anja, Goriča vas 47, Ribnica,
potni list, št. BA 205189, izdala UE Ribni-
ca. gnc-29094

Anzelc Branka, Ilovški štradon 9, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 147787, izdala UE
Ljubljana. gng-29090

Anžiček Igor, Gruenova 16, Krško, pot-
ni list, št. AA 154021, izdala UE Krško.
gnt-28577

Babič David, Zelenica 6, Tržič, potni
list, št. BA 595491, izdala UE Tržič.
gno-28757

Bajt Dijana, Ljubljanska cesta 90, Dom-
žale, potni list, št. BA 107720, izdala UE
Domžale. gne-29092

Baša Karmen, Knežak 194/b, Ilirska
Bistrica, potni list, št. BA 244198, izdala
UE Ilirska Bistrica. gne-28767
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Bedenik Daniela, Ul. Veljka Vlahoviča
41, Maribor, potni list, št. BA 467337,
izdala UE Maribor. gno-29032

Bedenik Matjaž, Ul. Veljka Vlahoviča 41,
Maribor, potni list, št. AA 723370, izdala
UE Maribor. gnu-29030

Benčan Primož, Kozinova cesta 18,
Grosuplje, potni list, št. BA 624864, izdala
UE Grosuplje. gnq-28630

Bilandžija Mato, Bratovševa ploščad 7,
Ljubljana, potni list, št. AA 225016, izdala
UE Ljubljana. gny-28947

Bilandžija Vesna, Bratovševa ploščad 7,
Ljubljana, potni list, št. BA 884487, izdala
UE Ljubljana. gnx-28723

Bilandžija Zagorka, Bratovševa ploščad
7, Ljubljana, potni list, št. AA 588259, iz-
dala UE Ljubljana. gny-28722

Bogataj Feliks, Bevkova 19, Cerkno,
potni list, št. AA 258142, izdala UE Idrija.
gno-28682

Bojan Sabotin, Volkmerjeva cesta 27,
Ptuj, potni list, št. BA 729466, izdala UE
Ptuj. gns-28603

Bukovec Andrej, Triglavska ul. 15, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 62276, izdala UE
Ljubljana. gnq-28705

Bukovec Barbara, Begunje na Gorenj-
skem 138, Begunje na Gorenjskem, potni
list, št. AA 831271, izdala UE Radovljica.
gnl-28910

Busana Nik, Vipavska cesta 14/c, No-
va Gorica, potni list, št. BA 936535, izdala
UE Nova Gorica. gnz-28646

Campolunghi Polona, Gradnikove bri-
gade 33, Nova Gorica, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 140071, izdala UE Nova
Gorica. gnp-28581

Čehić Sulejma, Vogelna 8, Ljubljana,
potni list, št. AA 717756, izdala UE Ljublja-
na. gns-28503

Černec Franc, Pod gozdom c. VI/23,
Grosuplje, potni list, št. AA 559259, izdala
UE Grosuplje. gnk-28861

Černic Danijel, Stjenkova ulica 42, Šem-
peter pri Gorici, potni list, št. BA 831002,
izdala UE Nova Gorica. gni-28763

Čimžar Vilko, Zgornja Bela 21, Pred-
dvor, potni list, št. BA 280078, izdala UE
Kranj. gnv-28579

Debenjak Simon, Kozana 63, Dobrovo
v Brdih, potni list, št. BA 302070, izdala
UE Nova Gorica. gnh-28764

Delavec Matjaž, Kokrica, Cesta na Br-
do 44/a, Kranj, potni list, št. BA 25477,
izdala UE Kranj. gne-28592

Domadenik Mirko, Hraše 11/a, Med-
vode, potni list, št. BA 376294, izdala UE
Ljubljana. gnw-29124

Dragišić Marko, Na jami 4, Ljubljana,
potni list, št. BA 973044, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-28920

Drapić Vahid, Ulica Bratov Vošnjakov 4,
Celje, potni list, št. AA 751239, izdala UE
Celje. gnv-29100

Dukarič Andrejka, Mokrška 55, Ljublja-
na, potni list, št. AA 717373, izdala UE
Ljubljana. gny-28697

Duraković Fadila, Brdnikova ulica 25,
Ljubljana, potni list, št. BA 797700, izdala
UE Ljubljana. gnk-28936

Duraković Leon, Lendavske gorice
441/a, Lendava - Lendva, potni list, št. AA
820617, izdala UE Lendava. gnf-28691

Fakin Vodopija Cvetka, Oljčna pot
39/c, Koper - Capodistria, potni list, št.
BA 105219, izdala UE Koper. gns-28903

Fertin Matjaž, Einspielerjeva 3, Ljublja-
na, potni list, št. AA 170257, izdala UE
Ljubljana. gnf-29041

Flegar Nada, Lomanoše 44, Gornja
Radgona, potni list, št. AA 941918, izdala
UE Gornja Radgona. gnq-28730

Furman Sašo, Kosarjeva 37, Maribor,
potni list, št. BA 99567, izdala UE Mari-
bor. gno-28932

Gal Zvezdana, Nova cerkev 20/a, Nova
Cerkev, potni list, št. AA 836495, izdala
UE Celje. gnh-28664

Gašić Jasmina, Zg. Škofije 3/d, Škofi-
je, maloobmejno prepustnico, št. AI
135269, izdala UE Koper. gnq-28780

Golob Nina, Zavrti 36, Mengeš, potni
list, št. BA 653474, izdala UE Domžale.
gnn-28908

Gradišar Janez, Pod jezom 20, Ljublja-
na, potni list, št. AA 247421, izdala UE
Ljubljana. gnt-28606

Grager Karin, Čagona 34, Cerkvenjak,
potni list, št. BA 448501, izdala UE Le-
nart. gnu-28901

Gregorič Aleš, Smokuč 74, Žirovnica,
potni list, št. BA 775011, izdala UE Jese-
nice. gnt-29002

Hojnik Bojan, Cesta na Ljubečno 24,
Celje, potni list, št. BA 156983, izdala UE
Celje. gnv-29125

Hrvatin Fulvia, Cesta na Markovec 7,
Koper - Capodistria, potni list, št. BA
403714, izdala UE Koper. gnh-29014

Jakoš Jana, Volče 142/a, Tolmin, potni
list, št. BA 519597, izdala UE Tolmin.
gnt-28902

Janežič Petra, Stari trg 14, Slovenske
Konjice, potni list, št. BA 606877, izdala
UE Slovenske Konjice. gnt-28602

Janežič Tibor, Vegova 6, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 658304, izdala UE Ljubljana.
gnn-28558

Janković Zorka, Preglov trg 6, Ljublja-
na, potni list, št. AA 605331, izdala UE
Ljubljana. gnk-28561

Jurca Pavle, Podlipa 49, Vrhnika, potni
list, št. BA 605253, izdala UE Vrhnika.
gnm-29109

Kantužer Irena, Veselova ulica 14, Ce-
lje, potni list, št. AA 751283, izdala UE
Celje. gnv-28775

Karba Simona, Črešnjevci 73, Gornja
Radgona, potni list, št. BA 299134, izdala
UE Gornja Radgona. gnk-28686

Kekec Marjan, Reševa 22, Ptuj, potni
list, št. AA 156472, izdala UE Ptuj dne 5.
5. 1992. gnd-28568

Kepe Štefan, Radmožanci 42/a, Do-
brovnik - Dobronak, potni list, št. AA 3556,
izdala UE Lendava. gne-28692

Kerec Zdenka, Gerlinci 64, Cankova,
potni list, št. BA 285986, izdala UE Mur-
ska Sobota. gnw-28599

Keršič Uroš, Nevlje 33/g, Kamnik, pot-
ni list, št. BA 651026, izdala UE Kamnik.
gnq-28505

Klabjan Matej, Bevkova 35, Ankaran -
Ankarano, potni list, št. BA 578251, izdala
UE Koper. gno-29107

Kocbek Damijan, Jagičeva 7, Maribor,
potni list, št. BA 740775, izdala UE Mari-
bor. gny-28672

Kociper Dragica, Lepa pot 1, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. BA 34792, izda-
la UE Vrhnika. gnq-29105

Kompare Janez, Tabor 32, Logatec,
potni list, št. AA 560964, izdala UE Loga-
tec. gnd-28693

Konc Damijan, Erazmova ulica 25, Po-
stojna, potni list, št. BA 104907, izdala UE
Postojna. gns-28953

Konjević Almir, Čanžekova ulica 16,
Ljubljana, potni list, št. BA 735200, izdala
UE Ljubljana. gnt-28777

Koprivnjak Blaž, Stari grad 34, Krško,
potni list, št. BA 553251, izdala UE Krško.
gnc-28769

Korez Valerija, Milčinskega ulica 12,
Celje, potni list, št. BA 855347, izdala UE
Celje. gnn-28733

Korimšek Tanja, Borovak 3, Polšnik,
potni list, št. BA 782211, izdala UE Litija.
gnx-28598

Korošec Simona, Staneta Severja 20,
Maribor, potni list, št. BA 872550.
gnl-28785

Kralj Gregor, Baragova 10, Mengeš,
potni list, št. BA 780043, izdala UE Dom-
žale. gnn-28658

Kralj Jožef, Baragova 10, Mengeš, pot-
ni list, št. AA 961806, izdala UE Domžale.
gno-28657

Kraljič Maruša, Vojkova cesta 77, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 590387, izdala UE
Ljubljana. gnb-29045

Krasniqi Nexhat, Meljska cesta 85, Ma-
ribor, potni list, št. BA 787563, izdala UE
Maribor. gnj-28587

Krismaer Marijo, Cankarjeva ulica 1,
Kočevje, potni list, št. BA 671704, izdala
UE Kočevje. gnr-28654

Krivec Srečko, Tumova ulica 10, Celje,
potni list, št. AA 56809, izdala UE Celje.
gnu-28776

Krstić Klemen, Binkelj 14, Škofja Loka,
potni list, št. BA 422687, izdala UE Škofja
Loka. gnx-28573

Krumpak Dejan, Cerovec pod Bočem
28/a, Rogaška Slatina, potni list, št. AA
737524, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnb-28945

Kumar Olga, Goriška cesta 43, Vele-
nje, potni list, št. AA 851708, izdala UE
Velenje. gnw-28574

Latić Sanja, Podbočje 15, Krško, potni
list, št. BA 750631, izdala UE Krško.
gnb-28770

Lavrič Simon, Kržeti 15, Ribnica, potni
list, št. BA 896589, izdala UE Ribnica.
gnq-28905

Loborec Aleš, Glinškova ploščad 1,
Ljubljana, potni list, št. AA 275886, izdala
UE Ljubljana. gnx-29123
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Lužar Natalija, Veselovo nabrežje 2,
Mengeš, potni list, št. BA 952849, izdala
UE Domžale. gnc-28994

Macanović Rusmir, Prušnikova ulica 68,
Ljubljana, potni list, št. BA 813246, izdala
UE Ljubljana. gnb-29095

Martelanc Janja, Streliška 3, Ljubljana,
potni list, št. AA 247282, izdala UE Ljublja-
na. gnz-28596

Matjašec Anja, Triglavska ulica 7/a, Ži-
ri, potni list, št. BA 422611, izdala UE
Škofja Loka. gnt-28506

Maver Sandi, Cankarjeva ulica 80, No-
va Gorica, potni list, št. AA 985099, izdala
UE Nova Gorica. gnz-28896

Merzlak Marjan, Aškerčeva cesta 5/e,
Šoštanj, potni list, št. BA 614595, izdala
UE Velenje. gns-28678

Mlakar Dragoslav, Gasparijeva ulica 18,
Cerknica, potni list, št. AA 806172, izdala
UE Cerknica. gnf-28895

Muzelj Bojan, Konjsko 2/a, Vojnik, pot-
ni list, št. BA 930012, izdala UE Celje.
gnf-28741

Necin Zlatomir, Cundrovec 23, Breži-
ce, potni list, št. AA 487938, izdala UE
Brežice. gnp-29006

Nikolič Peter, Nova pot 13, Notranje
Gorice, potni list, št. BA 731108, izdala
UE Ljubljana. gni-29113

Oblak Janez, Sestranska vas 32, Gore-
nja vas, potni list, št. BA 74166, izdala UE
Škofja Loka. gnm-28634

Ognjenovič Stojan, Tugomerjeva ulica
14, Ljubljana, potni list, št. BA 885577,
izdala UE Ljubljana. gnj-28912

Ogrinc Toni, Stobovska 5, Domžale,
potni list, št. BA 238307, izdala UE Dom-
žale. gno-28582

Ovčak Jana, Gosposvetska 9, Ljublja-
na, potni list, št. BA 314327, izdala UE
Ljubljana. gnb-28549

Pajntar Emil, Lemutova 24, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico, št. AI
42560, izdala UE Nova Gorica. gni-29013

Pečarič Bogdana, Škocjan 13, Koper -
Capodistria, potni list, št. AA 289195, iz-
dala UE Koper. gnj-28762

Pečnik Damjana, Prešernova 7, Krško,
potni list, št. BA 742790, izdala UE Krško.
gnw-28649

Pešl Ana, Vranji vrh 86, Sladki Vrh, pot-
ni list, št. BA 210987, izdala UE Pesnica.
m-1014

Petek Janez, Buenos Aires, Argentina,
potni list, št. BA 363254, izdala UE Litija.
gnb-28999

Petovar Mihela, Imeno 48, Podčetrtek,
potni list, št. BA 687376, izdala UE Šmar-
je pri Jelšah. gnv-28975

Planko Nataša, Nevlje 36, Kamnik, pot-
ni list, št. BA 832142, izdala UE Kamnik.
gnd-29018

Planko Tomaž, Nevlje 36, Kamnik, pot-
ni list, št. AA 955060, izdala UE Kamnik.
gne-29017

Platajs Milan, Zg. Gradišče 31, Pesni-
ca pri Mariboru, potni list, št. BA 714217,
izdala UE Pesnica. m-1025

Potočnik Ana, Jeranova ulica 1/e, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 479520, izdala UE
Ljubljana. gne-29117

Potrč Maksimiljan, Radgonska 6,
Sv.trojica v Slov.goricah, potni list, št. BA
185390, izdala UE Lenart. m-987

Povše Ludvik, Zg. Prapreče 1, Lukovi-
ca, potni list, št. AA 898407, izdala UE
Domžale. gnh-28514

Pristavec Marinka, Zasip, Sebenje 64,
Bled, potni list, št. BA 421222, izdala UE
Radovljica. gnl-28585

Pušelc Robert, Kovača vas 63, Sloven-
ska Bistrica, potni list, št. AA 556927, iz-
dala UE Slovenska Bistrica. gng-28690

Radošević Marjan, Koreninova 5, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 763071, izdala UE
Ljubljana. gnj-28887

Rajak Drago, Gradiška ulica 41, Straža,
potni list, št. AA 953269, izdala UE Novo
mesto. gno-29007

Rat Ana, Marezige 18, Marezige, potni
list, št. BA 918792, izdalo MNZ RS dne
29. 4. 1999. gnk-29111

Sabolčec Claudio, Jenkova c. 15, Ve-
lenje, potni list, št. BA 548068, izdala UE
Velenje. gnm-29009

Sagadin Danica, Žabjak 8, Ptuj, potni list,
št. BA 345713, izdala UE Ptuj. gnv-28825

Sajovic Škofic Joži, Orehovlje 24,
Kranj, potni list, št. AA 141114, izdala UE
Kranj. gng-28590

Savič Dragomir, Kamnogoriška 39,
Ljubljana, potni list, št. AA 458031, izdala
UE Ljubljana. gnd-28768

Schottler Slavko Jože, Bratovševa plo-
ščad 4, Ljubljana, potni list, št. BA 444149,
izdala UE Ljubljana. gnu-28801

Suhadolc Darinka, Dobrova 21, Dobro-
va, potni list, št. BA 83673, izdala UE Ljub-
ljana. gne-28792

Suhadolc Katja, Dobrova 21, Dobrova,
potni list, št. BA 813269, izdala UE Ljub-
ljana. gng-28790

Suhadolc Roman, Dobrova 21, Dobro-
va, potni list, št. AA 934964, izdala UE
Ljubljana. gnj-28791

Sušak Davor, Grajska vas 44, Žalec,
potni list, št. BA 960509, izdala UE Žalec.
gns-28828

Sušak Rok, Grajska vas 44, Žalec, pot-
ni list, št. BA 967248, izdala UE Žalec.
gnr-28829

Šehović Jasmin, Miklošičeva ulica 7,
Celje, potni list, št. BA 929956, izdala UE
Celje. gnw-29099

Šmigić Dragiša, Polje, Cesta VI/22,
Ljubljana-Polje, potni list, št. BA 118204,
izdala UE Ljubljana. gnt-28627

Štefin Larisa, Novi trg 36, Kamnik, pot-
ni list, št. BA 854805, izdala UE Kamnik.
gnd-28643

Šturm Marko, Kidričeva 26/b, Šempe-
ter pri Gorici, potni list, št. BA 449422,
izdala UE Nova Gorica. gnk-29011

Šuligoj Darinka, Volče 142/a, Tolmin,
potni list, št. BA 466145, izdala UE Tol-
min. gnv-28900

Tabaković Edisa, Strahomer 24, Ig, pot-
ni list, št. BA 885689, izdala UE Ljubljana.
gng-28915

Talić Elvedina, Rusjanov trg 3, Ljublja-
na, potni list, št. BA 771127, izdala UE
Ljubljana. gnm-28884

Tomić Igor, Ulica Lojzeta Hrovata 10,
Kranj, potni list, št. BA 819942, izdala UE
Kranj. gnh-28689

Ulčar Jernej, Rečiška cesta 7, Bled,
potni list, št. BA 594836, izdala UE Ra-
dovljica. gny-28601

Urban Matko, Podkraj 83, Col, potni
list, št. BA 755524, izdala UE Ajdovščina.
gnq-28580

Uršič Zoran, Straža 15, Cerkno, potni
list, št. AA 258227, izdala UE Idrija.
gnt-28952

Valenčič Jernej, Bratovševa ploščad 8,
Ljubljana, potni list, št. BA 827931, izdala
UE Ljubljana. gni-28817

Videčnik Špela, Igriška 12, Ljubljana,
potni list, št. AA 462654, izdala UE Ljublja-
na. gnm-28909

Vidic Martin, Blatni vrh 17, Jurklošter,
potni list, št. BA 980302, izdala UE Laško.
gnz-28946

Vidmar Igor, Stjenkova ulica 6, Postoj-
na, potni list, št. AA 97738, izdala UE Po-
stojna. gnx-28827

Vogrin Avgust, Pameče 249, Slovenj
Gradec, potni list, št. BA 667840, izdala
UE Slovenj Gradec. gnm-28584

Vrečič Majda, Prušnikova 30, Maribor,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 66/1999. gnz-28821

Vrečič Tadej, Prušnikova 30, Maribor,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 66/1999. gnw-28824

Vuga Boštjan, Soška cesta 24/a, Sol-
kan, potni list, št. AA 978142, izdala UE
Nova Gorica. gnj-28937

Vujič Obrad, Prisoje 9/a, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. BA 229081, izdala
UE Koper. gnm-28784

Vukosavljević Darko, Novo Polje, Cesta
XI/10a, Ljubljana-Polje, preklic potnega li-
sta, objavljen v Ur. l. RS, št. 26/2000.
gns-29103

Zarić Dragan, Ižanska cesta 400/h,
Ljubljana, potni list, št. BA 721028, izdala
UE Ljubljana. gnx-28923

Zekić Radovan, Linhartova 92, Ljublja-
na, potni list, št. AA 975125, izdala UE
Ljubljana. gnw-28949

Zupan Anita, Kidričeva ulica 4, Koče-
vje, potni list, št. AA 180465, izdala UE
Kočevje. gnx-28998

Žagar Primož, Trnovski pristan 8, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 814960, izdala UE
Ljubljana. gnd-28668

Žižek Bojan, Goriška 11, Maribor, pot-
ni list, št. BA 371163, izdala UE Maribor.
gnf-28591

Osebne izkaznice

Arnetič Anton, Slatina 26, Cirkulane,
osebno izkaznico, št. 216591. gnb-28645

Barber Milena, Petanjci 14, Tišina,
osebno izkaznico, št. 41865. gni-28588
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Blažič Slavko, Cesta Krimskega odreda
124, Vrhnika, preklic osebne izkaznice, ob-
javljen v Ur. l. RS, št.24/2000. gnm-28559

Bogataj Feliks, Bevkova 19, Cerkno,
osebno izkaznico, št. 102589. gnn-28683

Bosnić Ramiz, Voduškova ulica 48,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 136968.
gnb-29120

Bračko Miha, Plintovec 14, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 226053.
m-1007

Centrih Lovro, Mariborska 37/b, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 232470. gnk-28911

Cerovšek Ana, Pod velikim Trnom 4,
Krško, osebno izkaznico, št. 137265.
gnz-28771

Damij Ana, Šišenska 27, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 28402. gnh-28893

Dedić Jasmina, Ruška cesta 49, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 282468.
gnt-28781

Drapić Vahid, Ulica Bratov Vošnjakov 4,
Celje, osebno izkaznico, št. 290451.
gnu-29101

Duraković Fadila, Brdnikova ulica 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 10586.
gnl-28935

Eler Deborah, Plavje 38, Škofije, ose-
bno izkaznico, št. 206866. gnt-28652

Ferfolja Miha, XXX. divizije 8, Portorož -
Portorose, osebno izkaznico, št. 317747.
gno-28586

Gostinčar Sabina, Kamnica 68, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 117414.
gnk-28661

Grošelj Urška, Kostrevnica 12, Izlake,
osebno izkaznico, št. 972. gne-28942

Gumzej Sonja, Prepuž 10, Zgornja Lož-
nica, osebno izkaznico, št. 126726.
gng-28890

Habjan Janez, Prešernova ulica 7, Žalec,
osebno izkaznico, št. 289784. gnt-29027

Horvat Darja, Kneza Koclja 35, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 295997.
gnl-28735

Hribar Sašo, Sv. Lovrenc 114, Prebold,
osebno izkaznico, št. 202436. gnu-28676

Jakac Ecio, ERjavčeva 7, Koper - Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 40953.
gnd-28843

Kante Boris, Tovarniška ulica 33, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 52246.
gns-28803

Kebe Karmen, Dolenje Jezero 20, Cer-
knica, osebno izkaznico, št. 77500.
gnx-28906

Kovačič Breda, Gregorčičeva 25, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 143574.
gnd-28793

Koželj Marjetka, Češnjice pri Moravčah
5, Moravče, osebno izkaznico, št. 94424.
gni-28913

Kristan Franc, Arharjeva cesta 34/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 124430.
gnx-28773

Krznarić Marko, Bevkova 4, Ajdovšči-
na, osebno izkaznico, št. 291903.
gnn-28583

Langus Frančiška, Tomšičeva 68/a, Je-
senice, osebno izkaznico, št. 102439.
gnj-28637

Majcen Andrej, Cesta Miloša Zidanška
8/a, Šentjur, osebno izkaznico, št. 8256.
gnb-28820

Malbašić Dado, Jakčeva ulica 5, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 83242.
gnc-28794

Martelanc Janja, Streliška 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 163433. gnb-28595

Mervič Boris, Volčja Draga 101/d, Vol-
čja Draga, osebno izkaznico, št. 142721.
gnw-28899

Nikolič Peter, Nova pot 13, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 263367.
gnh-29114

Ovijač Dejan, Ul. Gorenjskega odreda
18, Kranj, osebno izkaznico, št. 283089.
gnl-28760

Perčić Kristijan, Petišovci, Lendavska
24, Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. 219850. gny-28772

Peruci Jasmina, Titova cesta 10, Seno-
vo, osebno izkaznico, št. 159117.
gnv-29025

Pirnat Špela, Pšata 22, Dol pri Ljublja-
ni, osebno izkaznico, št. 302573.
gni-28863

Pirnat Vida, Iga Grudna 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 207026. gns-28553

Podobnik Ljudmila, Selo 29, Žiri, ose-
bno izkaznico, št. 10861. gnx-29098

Popović Saša, Preglov trg 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 141000. gnk-28811

Redek Karin, Pijava Gorica 213, Ško-
fljica, osebno izkaznico, št. 245829.
gnr-28629

Seršen Urška, Topniška 28, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 111657. gnd-29118

Sitar Igor, Strossmayerjeva 20, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 184850.
gny-28897

Skrbinšek Leontina, Streliška 1, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 223391.
gnv-28800

Sušak Davor, Grajska vas 44, Gomil-
sko, osebno izkaznico, št. 322552.
gnl-28968

Šehić Tehvida, Ulica Vide Pregarčeve
22, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
218393. gng-28940

Vidic Erna, Dolenja vas 110/a, Cerkni-
ca, osebno izkaznico, št. 216346.
gnn-28858

Vrhovec Petra, Cesta na Bokalce 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 270583.
gnr-29104

Vrtačnik Ana Marija, Na otoku 2, Celje,
osebno izkaznico, št. 345706. gnq-29005

Zajšek Monika, Skorba 71, Hajdina,
osebno izkaznico, št. 230076. gns-28653

Zalokar Franc, Trboje 11, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 66672. gnu-28951

Zalokar Hilda, Pod srnjakom 2/a, Ra-
kek, osebno izkaznico, št. 30052.
gnl-28814

Završnik Marija, Vinska Gora 22, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 146156.
gnm-28684

Železnikar Vladimir, Polanškova 9, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 136021.
gno-28507

Žibret Matej, Vrtna ul. 24, Štore, ose-
bno izkaznico, št. 81357. gnr-28929

Žitnik Matjaž, Smrjene 88/a, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 309436. gnh-28789

Vozniška dovoljenja

Adam Peter, Smrečno 1, Šmartno na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19010. gnj-28616

Aleš Erika, Švegljeva cesta 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
973978, reg. št. 200463, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-28644

Andročec Leonard, Aškerčeva ulica 12,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
7271, izdala UE Mozirje. gnx-28798

Arh Marija, Vodnikova 3/a, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 40531.
gnt-28677

Batrac Anita, Tržaška 12, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, št. 10038.
gnk-28961

Bensa Ivan, Gregorčičeva 13/a, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE No-
va Gorica. gnr-28904

Bolha Andrej, Ig 165, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1342809, reg. št.
230605, izdala UE Ljubljana. gny-28622

Bončina Aleš, Podgozd 15, Trnovo pri
Gorici, vozniško dovoljenje. gnc-28719

Bosec Tomaž, A. Valenčiča 2, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 9852,
izdala UE Izola. gnj-28612

Bosnić Ramiz, Voduškova ulica 48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1041981, reg. št. 31334,
izdala UE Ljubljana. gnc-29119

Bračko Miha, Plintovec 14, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 12562. m-1008

Bratuš Mihelič Zvezdana, Ferberjeva uli-
ca 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 293761, reg. št. 165593, iz-
dala UE Ljubljana. gnk-28886

Bratušek Jure, Arclin 64, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
505971, reg. št. 32595, izdala UE Celje.
gns-28703

Brus Kristjan, Podbela 10, Breginj, voz-
niško dovoljenje, št. S 1233507, izdala
UE Tolmin. gne-28717

Bukovec Andrej, Triglavska ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 633437, reg. št. 4139, izdala UE
Ljubljana. gnr-28779

Bullatovci Lulzim, Arja vas 6/a, Šempe-
ter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 19396, izdala UE Žalec.
gnp-28731

Cimperman Tilen, Pot v zeleni gaj 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1420008, reg. št. 237283, izdala
UE Ljubljana. gnz-29096

Ciuha Marko, Šujica 2, Dobrova, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 842476,
reg. št. 176575, izdala UE Ljubljana.
gnd-28918
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Černec Franc, Pod gozdom, Cesta
VI/23, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 5966, izdala UE Grosuplje.
gnp-29106

Čoh Maks, Barislovci 22, Lovrenc na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
ABFG, reg. št. 5883, izdala UE Ptuj.
gni-28538

Čuk Branko, Kardeljev trg 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
16582, izdala UE Velenje. gnu-28826

Damjan Vajs, Stara nova vas 17, Križev-
ci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat.
FGH, št. 11963, izdala UE Ljutomer.
gnz-28721

Davidovič Zdenko, Sela 3, Straža, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 34466, iz-
dala UE Novo mesto. gnd-28718

Doltar Janez, Ulica Slavka Gruma 88,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 27677, izdala UE Novo mesto.
gnl-28964

Druškovič Vincenc, Ledina 1/b, Sevni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
580937, reg. št. 685. gnr-28679

Dudine Roman, Proletarskih brigad 20,
Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8726, izdala UE Izola. gnz-28846

Duraković Fadila, Brdnikova ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1351218, reg. št. 229282, izdala
UE Ljubljana. gnm-28934

Durcik Zmaga, Kostanjevica na Krasu
28/a, Kostanjevica na Krasu, vozniško do-
voljenje. gnq-28955

Eržen Vanja, Spodnja Besnica 90/a,
Zgornja Besnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1194244, reg. št. 48663, iz-
dala UE Kranj. gnp-28681

Eržen Zoran, Triglavska 1, Idrija, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 430522,
reg. št. 7139, izdala UE Idrija. gnx-28673

Fajdiga Miroslav, Log 14, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
1722. gnj-28712

Farič Atila, Lendavska cesta 18, Peti-
šovci, Lendava - Lendva, vozniško dovolje-
nje, kat. ABGH, št. 11072, izdala UE Len-
dava. gnb-28674

Ferfolja Miha, XXX. divizije 8, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13134, izdala UE Piran. gnp-28510

Flac Branko, Leška cesta 7/a, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 585,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnh-28714

Flegar Nada, Lomanoše 44/b, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7961, izdala UE Gornja Radgona.
gnu-28726

Franc Roman, Pajkova 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
86631, izdala UE Maribor. m-978

Fras Melanija, Makedonska 31, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
875409, reg. št. 105537. m-1005

Fratina Jurij, Markova 1, Kobarid, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1139264, izdala UE Tolmin. gnq-28605

Furlan Boštjan, Stranska pot III/6, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12872, izdala UE Grosuplje. gnz-29021

Goričanec Draga, Cesta 24. junija 84,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 480757, reg. št. 135975, izdala UE
Ljubljana. gnc-28669

Gorkič Igor, Jesenkova ulica 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
295590, reg. št. 14320, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-28927

Gostinčar Sabina, Kamnica 68, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1297058, reg. št. 216538, izdala
UE Ljubljana. gnl-28660

Grdadolnik Tamara, Ižanska cesta 314,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1190577, reg. št. 211855, izdala
UE Ljubljana. gnf-29116

Grebenjak Andrej, Ulica Petra Skalarja
6, Deskle, Anhovo, vozniško dovoljenje.
gne-28842

Grešak Mateja, Petrovče 142, Petrov-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1211220, izdala UE Žalec. gnj-28787

Guček Milan, Lažiše 17, Dobje pri Pla-
nini, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 6859. gnn-28983

Gutman Kobal Zlatka, Holcerjeva 7/a,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovo-
ljenje, kat. BFGH, št. S 371707, reg. št.
48054, izdala UE Maribor. m-999

Guzič Marjan, Srgaši 2, Šmarje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. 26377, iz-
dala UE Koper. gnr-28754

Habjanič Milan, Janževa gora 35/b,
Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1357080, reg. št. 2064, izdala
UE Ruše. m-1024

Herman Poniž Bojana, Celovška cesta
269, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 926448, reg. št. 103999, iz-
dala UE Ljubljana. gny-28997

Hmeljak Bojan, Rožna ulica 6, Postoj-
na, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 57/2000. gni-28613

Horvat Darja, Kneza Koclja 35, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
912550, reg. št. 87307, izdala UE Mari-
bor. m-1013

Horvat Helena, Prvačina 171, Prvači-
na, Dornberk, vozniško dovoljenje.
gnl-28860

Hribar Aleš, V Karlovce 13, Ljublja-
na-Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1189344, reg. št. 170910,
izdala UE Ljubljana. gnf-28816

Ingolič Zvonimir, Metelkova 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
60773, izdala UE Maribor. m-1000

Jančar Tadej, Malna 7/a, Jurovski Dol,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1261266, reg. št. 10907, izdala UE Le-
nart. m-1021

Jančič Andrej, Stari grad 78, Makole,
vozniško dovoljenje, kat. AFGH, št. 1813.
gng-28615

Jenko Roman, Retljeva 33, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 737054,
reg. št. 30121, izdala UE Kranj.
gnm-28859

Jolanda Maruša, Novo Celje 6, Petrov-
če, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
793385, izdala UE Žalec. gnu-28651

Jug Dejan, Poštna 6, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 67905, reg. št.
58739, izdala UE Maribor. m-994

Jurkovič Davor, Vojkova 37, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6420, izdala UE Piran. gnt-28727

Jurkovič Stanko, Vinski vrh 49, Miklavž
pri Ormožu, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CFGH, št. 2976, izdala UE Ormož.
gne-28617

Kadunc Janez Marija, Adamičeva ulica
2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 969821, reg. št. 79879, izdala
UE Ljubljana. gni-28988

Kamenšak Davor, Zg. Partinje 7, Jurov-
ski Dol, vozniško dovoljenje, kat. BGHC,
reg. št. 9231, izdala UE Lenart. m-993

Kante Boris, Tovarniška ulica 33, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 23653, reg. št. 53702, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-28805

Kastelic Janja, Špikova 23, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 474479,
reg. št. 18791, izdala UE Kranj.
gnt-29052

Kavčič Franc, Valesova 24, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
802357, reg. št. 40895. m-1009

Kebelj Jože, Dol. Karteljevo 19/a, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. 8542. gni-28963

Kek Barbara, Benečija 3, Trebnje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1101016, reg. št. 10659, izdala UE Treb-
nje. gng-29115

Klobasa Marjan, Zgornje Pirniče 47/a,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1212775, reg. št. 221227, izdala
UE Ljubljana. gns-29003

Knežević Boško, Novosadska ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 584541, reg. št. 60896, izdala UE
Ljubljana. gnl-28810

Knific Viljem, Pod gozdom 6, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 6403,
izdala UE Jesenice. gnj-28837

Kokošar Danica, Gorenjskega odreda
6, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 419917, reg. št. 6941, izdala UE
Kranj. gnh-29064

Kokošinek Blaž, Ulica pod Perkolico
53, Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, reg. št. 8349, izdala UE Radlje
ob Dravi. gne-28796

Konič Ivana, Goriška 5, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje. gnp-28960

Kordiš Slavko, Kidričeva ulica 2, Koče-
vje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
672, izdala UE Kočevje. gne-28917

Korez Vlado, Dobrina 31, Žetale, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 26815,
izdala UE Ptuj. gnv-28725

Kos Silva, Skorba 65/a, Hajdina, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 26159, izda-
la UE Ptuj. gnw-28849

Kosi Krešimir, Raičeva 7, Ormož, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 11121,
izdala UE Ormož. gnt-28502

Kostajnšek Karin, Lesjakova 12, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
442690, izdala UE Maribor. m-988
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Kostevc Miran, Gorišnica 58, Gorišni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
18706. gnt-28852

Koščak Jožef, Žalna 69/a, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št.
3258, izdala UE Grosuplje. gnl-28685

Kozina Krištof, Belokriška cesta 66,
Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. 10550, izdala UE Piran.
gnu-28855

Kragelj Olga, Ulica Janeza Rožiča 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 218483, reg. št. 136450, izdala UE
Ljubljana. gnc-28519

Krajnik Sandro, Bazoviška ulica 3, Tol-
min, vozniško dovoljenje, št. S
001117898, izdala UE Tolmin.
gno-28515

Kraševec Marija, Križevska vas 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
651690, reg. št. 196158, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-29048

Krebs Gregor, Rdeči breg - Del 19,
Lovrenc na Dravskem polju, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1282642, reg. št.
8830, izdala UE Ruše. m-981

Kristan Franc, Arharjeva cesta 34/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 688944, reg. št. 35967, izdala UE
Ljubljana. gnw-28774

Krivec Miran, Razlagova ul. 11/d, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
3162, izdala UE Celje. gnv-28950

Kroflič Marjan, Na otoku 3, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
20999, izdala UE Celje. gnl-29010

Krznarić Marko, Bevkova 4, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, št. S 1305907,
reg. št. 15970, izdala UE Ajdovščina.
gnp-28535

Kukič Polonca, Cankarjeva 15, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
25390, izdala UE Velenje. gnj-28962

Kunčič Polona, Smokuč 17/e, Žirovni-
ca, vozniško dovoljenje, št. S 1267307,
izdala UE Jesenice. gnn-28508

Lajhar Danica, Breg 21, Zreče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6211.
gnu-28751

Lampe Robert, Stara cesta 34, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9220, izdala UE Vrhnika. gnw-29049

Lasbaher Tomaž, Glavni trg 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
718919, reg. št. 88702, izdala UE Mari-
bor. m-984

Lednik Terezija, Tomšičeva cesta 53,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 803936, reg. št. 9282, izdala UE Vele-
nje. gni-28688

Lekše Martina, Staro sejmišče 21, Šen-
tjernej, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
9865, izdala UE Novo mesto. gno-28957

Lesjak Peter Pavel, Kmečka pot 2, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, reg. št. 22497,
izdala UE Celje. gnk-28786

Lešnik Matjaž, Fram 10, Fram, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1150012,
izdala UE Maribor. m-996

Loborec Aleš, Glinškova ploščad 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 1051339, reg. št. 183959, izdala
UE Ljubljana. gny-29122

Lovšin Jožef, Lipovec 3, Dolenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
3374, izdala UE Ribnica. gnv-29050

Lubej Špela, Društvena ulica 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. Bgh, št. S
1050239, reg. št. 208511, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-28752

Mahič Jasna, Cankarjev drevored 9,
Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11142, izdala UE Izola. gny-28847

Majdič Peter, Skopska ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193341, reg. št. 197080, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-28841

Marjanovič Dušan, Dutovlje 129, Du-
tovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15980, izdala UE Sežana. gnf-28716

Marjanović Anita, Sladki vrh 6, Sladki
Vrh, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
817243, reg. št. 7815, izdala UE Mari-
bor. m-992

Mašič Đemal, Trg F. Fakina 36, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11478, izdala UE Trbovlje. gnr-28954

Matjašič Frančišek, Pot h gozdu 2, No-
tranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 685312, reg. št. 45098, iz-
dala UE Ljubljana. gni-29038

Matko Nada, Zupančičeva 6, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
698832, reg. št. 9021, izdala UE Domža-
le. gnz-28996

Mehle Urška, Seidlova 62, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31642, izdala UE Novo mesto.
gng-28640

Metličar Rok, Sladka gora 11, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5682, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gni-28638

Milojević Zdravko, Na zelenici 5/c, Vr-
hnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11723, izdala UE Vrhnika. gnd-28993

Mlakar Marjetka, Apače 274, Lovrenc
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 35773, izdala UE Ptuj.
gnv-28850

Močilnik Ivan, Pod gonjami 95, Preva-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 6587, izdala UE Ravne na Koroškem.
gng-28540

Možgan Miriam Teresa, Na kresu 20,
Železniki, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15190, izdala UE Škofja Loka.
gnc-28919

Možina Franc, Dobravlje 25, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1087832, reg. št. 2804, izdala UE Ajdov-
ščina. gnx-28898

Mrakič Sebastjan, Mala vas 10, Bovec,
vozniško dovoljenje, št. S 29451, izdala
UE Tolmin. gnk-28611

Novak Dagmar, Slovenja vas 56, Hajdi-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
74731. gnw-28724

Novak Drarovec Adrijana, Ljubljanska
80, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 578619, reg. št. 16128, izdala
UE Domžale. gnc-29019

Novak Jernej, Novo naselje 19, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1291408, reg. št. 99621, izdala UE Mari-
bor. m-1020

Novak Milan, Valvasorjeva 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
576803, reg. št. 72087. m-990

Oblak Katja, Mlakarjeva 3/b, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1329362, reg. št. 30769, izdala UE Dom-
žale. gnu-28701

Obradović Slavka, Rusjanov trg 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
644337, reg. št. 92175, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-28501

Ogrin Marko, Loška cesta 28, Brezovi-
ca pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 9145, izdala UE Vrhnika.
gni-28938

Omanović Miha, T. Tomšiča 54, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1080146, izdala UE Jesenice. gng-28965

Oražem Dore, Ulica Juleta Gabrovška
34, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 419995, reg. št. 17118, izdala UE
Kranj. gnp-28956

Oven Mateja, Na Klisu 1, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14179, iz-
dala UE Vrhnika. gnv-28925

Ovsenek Marjan, Zabreznica 8, Žirovni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S 547212, izdala UE Jesenice.
gne-28892

Pečar Igor, Velikovška ulica 22, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
444626, reg. št. 191120, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-28696

Pepelnik Marjan, Fram 17/a, Fram, voz-
niško dovoljenje, kat. BCDEFG, št. S
609096, reg. št. 69232, izdala UE Mari-
bor. m-995

Pepevnik Zlatko, Stahovsko 81, Poljča-
ne, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
13104. gni-28713

Perovšek Mateja, Trnovski pristan 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1373066, reg. št. 236362, izdala
UE Ljubljana. gnn-29108

Petrič Jolanda, Trinkova ulica 48, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
811937, reg. št. 148461, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-29089

Pfeifer Luka, Podvin pri Polzeli 5, Pol-
zela, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
607439, izdala UE Žalec. gng-28840

Pikš Marko, Strahinj 82, Naklo, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
1401724, reg. št. 27358. gnh-28614

Pintarič Janez, Desnjak 29, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1535,
izdala UE Ljutomer. gnb-28720

Pinterič Martin, Dečno selo 36/a, Arti-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13780, izdala UE Brežice. gnf-28891

Pogorelc Tanja, Kajuhovo naselje 7, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, reg. št. 6696,
izdala UE Kočevje. gnk-28711

Praprotnik Damjan, Pohorska cesta 42,
Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8442, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnq-28830
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Preglau Matevž, Janeže 4, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 14059, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnr-28529

Prelec Mirjana, Podstenje 16, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, št. S
001083819, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnk-28511

Pristavec Marinka, Sebenje 64, Bled,
duplikat vozniškega dovoljenja, reg. št.
900907. gnm-28509

Pukšič Brigita, Selca 45, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 959918, reg. št. 6952. m-1017

Rančigaj Jernej, Kapla 62, Tabor, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1383768,
izdala UE Žalec. gnx-28973

Rašević Sreten, Škapinova 1, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
270344, reg. št. 37046, izdala UE Celje.
gnz-28521

Remic Miha, Pavšičeva ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1043246, reg. št. 207593, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-29000

Rogina Melita, Stara Lipa 18, Vinica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11015,
izdala UE Črnomelj. gnd-28593

Rokavec Denis, Andrenci 33, Cerkve-
njak, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
10756, izdala UE Lenart. m-986

Savičić Nedeljko, Adamičeva 41/b,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 11049, izdala UE Grosu-
plje. gns-28753

Sinanović Fuad, Litostrojska cesta 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1193691, reg. št. 220321, izdala
UE Ljubljana. gno-28882

Skrbiš Zdravko, Frankolovska 11, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 68858, izdala UE Maribor. m-997

Slavec Robert, Pri Lipi 2, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9232, iz-
dala UE Vrhnika. gnc-28694

Sterle Peter, Lahova pot 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
545386, reg. št. 128259, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-28597

Stopinšek Alojz, Ulica Slavka Rožanca
16/a, Krško, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 3008, izdala UE Krško.
gnm-28788

Strgar Tjaš, Gorenji Log 5, Most na So-
či, vozniško dovoljenje, št. S 001081505.
gni-28513

Strnad Marko, Šentvid pri Stični 60,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
HG, reg. št. 19294, izdala UE Grosuplje.
gnk-28836

Sušak Rok, Grajska vas 44, Gomilsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
22757, izdala UE Žalec. gnz-28971

Svete Darja, Bratovševa ploščad 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1043733, reg. št. 71231, izdala UE
Ljubljana. gnz-29121

Šehić Tehvida, Ulica Vide Pregarčeve
22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 293050, reg. št. 187021, iz-
dala UE Ljubljana. gnf-28941

Širovnik Sašo, Hrastje 74, Limbuš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1071911, reg. št. 109498. m-989

Štemberger Marko, Ulica Ane Ziherlove
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 354624, reg. št. 165743, iz-
dala UE Ljubljana. gnv-28650

Štrus Dejan, Gozd Reka 4/b, Šmartno
pri Litiji, potrdilo o opravljenem CPP, št. S
1121462, izdala UE Litija. gnv-28500

Šušmel Damir, Angela Besednjaka 7/a,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. -
kolo z motorjem. gnj-28512

Taseska Suzana, Klopčičeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 540591, reg. št. 10579, izdala UE
Ljubljana. gnp-28756

Tomažič Helena, Griči 36, Vrtojba,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
izdala UE Nova Gorica. gnw-28524

Tomažič Renato, Župančičeva 18, Ilir-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 82104, izdala UE Ilirska Bis-
trica. gnz-28671

Tominc Gregor, Mihalovec 71, Dobo-
va, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
15400, izdala UE Brežice. gnd-28518

Tratnik Justina, Ločica ob Savinji 47/a,
Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 285854, izdala UE Žalec.
gnf-29016

Trbuc Leopold, Cakova 12, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 4870, izdala UE Gornja
Radgona. gnh-28539

Turek Klemen, Ulica Malči Beličeve 87,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1352182, reg. št. 171489, izdala
UE Ljubljana. gnx-28648

Turudić Milan, Jerebova ulica 6, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
851206, izdala UE Litija. gnb-28995

Urbanc Klemen, Resljeva cesta 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
212425, reg. št. 185263, izdala UE Ljub-
ljana. gng-28815

Urbanec Peter, Brdo 70, Bovec, vozni-
ško dovoljenje, št. S 001081594, izdala
UE Tolmin. gny-28522

Ušaj Milan, Polževa 33, Ajdovščina, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
394971. gnn-28533

Vene Anton, Dol. Skopice 29, Krška
vas, vozniško dovoljenje, kat. BCEF, reg.
št. 15272, izdala UE Brežice. gnt-28802

Vidaček Branko, Mestni trg 16, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 3034. gne-28967

Videnšek Aljoša, Nazorjeva 20/b, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. 37935.
gnv-28675

Vodušek Liljana, Reška ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
119470, reg. št. 157797, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-28504

Weiss Martin, Aljaževa 4, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
670869, reg. št. 73503, izdala UE Mari-
bor. m-982

Zakojč Rozalija, Brezje pri Lipoglavu 9,
Ljubljana-Dobrunje, preklic vozniškega do-

voljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št.
57/2000. gnm-28984

Zevnik Krištof, Storžiška 4, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 524160,
reg. št. 42403. gng-28715

Zimic Matjaž, Bevkova 10/a, Anhovo,
vozniško dovoljenje. gnm-28959

Zupan Janez, Šorlijeva 19, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 961368,
reg. št. 18158, izdala UE Jesenice.
gnd-28543

Zvonar Cvijo, Ulica 9. kopusa 53, Sol-
kan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
44819, izdala UE Nova Gorica. gnr-28783

Žagar Zdravko, Dvorje 68, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 188937, reg. št. 26279, izdala
UE Kranj. gnh-28639

Železnikar Vladimir, Polanškova ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 653218, reg. št. 109202, izdala UE
Ljubljana. gnv-28550

Žibret Matej, Vrtna ul. 24, Štore, vozni-
ško dovoljenje, kat. AB, reg. št. 25901.
gnw-28928

Žlegel Drago, Sp. Nova vas 31, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 9277, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnb-28520

Župančič Tihomir, Bršljin 11, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18683, izdala UE Novo mesto. gnj-28862

Zavarovalne police

Babulč Janez, Šikole 71, Pragersko,
zavarovalno polico, št. 302372, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gnr-28879

Bajt Ivan, Brodarjev trg 14, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 738732, izdala za-
varovalnica Tilia. gnl-29039

Bitenc Tomaž, Jelovška ulica 5, Radov-
ljica, zavarovalno polico, št. 294610.
gnu-28876

Brandt Viljem Franjo, Poljanski nasip
32, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
241600, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnn-29008

Brunčko Branko, Ob Slepnici 7, Lo-
vrenc na Pohorju, zavarovalno polico, št.
120324, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d., filiala Maribor. gno-28982

Ferfolja Miha, XXX. divizije 8 Lucija, Por-
torož - Portorose, zavarovalno polico, št.
0786540. gnk-28565

Harbaš Đulaga, Cesta v Jagodje 23,
Izola - Isola, zavarovalno polico, št.
778293. gns-28878

Janežič Edvard, Ižanska 406, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 719931, izdala
zavarovalnica Tilia. gnn-28883

Janželj Ciril, Mivka 9/a, Ljubljana, zava-
rovalno polico, št. 719957, izdala zavaro-
valnica Tilia. gnh-28939

Jazbec Domen, Sebenje 24, Križe, za-
varovalno polico, št. 783610, izdala zava-
rovalnica Tilia d.d. gnb-28620
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Kocman Marjan, Ulica prvoborcev 31,
Hrastnik, zavarovalno polico, št. 0592359,
izdala zavarovalnica Tilia. gne-28542

Koprivnikar Roman, Vernek 3, Litija, za-
varovalno polico, št. 0649140, izdala za-
varovalnica Tilia. gny-28872

Korošec Viktor, Kardeljeva 57, Maribor,
zavarovalno polico, št. 303605, izdala za-
varovalnica Slovenica filiala Maribor.
gnl-28560

Kučar Ivan, Brilejeva ulica 16, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 101273735,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnp-29056

Kukovec Janez, Tomšičeva 2, Izola -
Isola, zavarovalno polico, št. 0794051.
gnb-28845

Laznik Jože, Sv. Danijel 77/a, Trbonje,
zavarovalno polico, št. 40001001225.
gnh-28589

Maselj Marija, Kandrše del. 32/a, Va-
če, zavarovalno polico, št. 607-1572957,
izdala zavarovalnica Maribor. gnb-28799

Nagode Boštjan, Zaklanec 21/a, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 677946, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d. gns-28628

Noč Boštjan, Selo 42, Žirovnica, zava-
rovalno polico, št. 241082, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnc-28844

Okorn Primož, Srednjevaška ulica 57,
Škofljica, zavarovalno polico, št. 516234,
izdala zavarovalnica Tilia. gny-28572

Pintarič Marjan, Kidričeva 3, Ljutomer,
zavarovalno polico, št. 101241922, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Mari-
bor. gnv-28875

Šribar Miran, Gregorčičeva ulica 11, Pi-
ran - Pirano, zavarovalno polico, št.
715357. gne-28742

VBS LEASINNG d.o.o., Dunajska 58,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 709158,
izdala zavarovalnica Tilia. gnz-28571

Zupančič Roman, Prinčičeva ulica 12,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
101230067, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca, d.d. gng-29015

Spričevala

Ademović Gorazd, Lormanje 4, Lenart v
Slov.goricah, izkaz OŠ od 1 do 8. razreda
Lenart. m-980

Ambrož Damijan, Žice 33/a, Loče pri
Poljčanah, spričevalo 3. letnika Ekonom-
ske šole - smer ekonomski tehnik, izdano
leta 1996. gnx-28848

Arsenič Mile, Ribarjeva 1, Celje, spri-
čevalo 1. letnika SSŠ Štore. gnh-28564

Babnik Andrej, Frenkova ulica 2, Ljub-
ljana-Dobrunje, indeks, št. 8001533, iz-
dala Fakulteta za kemijo in kemijsko te-
hnologijo. gnk-29036

Barba Nevenka, Bazoviška 8, Ilirska
Bistrica, spričevalo 3., 4. letnika in maturi-
tetno spričevalo Gimnazije Koper, izdano
leta 1977, 1978 in 1979, izdano na ime
Fabjanič Nevenka. gnc-28544

Berce Marica, Emilija Driolija 7, Izola -
Isola, spričevalo o zaključnem izpitu št.
2839. gnv-28750

Berišaj Milojka, Stranska pot 1/10,
Grosuplje, spričevalo 4. letnika Šubičeve
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1978/79,
izdano na ime Rupnik Milojka. gnw-28974

Bešič Melisa, Cesta 24. junija 74, Ljub-
ljana, diplomo Rudarske šole, izdano na
ime Kuduzović Hasan. gnf-28666

Bizjak Maja, Branik 139, Branik, spri-
čevalo 3. letnika Srednje ekonomske in
trgovske šole Nova Gorica. gnr-28729

Boštjančič Franci, Debevčeva pot 16,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 1., 2.,
3. in 4. letnika Gradbene tehniške šole v
Ljubljani, izdano leta 1976, 1977, 1978 in
1979. gne-28667

Brišar Katarina, Gunceljska c. 13, Ljub-
ljana, spričevalo 1. razreda OŠ Šentvid.
gnu-28926

Brodej Biserka, Ješenca 6/f, Rače,
spričevalo o zaključnem izpitu GŠC - GTŠ
Maribor, izdano leta 1975, izdano na ime
Sambolec Biserka. gns-28853

Cerar Gizela, Spodnji Tušanj 14, Mo-
ravče, spričevalo o končani OŠ Matije Blej-
ca Matevža v Mengšu, izdano leta 1986,
izdano na ime Brkič Gizela. gnt-28702

Cuderman Helenca, Jadranska cesta
14/e, Ankaran - Ankarano, spričevalo o
končani OŠ izobraželnega centra Miklo-
šič. gnn-28958

Černej David, Ulica Arnolda Tovornika
15, Maribor, spričevalo od 1 - 6. razreda
OŠ Tabor, izdano leta 1993-1999.
m-1006

Četnik Sašo, Dolenjska cesta 45/e,
Ljubljana, izkaz o šolskem uspehu OŠ Os-
kar Kovačič. gnd-29022

Davor Cvetko, Ul. Ante Trstenjaka 2,
Ljutomer, spričevalo , št. delovodnika
713/a, izdano leta 1998. gnp-28856

Debeljak Janez, Hrib 111, Loški Potok,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šo-
le Postojna, št. III/696, izdano leta 1998.
gnz-28921

Dvoršek Tatjana, Spodnje Pirniče 72,
Medvode, maturitetno spričevalo II gimna-
zije v Ljubljani, izdano leta 1976, izdano
na ime Bec Tatjana. gnj-28516

Ficko Jožef, Krajna 17, Tišina, spriče-
valo o zaključnem izpitu Tehniške elektro
strojne in tekstilne šole Maribor, št.
380/1092, izdano leta 1978. gny-28747

Gaberšek Alenka, Vojkova 73, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 1999. gni-28663

Glavan Gregor, Vrbljene 53/a, Ig, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje grad-
bene šole, izdano leta 1999. gnj-29091

Golub Mario, Polje, Cesta VIII/2, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole tehničnih strok, izdano leta 1997.
gnn-28833

Gregorovič Irena, Pod anteno 22, Por-
torož - Portorose, spričevalo Srednje zdrav-
stvene šole Piran, izdano leta 1990/91.
gnr-28979

Kalan Tadeja, Križna Gora 21, Škofja
Loka, spričevalo 1. letnika Srednje kmetij-

ske in mlekarske šole, izdano leta 1998.
gnc-28969

Kern Andrej, Glavarjeva cesta 4, Ko-
menda, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbene tehniške šole v Ljubljani, izdano
leta 1964. gnf-28916

Keserović Ermin, Grablovičeva ulica 36,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Vod-
mat, izdano leta 1995. gnm-28609

Kiker Maya, Rojčeva 24, Ljubljana, spri-
čevalo 1. razreda OŠ Vodmat, izdano leta
1999. gno-28607

Klemenčič Matjaž, Kosovelova 7/a, Tol-
min, zaključno spričevalo OŠ France Bevk
Tolmin, izdano leta 1999. gnz-28621

Kocuvan Klemen, Sovjak 3, Sveti Jurij
ob Ščavnici, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ Maribor, strojni tehnik, izdano leta
1994/95. m-1023

Kocuvan Klemen, Sovjak 3, Sveti Jurij
ob Ščavnici, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ Maribor, mehanik vozil in voznih
sredstev, izdano leta 1992/93. m-1022

Kojić Saša, Cesta proletarskih brigad
59, Maribor, spričevalo o zaključnem izpi-
tu SKSMŠ v Mariboru, izdano leta 1993.
m-1001

Koren Marijan, Vranji vrh 1, Sladki Vrh,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje elek-
tro šole Maribor, izdano leta 1980, 1981
in 1982. m-985

Krebs Aljoša, Petrovičeva ulica 19,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za gostin-
stvo in turizem v Ljubljani, izdana leta 1985.
gnu-28526

Kristan Janez, Sneberska cesta 42,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
mlekarske in kmetijske šole Kranj, izdano
leta 1998. gnd-28818

Križman Urška, Partizanska 41, Ljublja-
na, izkaz o šolskem uspehu OŠ Vodmat,
izdano 24. 6. 1998. gnb-28670

Kukovec Nataša, Cesta 14. divizije 28,
Maribor, spričevalo o končani OŠ Borci za
Severno mejo Maribor, izdano leta 1999.
m-1011

Leskovšek Žučko Ksenija, Kozje 177,
Kozje, spričevalo 1. letnika Poklicne frizer-
ske šole v Celju, izdano leta 1990.
gnv-28854

Levičar Nataša, Novi dom 32/b, Trbov-
lje, spričevalo 4. letnika Pedagoške gim-
nazije v Ljubljani, izdano leta 1982, izdano
na ime Snoj Nataša. gnj-28987

Ljubič Maja, Preglov trg 5, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje grafične
šole, izdano leta 1998 in 1999. gnn-28633

Lončarić Predrag, Kajuhova 13, Kidri-
čevo, zaključno spričevalo dve letne stroj-
ne šole. gnq-28530

Lopič Lučka, Spodnji Rudnik III 2, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Po-
ljane, izdano leta 1974. gne-28567

Lukanc Anton, Zajčeva cesta 37, Ko-
menda, spričevalo o zaključnem izpitu Te-
hniške šole za elektrotehniško stroko v
Ljubljani, izdano leta 1968. gni-28838

Malečihar Biček Uroš, Gorenjskega
odreda 6/13, Kranj, spričevalo 1. in 2.
letnika Srednje mlekarske in kmetijske šo-
le Kranj. gnt-28631
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Matičič Miroslav, Tovarniška ulica 18,
Logatec, spričevalo 4. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Gimnazije Postojna, iz-
dano leta 1980. gnw-28699

Medved Rudi, Sp. Leskovec 1/A, Zgor-
nji Leskovec, spričevalo o končani poklicni
šoferski šoli, izdano leta 1973. m-979

Meh Mojca, Škale 100, Velenje, za-
ključno spričevalo Srednje strojne šole Ve-
lenje, izdano leta 1993. gng-28665

Mijić Dubravka, Travniška ulica 3, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jože-
ta Plečnika v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnx-28823

Mlakar Igor, Prekomorskih brigad 7,
Tolmin, spričevalo 3. letnika TŠC Nova Go-
rica, izdano leta 1995. gnz-28746

Mohorič Ivanka, Trnovska vas 51/b, Tr-
novska vas, spričevalo 1. in 2. letnika Ad-
ministrativne šole Ptuj, izdano leta
1974/75. m-1012

Mojzeš Sabina, Ješenca 25/b, Rače,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
v Mariboru, izdano leta 1997. m-1002

Mongus Nina, Koroška 1/a, Radlje ob
Dravi, spričevalo o končani OŠ Radlje, iz-
dano leta 1999. gno-28732

Moravec Ivan, Ratež 61, Brusnice, spri-
čevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo
Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano
leta 1970. gnl-28635

Morgan Klavdija, Šmarska cesta 18, Ko-
per - Capodistria, spričevalo 1. letnika
SEDŠ Koper. gng-28740

Oshish Saša, Resljeva cesta 44, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje gradbene šole v Ljubljani, izdano leta
1991, izdano na ime Šemrl Saša.
gnk-28636

Ostrički Barbara, Goriška 13, Maribor,
spričevalo 3. letnika III. gimnazije Maribor,
izdano leta 1995. m-991

Pavel Bernarda, Strehovci 68/a, Mur-
ska Sobota, spričevalo Trgovske šole v
Murski Soboti, izdano leta 82/83.
gnb-28795

Pavšič David, Arkova 6, Idrija, spričeva-
lo 2. letnika Kovinarske šole. gnb-28870

Pečnik Brigita, Ulica heroja Marinclja 9,
Kočevje, spričevalo 1. razreda OŠ Zavoda
za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani,
izdano leta 1999. gni-28517

Petelin Anže, Kamnik pod Krimom
72/c, Preserje, spričevalo 2. letnika Sred-
nje mlekarske in kmetijske šole v Kranju,
izdano leta 1999. gnc-28819

Petrič Maja, Gradnikova 5, Kranj, spri-
čevalo 2. letnika Srednje trgovske šole,
izdano leta 1999/2000. gns-28728

Peulić Suzana, Cesta v Gorice 103/a,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Biče-
vje, izdano leta 1998. gnx-28548

Pivec Bogomir, Čadranska vas 44, Po-
ljčane, zaključno spričevalo SKSMŠ Mari-
bor, izdano leta 1985. m-998

Pleško Andrej, Kalanova ulica 3, Med-
vode, maturitetno spričevalo Gimnazije
Šentvid, izdano leta 1971. gnj-29012

Podgornik Vera, Kozaršče 10, Tolmin,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Poklicne go-
stinske šole Milana Majcna v Ljubljani, po-

klic natakar, izdano leta 1976, 1977 in
1978. gns-28978

Progar Edvard, Kebetova 23, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šo-
le Bled, izdano leta 1999. gnt-29102

Rataj Milena, Javornik 60, Ravne na Ko-
roškem, spričevalo Trgovske šole Slovenj
Gradec, izdano leta 1975. gnw-28624

Ribnikar Stanislav, Brezje 29, Tržič, ma-
turitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole v Kranju, izdano leta 1982.
gns-28578

Serdinšek Zvonko, Dolenjska cesta 50,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za sanitarne tehnike v Ljubljani, št.
19, izdano leta 1978. gnq-28680

Simčič Ivica, Kozana 106/a, Dobrovo v
Brdih, spričevalo 3. letnika in zaključno
spričevalo Šolskega cetra za blagovni pro-
met, trgovske šole, izdano na ime Erzetič
Ivica. gnu-28976

Simčič Vera, Zdešarjeva 10, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Gradbeno tehni-
ške šole v Ljubljani, izdano leta 1974 in
1975, izdano na ime Horvatič Vera.
gns-28557

Simeunovič Cilka, Stebljevek 1/d, Laze
v Tuhinju, spričevalo o končani OŠ OŠ Fra-
na Albrehta v Kamniku, izdano leta 1978,
izdano na ime Štritof Cilka. gny-28972

Sjekloča Marko, Molniške čete 11,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Vod-
mat, izdano leta 1991/92. gnf-28641

Slokan Miran, Zatišje 12, Celje, spriče-
valo 2. letnika ŠC Celje - elektro in kemij-
ske šole. gnf-28866

Slokan Miran, Zatišje 12, Celje, spriče-
valo 3. letnika ŠC Celje - elektro in kemij-
ske šole. gnd-28868

Smogavec Branka, Frankopanska ulica
24, Ljubljana, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Srednje upravno-administrativne šole
v Ljubljani, št. 1160, izdano leta 1996.
gnu-28551

Soršak Dušica, Marjeta 27, Marjeta na
Dravskem polju, zaključno spričevalo Kovi-
narsko strojne šole TAM Maribor, izdano
leta 1978. m-983

Stanišić Majda, Pot na Labor 29/c,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Vič,
izdano leta 1980, izdano na ime Gliha Maj-
da. gnp-28831

Steiner Tina, Matije Murka 31, Maribor,
spričevalo od 1. do 6. razreda OŠ Tabor.
m-1010

Šantl Simona, Bratov Greifov 2, Mari-
bor, spričevalo o aktivnem znanju angle-
škega jezika, izdal Andragoški zavod Mari-
bor, izdano leta 1999. m-1015

Šebjanič Ernest, Martjanci 17/a, Mar-
tjanci, spričevalo št. 770/184, izdano leta
1989. gnj-28537

Šenk Borut, Predoslje 161, Kranj, in-
deks, št. 3968, izdala tekstilna fakulteta v
Ljubljani. gnq-28930

Šilec Rok, Ulica Mersijev 10, Rogatec,
spričevalo Poklicne in tehniške gradbene
šole Celje, izdano v šolskem letu 1998/99.
gnu-28576

Šorli Matjaž, Loška cesta 65, Žiri, spri-
čevalo 4. letnika in spričevala o zaključ-

nem izpitu Gimnazije Škofja Loka, izdano
leta 1994. gnk-28736

Štimulak Martin, Klanc 51, Dobrna, iz-
kaz o šolskem uspehu OŠ Dobrna, izdano
24. 6. 1994. gnu-28626

Šturm Irena, Polje cesta VI/12, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Leopolda
Mačka Boruta, izdano leta 1983.
gnl-28985

Triller Luka, Adamičeva 3, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Valentin Vodnik,
izdano leta 1997. gnf-28541

Trupej Marjan, Kersnikova 1, Velenje,
spričevalo RŠC Velenje, strojni tehnik, iz-
dano leta 1977. gnj-28687

Turk Borka, Šolska 5, Izola - Isola, spri-
čevalo št. XVII/156, izdano na ime Turk
Johnnie. gnc-28744

Uhlik Mladen, Dunajska 59, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 1993, 1994 in 1995.
gnq-28659

Urbanija Branko, Ulica Milke Kerinove
5, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gim-
nazije Ljubljana-Šentvid, izdano leta 1982.
gnt-28552

Vida Vesna, Gregorčičeva 37, Piran -
Pirano, spričevalo o zaključnem izpitu SCT-
PU v Murski Soboti. gnf-28745

Videčnik Petra, Čadram 76, Oplotnica,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gospo-
dinjske šole Zreče. gnx-28527

Vodenik Vlado, Zg. Dolič 74, Mislinja,
zaključno spričevalo šole za prodajalce, iz-
dano leta 1983. gnz-28625

Vračko Jernej, Gozdna 97, Hoče, za-
ključno spričevalo 1. letnika Trgovske šole
v Mariboru, izdano leta 1998. m-1004

Vrtačnik Jernej, Dvorakova ulica 13,
Ljubljana, indeks, št. 71970475, izdala Bi-
otehnična fakulteta v Ljubljani. gnh-28989

Zalašček Monika, Prekomorskih brigad
5, Tolmin, spričevalo 1. letnika STEŠ Nova
Gorica, izdano leta 1992/1993.
gnc-28869

Zaletel Simona, Gregorčičeva ulica 23,
Kranj, diplomo Srednje medicinske šole
na Jesenicah, izdana leta 1987.
gny-28797

Zupanc Nataša, Na lipico 4, Šentjur,
spričevalo 1. in 2. letnika I. gimnazije v
Celju. gne-28992

Ostali preklici

A1 d.d., Vodovodna 93, Ljubljana, izja-
vo o ustreznosti posamično pregledanega
vozila, št. B 0060649, izdan 21.1.1998 s
strani podjetja JP LPP - Tehnični pregledi
Ljubljana. gnn-28708

Aleksič Marko, Ul. Polonce Čude 1,
Ljubljana, delovno knjižico. gnz-28871

AMD Moste, Jana Husa 1/a, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0245919. gnt-28877

AS Domžale servis in trgovina d.o.o.,
Ljubljanska c. 1, Domžale, izjavo o ustrez-
nosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
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1024329 za vozilo VW Sharan 1,9 TDI.
gnl-28885

Beganović Redžo, Cazin, Cazin, ose-
bno delovno dovoljenje, št.
40244006490. gnr-28804

Begić Rifet, Majetiči, Majetiči, osebno
delovno dovoljenje, št. 40244006505.
gnn-28808

Brajnik Libero, Pod vrhom 5, Ankaran -
Ankarano, obveznice Adria d.o.o., Anka-
ran, serija C-93 z dne 1. 12. 1992, D-93 z
dne 24. 12.1992. gnp-28706

Bulič Mitja, Srednja vas 10, Semič, pre-
klic študentske izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št. 35/2000. gnm-28759

Cartl Zdenka, Grajenščak 33, Ptuj, de-
lovno knjižico. gno-28532

Colasanti Franci, Šentvid 33, Lukovica,
delovno knjižico. gnh-28839

Čeh Stanislav, Heroja Kerenčiča 19,
Ormož, potrdilo o usposobljenosti za vodi-
telja čolna, št. 02/13-1599/98, ser. št.
VČ-398/98. gnl-29035

Čengić Borislav, Dvoržakova ulica 8,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn-28933

Delbello Karlinca, Strma pot 14, Porto-
rož - Portorose, delovno knjižico.
gnp-29110

Dmitrovič Dane, Drenov grič 1, Vrhni-
ka, dijaško izkaznico, izdala gimnazija Be-
žigrad. gnd-28943

Dolenc Albin, Idršek 14, Idrija, delovno
knjižico. gnx-28748

Drinčič Zoran, II prekomorske brigade
51/a, Koper - Capodistria, izkaz o šolskem
uspehu OŠ Antona Ukmarja. gnu-28851

Europlin, d.o.o., Distribucija plinov, plin-
ska oprema, inženiring, servis, trgovina,
1420 Trbovlje, Opekarna 28a, preklicuje
naslednje kotelne knjižice:

– Knapi, d.o.o. (Gozdnikar Jože, s.p.),
Trbovlje, Novi dom 26, Trbovlje:

– tov. št. 0119, Občina Trbovlje, tek.
št. 152,

– tov. št. 0120, Občina Trbovlje, tek.
št. 153;

– Ultra Zagorje, Rudarska cesta 9, Ki-
sovec: tov. št. 0044, Občina Trbovlje, tek.
št. 59;

– Avtoelektrika Dobravec Polde, Litija,
Brodarska 11, Litija: tov. št. 0182, Občina
Trbovlje, tek. št. 74,

– Vidic Adolf, Golovec 3, Trbovlje: tov.
št. 126539, Občina Trbovlje, tek. št. 189.
Ob-31277

Farkaš Slavka, Grušovlje 19, Rečica ob
Savinji, delovno knjižico, reg. št. 7470,
ser. št. 183071, izdala SO Mozirje dne
28. 12. 1977. gnp-28981

Filipčič Aleš, Ulica proletarskih brigad 13,
Izola - Isola, delovno knjižico. gnu-29001

Galun Mojca, Triglavska ulica 32, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Poljane. gng-28990

Gladovič Tanja, Kardeljeva cesta 58,
Maribor, delovno knjižico, reg. št. 1914,
izdana leta 1993 v Mariboru. m-1018

Gostinčar Sabina, Kamnica 68, Dol pri
Ljubljani, študentsko izkaznico, št.
19797074, izdala Ekonomska fakulteta.
gnj-28662

Grabljevec Stanislav, Martinja vas 50,
Velika Loka, delovno knjižico. gnn-28758

Gradišek Renato, Spodnje Pirniče 22/c,
Medvode, delovno knjižico. gnc-28894

Halhić Šaban, Bihač, Bihač, osebno de-
lovno dovoljenje, št. 40244006473.
gno-28807

Hribar Jože, Klemenova ulica 17, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gno-28632

Hribar Špela, Beblerjev trg 8, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 71990236, izda-
la Biotehniška fakulteta. gnx-28698

Hrnjica Hasib, Bihač, Bihač, osebno de-
lovno dovoljenje, št. 40244006481.
gnp-28806

Hudej Nina, Vojkova cesta 87, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Be-
žigrad. gnn-28608

Jankovič Jože, Gubčeva 26, Metlika,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-3202/99. gnc-28569

Javornik Aleš, Kersnikova 7, Grosuplje,
izkaz o šolskem uspehu OŠ Louisa Adami-
ča Grosuplje. gnq-28755

Jenčič Aleš, V Murglah 175, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-5090-02/94. gny-29097

Jenko Marija, Cesta na Markovec 49,
Koper - Capodistria, prometno dovoljenje.
gnf-28966

Jovanovič Slavko, Senožeče 82, Seno-
žeče, obveznice Adria Ankaran, serije B-93
z dne 28. 10. 1992, C-93 z dne 1. 12.
1992 D-93 z dne 24. 12. 1992.
gno-28707

Jurca Andreja, Logaška cesta 45, Žiri,
študentsko izkaznico, št. 31950086, izda-
la Fakulteta za farmacijo. gnp-28531

Kebe Karmen, Dolenje Jezero 20, Cer-
knica, študentsko izkaznico, št.
19348426, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gns-28907

Kelvišar Igor, Titova 85, Jesenice, li-
cenco št. 10085 za vozilo Fiat Ducato z
reg. ozanko KR 24-64F. gnl-28610

Kikelj Jonatan, Kvedrova 16, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 40770.
gno-28857

Klampfer Peter, Hektoričeva 4, Mari-
bor, delovno knjižico, št. 10431. m-1016

Klemenčič Goran, Vilfanova 21, Porto-
rož - Portorose, vpisni list za čoln, št.
01-03-684/1-1997. gnm-28734

Kocjančič Mojca, Šmarje 8/a, Šmarje,
obveznice Adria Ankaran, serije B93 z dne
28. 10. 1992, serije C93 z dne 1. 12.
1992 in serije D93 z dne 24. 12. 1992.
gnc-28619

Koprivnikar Roman, Vernek 3, Litija, de-
lovno knjižico. gnx-28873

Kralj Nal, Žavcarjeva 22, Ljubljana, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-6789/13-94. gnb-29020

Krušič Robert, Studenec 48, Ljubljana,
delovno knjižico. gnk-28986

Kuhar Herman, Kidričeva 23, Velenje,
preklic osmih delnic KRS Velenje, objav-
ljen v Ur. l. RS, št. 42/2000. gnk-28536

Lenart Marica, Mestni vrh 12, Ptuj, de-
lovno knjižico, izdano v Ptuju na ime Letnik
Marija. gnm-28534

LESING d.o.o., Počehova 12, Maribor,
izjavo o ustreznosti posamično pregleda-
nega vozila, št. B 1018712. gnl-28835

Lovšin Jožef, Lipovec 3, Dolenja vas,
orožni list št. 1015, izdala UE Ribnica.
gnu-29051

Ložar Teodor, Brinje 31, Dol pri Ljublja-
ni, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1045676. gnc-28944

Marušič Ljubo, Kolomban 42, Ankaran
- Ankarano, obveznice Adria Ankaran, seri-
je B-93 z dne 28. 10. 1992, C-93 z dne 1.
12. 1992 in D-93 z dne 24. 12. 1992.
gnq-28880

Meglič Zdenka, Žorgova ulica 70, Ljub-
ljana, vpisni list za čoln, št. 01/03-397/91.
gnb-28695

Mihelič Marjetka, S. Mašere 1, Koper -
Capodistria, obveznice Adria Ankaran, se-
rije B93 z dne 28. 10. 1992, serije C93 z
dne 1. 12. 1992 in serije D93 z dne 24.
12. 1992. gnd-28618

Mordej Alenka, Cesta v Mestni log
40/b, Ljubljana, službeno izkaznico, št.
55, izdana 4. 4. 2000. gnb-28970

Novak Marjana, Juršinci 27/a, Juršinci,
delovno knjižico. gns-28528

Oliverović Saša, Doboj, Doboj, delovno
knjižico. gng-29040

OPTIMA LEASING d.d., Dunajska 22,
Ljubljana-Slovenijales, servisno knjižico za
vozilo Suzuki Baleno 1,6 GLX/4WD Ga-
lant, št. šasije JSAEGD31SOO140145, št.
motorja G16B238180. gnv-28575

Pavlin Aleš, Seidlova 32, Novo mesto,
reg. št. 30609, reg. št. 261597, izdala UE
Novo mesto. gnf-28566

Pečnik Peter, Lepa njiva 1, Šoštanj, štu-
dentsko izkaznico, št. 71980407, izdala
Biotehnična fakulteta v Ljubljani.
gnw-28924

Petančič Barbara, Šmihel 49, Novo me-
sto, delovno knjižico, reg. št. 40061, ser.
št. 336294, izdana v Novem mestu.
gnp-28881

Pugelj Marjan, Predstruge 2, Grosuplje,
licenco št. 004597/4867-LM19/1997, iz-
dana 17. 12. 1997 za vozilo z reg. oznako
NM 80-43J. gnx-28948

Ramić Senada, Mazovčeva pot 9, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnd-29093

Ražman Egon, Cesta na Prisoje 3, An-
karan - Ankarano, delovno knjižico.
gnf-28991

Resnik Drago, Velikovška ulica 28,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna, št. 02/13-6487/96.
gnj-29112

Rupar Roni, Dolščaki 23, Velike Lašče,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02-13-1525-96. gnr-28604

Seršen Peter, Krimska ulica 1, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala Srednja agro-
živilska šola v Ljubljani. gnc-28594

SERVIS VOZIL IN KMETIJSKE, Kolod-
vorska cesta 16/a, Ljutomer, izjavo o us-
treznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 0171338 z dne 23. 5. 1996.
gns-28832

Slokar Jelka, Gradnikove brigade 27,
Nova Gorica, izjavo o ustreznosti in tehnič-
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ni brezhibnosti vozila, št. A 1066235.
gnq-28980

Smode Dušan, Dalmatinska 47, Mari-
bor, delovno knjigo, reg. št. 43299, izda-
na leta 1980 v Mariboru. m-1019

Sorta Manilo, Erjavčeva 14, Koper - Ca-
podistria, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna, št. 02/13-23/00 VČ 82/00,
izdan 20. 1. 2000 v Kopru. gni-28738

Sorta Manlio, Erjavčeva 14, Koper - Ca-
podistria, evidenčni list za čoln, št.
0103-420/1-1999, izdan 24. 5. 1999.
gnh-28739

Stanić Grujo, Kardeljev trg 2, Velenje,
preklic delnice KRS Velenje d.d., objavljen
v Ur. l. RS, št. 29/2000. gnx-28623

Stare Boštjan, Luže 60, Visoko, delov-
no knjižico. gnc-28523

Stepanović Grbec Ana, M. Kogoja 45,
Nova Gorica, spričevalo OŠ Milojke Štru-
kelj, izdan na ime Grbec Ana. gnv-28600

SUZUKI ODAR d.o.o., Jana Husa 1/a,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1126455.
gnd-28822

SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PO-
DJETJE d.d., Ob zeleni jami 2, Ljubljana,
licenco št. 3228/87 z dne 20. 7. 1999 za
vozilo TAM 75 T 5 z reg. oznako LJ
U8-175. gne-28642

Šaini Bahija, Velebrdo, Velebrdo, ose-
bno delovno dovoljenje, št.
40244006502. gnm-28809

Škofic Matija, Aškerčeva ulica 5, Dom-
žale, delovno knjižico. gny-28647

Venko Peter, Oplotniška 13/a, Sloven-
ske Konjice, licenco št.

2092/2240-LM61/1997 za vozilo z reg.
oznako CE 24-49N. gnw-28874

Vezjak Marjan, 9. korpus 6, Izola - Iso-
la, delovno knjižico. gns-29053

Vinković Branko, II. prekomorske bri-
gade 25, Koper - Capodistria, delovno knji-
žico. gnw-28749

Vrhovnik Manca, Testenova ulica 66/a,
Mengeš, dijaško izkaznico, izdala Gimna-
zija Poljane. gnj-28812

Vugrinec Petra, Herbesteinova 16,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
20950292, Izdala Pravna Fakulteta v Ljub-
ljani. gnk-28761

Žlender Barbara, Vinski vrh 18, Šmarje
pri Jelšah, študentsko izkaznico, št.
06980114, izdala Visoka šola za socialno
delo v Ljubljani. gnh-28914
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Prva knjiga nove zbirke EU & Gospodarstvo

PREDPISI O DEVIZNEMPREDPISI O DEVIZNEMPREDPISI O DEVIZNEMPREDPISI O DEVIZNEMPREDPISI O DEVIZNEM
POSLPOSLPOSLPOSLPOSLOOOOOVVVVVANJUANJUANJUANJUANJU
Pred leti je podobna zbirka izhajala v posebnih mapah z mehanizmom, ki je omogočal sprotno
vlaganje listov z objavljenimi novimi oziroma dopolnjenimi predpisi. Zbirka je ustrezala potrebam
v času njenega izhajanja, čeprav je bilo treba posamezne njene strani zelo pogosto menjavati.
Ker je bilo sprememb in dopolnitev vse več, je zbirka postajala tudi vse manj pregledna.

Čeprav bo zbirka poslej izhajala v knjižni obliki, ni spremenjena niti uredniška niti grafična
zasnova. Vse spremembe in dopolnitve predpisov so tiskane v ležečem tisku (kurzivi);
spremenjeno besedilo, ki več ne velja, je prečrtano, tako da je še vedno čitljivo za prebiranje in
uporabno za reševanje zadev po prej veljavnih predpisih. Na koncu vsakega odstavka oziroma
člena je objavljena tudi opomba, kdaj je novo besedilo posameznega predpisa pričelo veljati,
kar bo gotovo v veliko pomoč vsem uporabnikom zbirke. Avtor zbirke je tudi poslej univ. dipl. iur.
Marjan Mir.

V prvi knjigi iz te zbirke so zbrani predpisi o deviznem poslovanju, ki so bili objavljeni v Uradnem
listu RS do konca februarja 2000.

Cena 5.400 SIT z DDV 10523

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q PREDPISI O DEVIZNEM POSLOVANJU Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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Prof. dr. Bogomir Sajovic

POSEST
Izšla je že deveta knjiga s področja civilnega prava profesorja civilistike dr. B. Sajovica. V njej
obravnava institucionalno vlogo posesti kot enega temeljnih civilnopravnih fenomenov, ki se
je razvijal in močno spreminjal z razvojem civilnopravne misli, ostala pa ji je temeljna funkcija,
posredovanje obvestila o oblastvenem položaju. Vzporedno s tem v zadnjem času nastajajo
nujno nove oblike, ki naj tako, kljub sicer priznanim in obstoječim klasičnim postulatom,
vendar na temelju izoblikovanih in logično-dogmatičnih pristopov, zadovoljivo utemeljujejo
premostitve klasičnih “ovir”. Ne samo zaradi tega, kot ugotavlja avtor v predgovoru, temveč
sploh glede na nova vrednotenja posameznih lastninskih položajev, ni povsem odklonjeno
razpravljanje o eventualni naravi pravice, ki se v današnjem prometu zaradi njegovih zahtev
gotovo množe.

Ob nakazanih vprašanjih so v dodatku predstavljeni izbrani primeri vsebin in oblik
posestnih odnosov v naši praksi, ki osvetljujejo zadevajočo posestno problematiko.

Cena: 5.670 10517
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Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q POSEST Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig


