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Razglasi in objave

Postavitev
stalnega sodnega tolmača

Št. 165-03-40/00 Ob-32263
Robert Čampa, stalno bivališče: 1000

Ljubljana,  Tbilisijska  34,  je  bil  z  odloč-
bo Ministrstva za pravosodje, št.
165-03-40/00 z dne 5. 7. 2000, imeno-
van za sodnega tolmača za nemški jezik za
neomejen čas in za celotno Republiko Slo-
venijo.

Št. 165-03-115/00 Ob-32264
Petra Jug, stalno bivališče: 2342 Ruše,

Smolnik 9, je bila z odločbo Ministra za
pravosodje, št. 165-03-115/00 z dne 5. 7.
2000, imenovana za sodnega tolmača za
angleški jezik za neomejen čas in za celot-
no Republiko Slovenijo.

Št. 165-03-91/00 Ob-32265
Maja Vitežnik, stalno bivališče: 5000 No-

va Gorica, Gradnikove brigade 27, je bila z
odločbo Ministrstva za pravosodje, št.
165-03-91/00 z dne 5. 7. 2000, imenova-
na za sodnega tolmača za angleški jezik za
neomejen čas in za celotno Republiko Slo-
venijo.

Št. 165-03-23/00 Ob-32266
Nada Bunjevac, stalno bivališče: 6250

Ilirska  Bistrica,  Gubčeva  5,  je  bila  z
odločbo Ministrstva za pravosodje, št.
165-03-23/00 z dne 5. 7. 2000, imenova-
na za sodnega tolmača za hrvaški jezik za
neomejen čas in za celotno Republiko Slo-
venijo.

Št. 165-03-42/00 Ob-32267
Lucia Maria Poznič Pestotnik, stalno bi-

vališče: 1000 Ljubljana, Hacquetova 7, je
bila z odločbo Ministrstva za pravosodje, št.
165-03-42/00 z dne 5. 7. 2000, imenova-
na za sodnega tolmača za španski jezik za
neomejen čas in za celotno Republiko Slo-
venijo.

Št. 165-03-93/00 Ob-32268
Milena Žuran, stalno bivališče: 2250

Ptuj, Belšakova 69, je bila z odločbo Mini-
strstva za pravosodje, št. 165-03-93/00 z
dne 5. 7. 2000, imenovana za sodnega tol-

Register
političnih organizacij

Št. 0302-18/05-028/3-97 Ob-32370
V register političnih strank se pod zapo-

redno številko 29, kjer je vpisana stranka
Slovenski forum, s skrajšanim imenom Fo-
rum in s kratico imena SF, vpiše spremem-
ba statuta, imena stranke v: Nova demo-
kracija Slovenije, kratice imena v: NSD in
sprememba sedeža v Medvode, Zbilje 47
ter izbriše skrajšano ime Forum.

Št. 0302-18/05-028/27-97 Ob-32512
V register političnih strank se vpišejo

spremembe statuta politične stranke Slo-

Sodni register

Popravek

V Uradnem listu RS, številka 55-56 z
dne 22. 6. 2000, stran 5355, Rg-3826, se
subjekt vpisa pravilno glasi: HTP GORENJ-
KA, hotelsko turistično podjetje Kranj-
ska Gora, d.d., 4280 Kranjska Gora.

Popravek

V Uradnem listu RS, številka 48 z dne
2. 6. 2000, stran 4550, Rg-3859, subjekt
vpisa ZASEBNI ZDRAVSTVENI ZAVOD
MARC, se tekst pri osebi, pooblaščeni za
zastopanje, pravilno glasi: Marc Sanda,
imenovana 30. 7. 1999, zastopa zavod brez
omejitev.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

Popravek
Rg-6070

Pri družbi LA BATTUTA, Trgovina z me-
šanim blagom, d.o.o., s sedežem v Sol-
kanu, IX. Korpus 89, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vložka 1/3847/00, objavljena v
Uradnem listu RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000
se v 2. odstavku izreka sklep popravi tako,
da se pravilno glasi:

Ustanovitelja Vittese Roberto, Via Della
Tesa 21, Farra D’Isonzo, Italija in Sfiligoj
Viljem, Ulica Zanetti 7, Sovogna
d’Isonzo, Italija, prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

mača za angleški jezik za neomejen čas in
za celotno Republiko Slovenijo.

Št. 165-03-53/00 Ob-32269
Chikako Shigemori Bučar, stalno biva-

lišče: 1000 Ljubljana, Podlimberskega 41,
je bila z odločbo Ministrstva za pravosodje,
št. 165-03-53/00 z dne 5. 7. 2000, ime-
novana za sodnega tolmača za japonski je-
zik za neomejen čas in za celotno Republi-
ko Slovenijo.

Št. 165-03-41/00 Ob-32270
Anton Horžen, stalno bivališče: 8263

Cerklje ob Krki, Cerklje 53, je bil z odločbo
Ministrstva za pravosodje, št.
165-03-41/00 z dne 5. 7. 2000, imeno-
van za sodnega tolmača za nemški jezik za
neomejen čas in za celotno Republiko Slo-
venijo.

Št. 165-03-9/00 Ob-32271
Irena Žakelj, stalno bivališče: 4207 Cer-

klje na Gorenjskem, Ivana Hribarja 26, je
bila z odločbo Ministrstva za pravosodje, št.
165-03-9/00 z dne 5. 7. 2000, imenovana
za sodnega tolmača za angleški jezik za
neomejen čas in za celotno Republiko Slo-
venijo.

Št. 165-03-17/00 Ob-32272
Mojca Lovrenčak, stalno bivališče: 1000

Ljubljana, Kogojeva 4, je bila z odločbo Mi-
nistrstva za pravosodje, št. 165-03-17/00
z dne 5. 7. 2000, imenovana za sodnega
tolmača za angleški jezik za neomejen čas
in za celotno Republiko Slovenijo.

venske obrtno podjetniške stranke –
Stranke centra, ki jih je stranka sprejela na
kongresu dne 13. 3. 1999 ter na izrednem
kongresu dne 17. 5. 2000.

Slovensko obrtno podjetniška stranka –
Stranka centra, s skrajšanim imenom SOPS
in sedežem v Ljubljani, Linhartova 13, vpi-
sana pod zaporedno številko 19, se izbriše
iz registra političnih strank.
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Št. 145-1/00 Ob-32274
Veljavni statut organizacije Sindikata de-

lavcev Zaščita Suhor - SDZS, s sedežem
Bereča vas 13a, ki je bil dne 14. 6. 2000
sprejet na ustanovnem zboru sindikata, za-
poslenih v Zaščiti Suhor, se sprejme v hram-
bo pri Upravni enoti Metlika.

Statut sindikata je vpisan v evidenco te-
meljnih aktov sindikatov pod zaporedno šte-
vilko 21/2000 z datumom vpisa 4. 7. 2000.

Št. 127-3/00 Ob-32275
Veljavna pravila sindikata delavcev

Intel Servis Novo mesto, s sedežem v
Novem mestu, Zupančičevo sprehajali-
šče 1, ki so bila dne 3. 6. 2000 sprejeta
na ustanovnem zboru sindikata, se sprej-
mejo v hrambo pri Upravni enoti Novo
mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zaporedno
številko 174.

Št. 022-1/00-521 Ob-32368
Pravila o delovanju sindikata delavcev

Lepenke Ceršak - Pergam sprejeta na
ustanovnem zboru sindikata z dne 7. 6.
2000 se hranijo v Upravni enoti Pesnica.

Pravila se vodijo v evidenci statutov pod
zaporedno številko 19 022-1/00-521 z
dne  10. 7. 2000  pri  Upravni  enoti  Pe-
snica.

Matična številka (identifikacijska) sindi-
kata Lepenke Ceršak - Pergam je 1047329.

Upravna enota Pesnica ugotavlja, da gre
v konkretnem primeru za registracijo novo
ustanovljenega sindikata.

P 350/2000-II SR 9072
To sodišče je po sodnici Jelki Podgor-

šek v pravdni zadevi tožeče stranke Interna-
tional Islamic Relief Organization, The Kin-
gdom of Saudi Arabia, ki jo zastopa odvet-
nik Mitja Lamut iz Ljubljane, proti toženi
stranki dr. Saleem Ben Mahfooz, naslov ne-
znan, zaradi plačila 2,000.000 USD s pp,
dne 13. 7. 2000 sklenilo:

toženi stranki dr. Saleem Ben Mahfooz,
naslov neznan, se postavi začasni zastopnik
in sicer odvetnik Zmago Marovt, Pražakova
7, Ljubljana.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 7. 2000

Evidenca statutov
sindikatov

Razglasi sodišč

Oklici o skrbnikih in razpravah

Stečajni postopki
in likvidacije

St 21/99 S-32323
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Auxilia, d.o.o., Tomšičeva 27, Mari-
bor – v stečaju, se v skladu s členom 99/II
ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.

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

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 7. 2000

St 10/99-31 S-32324
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 10/99 sklep z dne 7. 7. 2000:
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom: Gradbinec, Gradbeništvo, obrt, in-
stalacije, d.o.o., Zdraviliški trg 13, Ro-
gaška Slatina, se zaključi, v skladu z do-
ločbo 169. člena ZPPSL.

Zaključek stečajnega postopka se obja-
vi tudi na oglasni deski sodišča.

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

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik:
Gradbinec, Gradbeništvo, obrt, instalacije,
d.o.o., Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina,
izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 7. 2000

St 9/96-123 S-32325
To sodišče je s sklepom opr. št. St 9/96

z dne 10. 7. 2000 sklenilo, da se stečajni
postopek nad dolžnikom Gorjanci, Tovor-
ni promet, prevoz blaga v domačem in
mednarodnem prometu s tovornimi mo-
tornimi vozili, d.o.o. – v stečaju, zaključi.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 10. 7. 2000

St 58/91 S-32326
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

58/91 z dne 6. 7. 2000 zaključilo stečajni
postopek nad U & B Trading, d.o.o., Hra-
detskega 47, Ljubljana.

Po pravnomočnosti tega sklepa se vse pra-
vice stečajnega dolžnika, terjatve in denarna
sredstva prenesejo in izročijo ustanoviteljici
Božič Snežani, Cesta 6. maja 5, Vrhnika.

Po pravnomočnosti sklepa se navedeni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2000

St 45/2000-7 S-32327
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 45/2000 sklep z
dne 10. 7. 2000:

Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: Lumar hiše, d.o.o., Go-
milsko, Šmatevž 26, Gomilsko in njego-
vimi upniki.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-

silne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.

Prijava mora obsegati firmo in sedež up-
nika, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, pri-
javijo terjatve v tuji valuti in navedejo njiho-
vo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravna-
ve (10. 7. 2000).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v di-
skontirani višini na dan začetka postopka.

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

Za upravitelja prisilne poravnave se ime-
nuje Hramec Rudi, univ. dipl. prav., Pra-
protnikova 1, Mozirje.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

1. Unior, d.d., Kovaška 10, Zreče,
2. Banka Celje, d.d., Celje, Vodnikova

2, Celje,
3. P.S.T., d.o.o., Javornik 12, Ravne na

Koroškem,
4. Schiedel gradnje, d.d., Latkova vas

82, Prebold,
5. Branko Kelenc, Šenjurgeld 18/a,

Šmartno v Rožni dolini kot predstavnik de-
lavcev.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil nabit na oglasno desko dne
10. 7. 2000.

Predlagatelju prisilne poravnave se nalo-
ži, da položi predujem za stroške postopka
v višini 2,300.000 SIT na žiro račun Okrož-
nega sodišča v Celju, št. 50700-696-250,
sklic št. 5-45-2000, v roku 8 dni po preje-
mu pisnega odpravka tega sklepa.

Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 7. 2000

St 126/2000 S-32328
To sodišče v Ljubljani je s sklepom St

126/2000 z dne 10. 7. 2000 začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Gepard, Va-
rovanje premoženja, d.o.o., Pijava gori-
ca 39, Ig, matična številka 5525853, šifra
dejavnosti 74.600.

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

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

Dolžnike se poziva, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike se
poziva, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
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Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 3. 10. 2000 ob 9.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 7. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2000

St 3/2000-14 S-32329
To sodišče je s sklepom opr. št. St

3/2000 z dne 10. 7. 2000 na podlagi pr-
vega odstavka 99. člena ZPPSL začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom INTEC, pro-
izvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.,
Kranj, Ljubljanska c. 24a, Kranj, in ga
takoj zaključilo.

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

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 7. 2000

St 66/2000 S-32330
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St

66/2000 z dne 11. 7. 2000 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Je-
klotehna trgovina ter odredilo imenovanje
upniškega odbora v sestavi:

1. Kovinotehna, d.d., Celje, Mariborska 7,
2. Elkroj, d.d., Mozirje,
3. Labod, d.d., Novo mesto, Seidlova

35,
4. Beti, d.d., Metlika, Tovarniška 2,
5. Probanka leasing Koroška, d.o.o.,

Cankarjeva 1, Slovenj Gradec,
6. Emona blagovni center, d.d., Ljublja-

na, Šmartinska c. 130,
7. BSH hišni aparati, d.o.o., Nazarje, Sa-

vinjska c. 30,
8. Mariborska livarna Maribor, d.d.,

Oreško nabrežje 9,
9. Irena Petrič, Orehova vas, predstavni-

ca delavcev.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se do-

loči Dušana Marina, Štantetova 4, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki

so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno de-
sko sodišča poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica o
pozivu za sklenitev prisilne poravnave v
Uradnem listu RS.

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

V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 11. 7. 2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 7. 2000

St 73/2000 S-32331
I. To sodišče v Mariboru je s sklepom

opr. št. St 73/2000 dne 10. 7. 2000 zače-
lo stečajni postopek nad stečajnim dolžni-
kom KVIK trgovsko podjetje, d.d., Mari-
bor, Gosposka 8–10, Maribor.

Šifra dejavnosti: 52.120, matična števil-
ka: 5259347.

Odslej firma glasi: KVIK, trgovsko pod-
jetje, d.d., Gosposka 8–10, Maribor – v
stečaju.

II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Ireno Lesjak, univ. dipl. ek., zaposle-
na v Tekstilnem inštitutu Maribor, Ul. Kralje-
viča Marka 5, Maribor.

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

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

V. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 6. 12. 2000 ob 10. uri v sobi 330
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 10. 7.
2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 7. 2000

St 55/95 S-32332
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

55/95 z dne 10. 7. 2000 zaključilo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Tekstilana,
p.o., Trata XIV/8, Kočevje.

Po pravnomočnosti sklepa se navedeni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2000

St 87/2000 S-32333
To sodišče je s sklepom St 87/2000 z

dne 11. 7. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Parks & Jet Commerce,
d.o.o., Gasilska 22, Ljubljana, matična
številka 5688892, šifra dejavnosti 07.014.

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

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 10. 2000 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 7. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2000

St 6/2000 S-32334
To sodišče je s sklepom opr. št. St

6/2000 z dne 11. 7. 2000 v smislu druge-
ga odstavka 99. člena zakona o prisilni po-
ravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Šega, za-
sebno podjetje, ekonomske storitve,
gradnje, d.o.o., Zagrebška 10, Ptuj – v
stečaju.

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 11. 7. 2000

St 95/2000 S-32371
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

95/2000 dne 5. 7. 2000 začelo stečajni
postopek nad CADEAU Storitve in sveto-
vanje, d.o.o., Sp. Senica 20/c, Medvode
in ga takoj zaključilo.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2000

St 72/2000 S-32372
To sodišče je s sklepom St 74/2000

dne 12. 7. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Elektrohladilni sistem Pro-
izvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Jan-
ševa ul. 2c, Ljubljana, matična številka
5879868, šifra dejavnosti 51.190.

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

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 3. 10. 2000 ob 9.15 soba 352/III tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 7. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2000

St 12/2000 S-32373
To sodišče je s sklepom št. St 12/2000

z dne 12. 7. 2000 začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek proti dolžniku Evroalba,
trgovinsko podjetje, d.o.o., Brežice, Mrz-
lava vas 48, Krška vas, matična številka
5532710, šifra dejavnosti 070250, ker pre-
moženje dolžnika ne zadošča niti za popla-
čilo stroškov stečajnega postopka.

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

Okrožno sodišče v Krškem,
dne 12. 7. 2000

St 5/2000 S-32374
To sodišče je v postopku prisilne porav-

nave nad dolžnikom Gradbeno podjetje
Ptuj, d.o.o., Osojnikova cesta 9, Ptuj, ma-
tična številka 5387221, šifra dejavnosti
45.210 s sklepom opr. št. St 5/2000, z
dne 27. 6. 2000 potrdilo prisilno poravna-
vo med dolžnikom in njegovimi upniki. Sk-
lep določa:

1. terjatve iz naslova obveznosti do do-
baviteljev, državnih institucij in kratkoroč-
nega kredita, poplača dolžnik v višini 20%
njihove vrednosti, z zamudnimi obrestmi v
višini temeljne obrestne mere +0,5%, v ro-
ku enega leta od pravnomočnosti tega
sklepa.
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Navedene obresti tečejo od dneva za-
četka postopka prisilne poravnave do roka
za poplačilo terjatev.

2. terjatve delavcev iz naslova neizpla-
čanih jubilejnih nagrad, dnevnic in regresa
za leto 1999, poplača dolžnik v višini 60%
njihove vrednosti, z zamudnimi obrestmi v
višini temeljne obrestne mere +0,5%, v ro-
ku treh let od pravnomočnosti tega sklepa.

Navedene obresti tečejo od dneva pri-
četka postopka prisilne poravnave do roka
za poplačilo terjatev.

3. terjatve ločitvenih upnikov, terjatve de-
lavcev iz naslova odškodnin za poškodbe
pri delu in premalo izplačanih plač in nado-
mestil plač za obdobje zadnjih treh mese-
cev pred začetkom postopka prisilne porav-
nave, za katere se položaj tudi po potrditvi
prisilne poravnave ne spremeni.

4. sestavni del sklepa je seznam upni-
kov iz 1. in 2. točke, z navedbo ugotovlje-
nih in zmanjšanih zneskov njihovih terjatev,
po stanju na dan začetka postopka prisilne
poravnave – 16. 3. 2000 (priloga 1), prav
tako pa tudi seznam upnikov, na katerih
terjatve potrjena prisilna poravnava nima
pravnega učinka (priloga 2).

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 12. 7. 2000

St 44/2000 S-32375
To sodišče je s sklepom opr. št. St

44/2000 z dne 12. 7. 2000 začelo stečaj-
ni postopek nad družbo

S – Gostinstvo, gostinsko in turistič-
no podjetje, d.o.o., Cankarjev drevored
17, Izola.

V stečajnem postopku se bo za dolžnika
uporabljala firma S – Gostinstvo, gostinsko
in turistično podjetje, d.o.o., – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se določi Bra-
ne Gorše, Cigaletova 7, Ljubljana.

Upnike se poziva, da z vlogo v dveh izvo-
dih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva ob-
jave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka.

Narok za preizkus terjatev bo 11. 10.
2000 ob 9. uri v sobi št. 130/I tukajšnjega
sodišča.

Dolžnike se poziva, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do S – Gostinstvo,
gostinsko in turistično podjetje, d.o.o.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tukajšnjega so-
dišča dne 12. 7. 2000.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 12. 7. 2000

St. 18/2000-18 S-32501
To sodišče objavlja v stečajnem postop-

ku pod opr. št. St 18/2000 sklep z dne
14. 7. 2000:

Stečajni postopek nad dolžnikom: ALMI,
Trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Simona Blatnika 14, Velenje – v stečaju,
se v skladu z določbo 99/II člena ZPPSL,
zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: ALMI, Trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Timona Blatni-
ka 14, Velenje – v stečaju, iz sodnega regi-
stra.

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

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča in v Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 7. 2000

St 26/2000 S-32502
To sodišče objavlja v stečajnem postop-

ku pod opr. št. St 26/2000 objavo z dne
12. 7. 2000:

Zaradi preklica I. naroka za preizkus ter-
jatev, ki je bil razpisan za dne 12. 7. 2000
ob 10. uri v sobi št. 106/I, se ponovno
razpiše I. narok za preizkus terjatev v stečaj-
nem postopku nad dolžnikom: Koplast mi-
zarstvo, d.o.o., Tovarniška 2, Slovenske
Konjice – v stečaju, ki bo dne 6. 9. 2000
ob 14. uri v sobi št. 106/I.

Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 7. 2000

St 17/2000 S-32503
To sodišče objavlja v stečajnem postop-

ku pod opr. št. St 17/2000 objavo z dne
12. 7. 2000:

Zaradi preklica I. naroka za preizkus ter-
jatev, ki je bil razpisan za dne 12. 7. 2000
ob 9. uri v sobi št. 106/I, se ponovno razpi-
še I. narok za preizkus terjatev v stečajnem
postopku nad dolžnikom: EMO Kontejner,
Proizvodno podjetje, d.o.o., Bežigrajska
6, Celje – v stečaju, ki bo dne 6. 9. 2000
ob 13. uri v sobi št. 106/I.

Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 7. 2000

St 25/2000 S-32504
To sodišče objavlja v stečajnem postop-

ku pod opr. št. St 25/2000 objavo z dne
12. 7. 2000:

Zaradi preklica I. naroka za preizkus ter-
jatev, ki je bil razpisan za dne 12. 7. 2000
ob 13. uri v sobi št. 106/I, se ponovno
razpiše I. narok za preizkus terjatev v stečaj-
nem postopku nad dolžnikom: Kostroj, To-
varna strojev, d.o.o., Tovarniška 2, Slo-
venske Konjice – v stečaju, ki bo dne
6. 9. 2000 ob 15. uri v sobi št. 106/I.

Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 7. 2000

St 11/99 S-32505
To sodišče je s sklepom opr. št. St

11/99, z dne 28. 6. 2000, začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
AXIS, podjetje za proizvodnjo varnostno
preventivnih sistemov v prometu, d.o.o.,
Pod gonjami 117, Prevalje, ker premože-
nje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne za-
došča niti za stroške postopka.

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

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika Axis podjetje za proizvodnjo
varnostno preventivnih sistemov v prometu,
d.o.o., Pod gonjami 117, Prevalje, iz sod-
nega registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 28. 6. 2000

St 15/2000 S-32506
To sodišče je s sklepom št. St 15/2000

z dne 12. 7. 2000 na podlagi prvega odstav-
ka 99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek proti dolžniku M. & A.
trgovina gostinstvo Sevnica, d.o.o., Kve-

drova 31, Sevnica, matična številka
2658632, šifra dejavnosti 080190.

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

Okrožno sodišče v Krškem
dne 12. 7. 2000

St 154/2000 S-32507
To sodišče je s sklepom St 154/2000

dne 13. 7. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom TOP Clean, Podjetje za
notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Du-
najska 51, Ljubljana, matična številka
5689058.

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

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 18. 10. 2000 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 7. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2000

St 45/2000 S-32613
To sodišče je s sklepom St 45/2000

dne 7. 7. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Konmark, Podjetje za tr-
govino in storitve, d.d., Masarykova 23,
Ljubljana, matična številka 5035023, šifra
dejavnosti 07.022.

Za stečajnega upravitelja se imenuje La-
dislav Hafner, odvetnik iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 11. 2000 ob 12.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2000

St 82/2000 S-32614
To sodišče je s sklepom St 82/2000

dne 7. 7. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom MIBO, Trženje tekstilnih
izdelkov, d.o.o., Tržaška 22, Ljubljana,
matična številka 5330807, šifra dejavnosti
52.110.
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Za stečajnega upravitelja se imenuje La-
dislav Hafner, odvetnik iz Škofje Loke.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 11. 2000 ob 13. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2000

Izvršbe in zavarovanja

Z 00/00123 IZ-3495
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča opr. št. Z 00/00123 z dne 29. 2.
2000 je bilo v izvršilni zadevi upnika Raiffei-
senbank Leibnitz, reg. Gen. m.B.H., Ba-
hnhofstrasse 2, Lipnica, Avstrija, ki ga za-
stopa odvetnica Breda Senčar-Leljak iz Ma-
ribora, proti dolžnici in zastaviteljici Jožici
Zec, stan. Borova vas 21, Maribor ter zasta-
viteljema Zec Patricku in Zec Miranu, stan.
Borova vas 21, Maribor, zaradi zavarovanja
denarne terjatve upnika v višini 105.000
ATS s pripadki, v tolarski protivrednosti, za-
rubljeno na naroku dne 29. 2. 2000 v korist
upnika Raiffeisenbank Leibnitz, reg. Gen.
m.B.H., Bahnhofstrasse Lipnica, Avstrija, in
sicer dvoinpolsobno stanovanje št. 19 v
šestem nadstropju stanovanjskega bloka v
Borovi vasi 21 v Mariboru, ki stoji na parceli
št. 2355 k.o. Sp. Radvanje in katerega so-
lastniki vsak do ene tretjine so zastavitelji
Jožica Zec, Patrick Zec in Miran Zec, na
podlagi prodajne pogodbe št. 5/93 z dne
22. 11. 1993, sklenjene s prodajalcem
Vzgojno varstvenim zavodom Jožica Flan-
der iz Maribora.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 2. 2000

IV I 99/98 IZ-4564
Na podlagi pravnomočnega sklepa o iz-

vršbi tega sodišča opr. št. IV I 99/98 z dne
7. 1. 1999 je bilo v izvršilni zadevi upnika
Republika Slovenija - Ministrstvo za finan-
ce, Davčna uprava Republike Slovenije,
Davčni urad Maribor, Izpostava Maribor, ki
ga zastopa Državno pravobranilstvo, Odde-
lek v Mariboru, proti dolžniku Fidani Redže-
pu, stan. Delavska 5, Maribor, zaradi izter-
jave denarne terjatve v znesku
2,302.401,60 SIT s pripadki, s prodajo dol-
žnikove nepremičnine, dne 14. 3. 2000 za-
rubljeno stanovanje št. 10 v pritličju stavbe
Žolgarjeva ul. 9, Maribor, ki je v lasti dolžni-
ka Fidani Redžepa.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 3. 2000

Z 2000/8 IZ-4575
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, št.
SV 777/99 z dne 6. 9. 1999, s sklepom o
zavarovanju opr. št. Z 2000/8 z dne 2. 2.
2000 odredilo rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo: dela poslovnega
prostora, in sicer 1/10 lokala št. 1/b v ob-
jektu F S-23, Cesta Proletarskih brigad 67
v Mariboru, stoječega na parc. št. 80 v k.o.
Spodnje Radvanje, v izmeri 75,20 m2 v pri-
tličju, 38,10 m2 v I. kleti in 80,70 m2 v II.
kleti, pri čemer idealni delež zastaviteljev v
naravi predstavlja del poslovnega prostora v
pritličju levo od vhoda in obsega prostor
dvognjen za ca. 1 m od tlaka poslovnega
prostora, v izmeri 18,25 m2, last zastavite-
ljev Draganič Konstance in Vukašina, Ulica
Jožeta Štanteta 13, Maribor, na podlagi pro-
dajne pogodbe, sklenjene s prodajalko Go-
lob Jadranko, v zavarovanje denarne terja-
tve upnika Steiermarkische Bank und Spar-
kassen A.G., Sparkasenplatz 4, Graz, Av-
strija, v višini 710.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 2. 2000

Z 2000/00224 IZ-4693
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, št.
SV 71/2000 z dne 21. 1. 2000, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2000/00224 opravilo rubež nepremičnin,
ki nista vpisani v zemljiško knjigo:

– poslovni prostor v izmeri 116,50 kva-
dratnih metrov v pritličju poslovno-stanovanj-
ske zgradbe, locirane ob Cesti osvobodilne
fronte, Pobrežje, Maribor, ki obsega pred-
prostor, sejno sobo, štiri pisarne in sanitari-
je, zgrajen na parceli štev. 1255/3, vložna
številka 1764 k.o. Pobrežje in

– poslovni prostor v izmeri 44,60 kva-
dratnih metrov, ki obsega prostor ene pi-
sarne v kleti poslovno-stanovanjske zgrad-
be, locirane ob Cesti osvobodilne fronte,
Pobrežje, Maribor, stoječi na parceli števil-
ka 1255/3, vložna številka 1764 k.o. Po-
brežje,

katerih lastnik je Velt, d.o.o., Parmova
8, Maribor na podlagi prodajne pogodbe z
dne 31. 12. 1998 in prodajne pogodbe št.
2 z dne 31. 3. 1999, sklenjeni s prodajal-
cem D-ING, d.o.o., Vodole 9/b, Maribor in
kupcem Velt, d.o.o., Parmova 8, Maribor, v
zavarovanje denarne terjatve upnika v višini
360.000 ATS oziroma 26.162,33 EUROV.

Rubež nepremičnine je bil opravljen dne
6. 3. 2000 in ima pomen vknjižbe zastavne
pravice v zemljiško knjigo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 4. 2000

Riz 434/99 IZ-4713
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča opr. št. Riz 434/99 z dne 18. 10.
1999 je bilo v izvršilni zadevi upnika Raiffei-
senbank Voitsberg, C. von Hotzendorfstras-
se 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, ki ga zasto-
pa poobl. Zoran Razboršek, odvetnik iz Ma-
ribora, proti dolžnikoma Gasparin Petru in
Gasparin Viktoriji, oba stan. Pobreška c. 6,

Maribor, ter dolžnici in zastaviteljici Gaspa-
rin Jelki, stan. Greenwiška c. 12, Maribor,
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika
v višini 200.000 ATS s pripadki, z zastavno
pravico na nepremičnini dolžnice in zastavi-
teljice, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, zarub-
ljeno dne 28. 12. 1999 v korist upnika, s
prepovedjo razpolaganja, in sicer dvosobno
stanovanje št. 3, v stanov. hiši v Mariboru,
Pobreška 6, v II. nadstropju, v skupni izmeri
77,34 m2, pripisano k vl. št. , ki stoji na
parc. št. 188, k.o. Tabor, ki še ni vpisano v
etažno lastnino in katero je do celote v lasti
zastaviteljice in dolžnice Gasparin Jelke, na
osnovi prodajne pogodbe z dne 10. 12.
1998, ki je bila overjena pri notarju Tomisla-
vu Ajdiču iz Maribora, dne 2. 12. 1998,
pod št. OV - IOV 1300/98.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 10. 1999

Z 00/00283 IZ-6061
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča opr. št. Z 00/00283 z dne 11. 4.
2000 je bilo v izvršilni zadevi upnika Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Podruž-
nica Maribor, Strossmayerjeva 26, 2001
Maribor, proti dolžniku in zastavitelju Igorju
Knezu, stan. Gosposvetska 27 c, Maribor,
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika
v višini 20,000.000 SIT s pripadki zarublje-
no v naroku dne 11. 4.2000, in sicer štiri-
sobno stanovanje z oznako S4/7-1, v 7.
nadstropju, v izmeri 197,97 m2, s pripada-
jočo shrambo z oznako S4/7-1 v izmeri
17,10 m2 v prvi kletni etaži ter parkirnimi
mesti z oznakami 17, 18, in 19 v drugi
podzemni etaži, kar vse se nahaja v stano-
vanjsko-poslovnem in garažnem objektu Fo-
rum v Mariboru, na območju med Cafovo,
Razlagovo, Cankarjevo ulico in Partizansko
cesto, na parc. št. 1208/1, 1210, 1211/1,
1212, 1213/2, 1158/2 vse k.o. Maribor
grad, ki je v lasti Igorja Kneza do celote, na
osnovi kupoprodajne pogodbe z dne 11. 6.
1999, vse v korist upnika Nove Ljubljanske
banke, d.d., Ljubljana, Podružnica Maribor,
Strossmayerjeva 26, 2001 Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 4. 2000

Z 2000/7 IZ-6096
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Brede Horvat iz Maribora, št. SV
908/99 z dne 17. 9. 2000, s sklepom o
zavarovanju opr. št. Z 2000/7 z dne 19. 1.
2000 odredilo rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo - 1/2 poslovnih
prostorov oziroma pisarniškega sklopa z oz-
nako “B-203”, v skupni izmeri 133,464 m2

v II. nadstropju poslovne stavbe v Mariboru,
Partizanska 13/a, stoječe na parc. št.
1206/1, pripisani k vl. št. 1262 k.o. Mari-
bor grad, kar v naravi predstavlja poslovne
prostore v izmeri 66,732 m2, in sicer dve
pisarni desno od internega hodnika pisarni-
škega sklopa “B-203” in prve sanitarije od
vhoda v hodniku levo ter souporabo inter-
nega hodnika in kuhinjske niše pisarniške-
ga sklopa “B-203” v solastniškem deležu,
last dolžnika Lemstore, d.o.o., Pesnica, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene s pro-
dajalcem Lep - Pohištvo, d.o.o., Selnica ob
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Dravi, v zavarovanje denarnih terjatev upni-
ka Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana
v višini 8,000.000 in 10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 1. 2000

Z 2000/00382 IZ-6097
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora št.
SV 196/2000 z dne 9. 3. 2000, sklepom
o zavarovanju opr. št. 2000/00382 z dne
10. 4. 2000 odredilo rubež nepremičnin, ki
nista vpisani v zemljiško knjigo:

– poslovni prostor št. P.1.16., v izmeri
235,24 m2 in 71,62 m2 terase, v I. nadstro-
pju trgovsko poslovnega centra City Mari-
bor, katerih izključni lastnik je dolžnik - za-
stavitelj na podlagi prodajne pogodbe z dne
17. 9. 1997, sklenjene med njim, kot kup-
cem in SKB-Investicijsko podjetje, d.o.o.,
Slovenska 56, Ljubljana kot prodajalcem,

– poslovni prostor, ki stoji na parc. št.
1198/1 k.o. Maribor grad v skupni izmeri
200 m2 in se nahaja v pritličju, del prostora
pa zajema tudi kletne prostore, katerih iz-
ključni lastnik je dolžnik-zastavitelj na podla-
gi prodajne pogodbe z dne 29. 9. 1994,
sklenjene med njim kot kupcem in Trgov-
skim podjetjem Kvik, d.d., Maribor kot pro-
dajalcem,

v zavarovanje denarne terjatve upnika
Probanka, d.d., Gosposka 23, Maribor, v
višini 2,300.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 4. 2000

Z 2000/00427 IZ-6098
Okrajno sodišče v Mariboru je na pod-

lagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora št.
SV 254/2000 z dne 31. 3. 2000, v skla-
du s sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2000/00427 z dne 19. 4. 2000 opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo - lokala v lameli L3, št. 8 v
izmeri 28,20 m2, ki se nahaja v pritličju
stanovanjsko poslovnega objekta Cafo-
va-Razlagova ulica v Mariboru, zgrajenega
na parc. št. 1108/1, 1107/3, 1107/2,
1105, 1104/2, 1102, 1103, 1101/2,
1100/7, 1100/3, 1100/6, 1100/4,
1100/1, 2123/3, 1106/2, 2123/4,
2123/5, 1100/9, 1100/10, 1100/11 in
1100/12 v k.o. Maribor-grad, last zastavi-
teljice Božene Furst, na podlagi prodajne
pogodbe št. 3832-353-13.2.2/BN z dne
25. 1. 1989, sklenjene s prodajalcem GP
Stavbar Maribor, v zavarovanje denarne ter-
jatve upnika Nove kreditne Banke Maribor,
d.d., v višini 8,000.000 SIT s pp., do dol-
žnika Texmar, d.o.o., Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 4. 2000

In 99/00262 IZ-6116
Na podlagi pravnomočnega sklepa o iz-

vršbi tega sodišča opr. št. In 99/00262 z
dne 6. 10. 1999 je bilo v izvršilni zadevi
upnika Raiffeisenbank Grossteinbach, re-
gistrirana zadruga z omejeno odgovor-
nostjo, ki jo zastopa odvetnik Vladimir To-
plak s Ptuja proti dolžnici Stanislavi Hoče-

var, stan. Štrekljeva ulica 64, Maribor, zara-
di izterjave denarne terjatve v znesku
135.445,99 ATS v tolarski protivrednosti s
pripadki, dne 9. 11. 1999 zarubljeno sta-
novanje št. 23, VII. nadstropje, Štrekljeva
ul. 64, v izmeri 41,82 m2, pripisani pri vl. št.
E-2 k.o. Tezno s parc. št. 426/1.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 4. 2000

IN 99/00043 IZ-6119
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru opr. št. IN 99/00043 z dne 20. 3.
2000 sta bili nepremičnini: dvoinpolsobno
stanovanje v izmeri 49,54 m2, ležeče v I.
nadstropju stanovanjske stavbe Vosek 22,
Pernica, ki stoji na parc. št. 198/4, pripisa-
no pri vl. št. 49 k.o. Vosek in enoinpolso-
bno stanovanje v izmeri 33,09 m2, ležeče v
I. nadstropju stanovanjske stavbe Vosek 22,
Pernica, ki stoji na parc. št. 198/4, pripisa-
no pri vl. št. 49 k.o. Vosek, ki sta last dolžni-
ce do celote, dne 11. 4. 2000 na naroku
zarubljeni v korist upnika, zaradi izterjave
denarne terjatve v znesku 3,599.100 SIT s
pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 4. 2000

Z 00/00151 IZ-6120
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča opr. št. Z 00/00151 z dne 29. 2.
2000 je bilo v izvršilni zadevi upnika Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Podružni-
ca Maribor, Strossmayerjeva 26, 2001 Mari-
bor, proti dolžnici in zastaviteljici Katji Koren,
stan. Rezijanska ul. 4, Maribor ter zastavite-
lju Petru Penu, stan. na Poljanah 39, Mari-
bor, zaradi zavarovanja denarne terjatve upni-
ka v višini 4,500.000 SIT s pripadki, zarub-
ljeno na naroku dne 29. 2. 2000 v korist
upnika Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljub-
ljana, Podružnica Maribor, Strossmayerjeva
26, 2001 Maribor, in sicer stanovanje št.
3/pritličje, v izmeri 75,72 m2, v stanovanjski
hiši v Mariboru, Smetanova 34, zgrajeni na
parc. št. 1473 k.o. Koroška vrata, ki je v lasti
Katje Koren in Petra Pena, vsakega do 1/2
celote na osnovi prodajne pogodbe z dne
6. 12. 1999.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 2. 2000

Z 00/00216 IZ-6144
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča opr. št. Z 00/00216 z dne 17. 4.
2000 je bilo v izvršilni zadevi upnika Raiffei-
senbank St. Stefan-Jagerberg, Wolfsberg,
Republika Avstrija, ki ga zastopa odvetnik
Vladimir Toplak s Ptuja, proti dolžniku Papa
Jožefu, V zavoju 18, Košaki, Maribor, zara-
di zavarovanja denarne terjatve upnika v vi-
šini 900.000 ATS s pripadki zarubljeno na
naroku dne 17. 4. 2000 v korist upnika, in
sicer stanovanje v velikosti 73,14 m2 v več-
stanovanjski stavbi na naslovu Predilniška
ulica 3, ki leži v prvem nadstropju, označe-
nem s številko 5, pridobljenem s prodajno
pogodbo št. 452/94 z dne 20. 9. 1994, ki
je v lasti dolžnika in zastavitelja Papa Jože-
fa, stan. V zavoju 18, Košaki, vse v korist
upnika Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg,
Wolfsberg, Republika Avstrija.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 4. 2000

Z 2000/00457 IZ-6146
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča opr. št. Z 2000/00457 z dne
17. 4. 2000 je bilo v izvršilni zadevi upnika
Banke Koper, d.d., Pristaniška 14, Koper
proti dolžnici in zastaviteljici Diti Mlakar,
stan. Prepolje 9a, Marjeta na Dravskem po-
lju, Miklavž na Dravskem polju, zaradi zava-
rovanja denarne terjatve upnika v višini
2,000.000 SIT s pripadki zarubljeno na na-
roku dne 17. 4. 2000, in sicer stanovanje -
garsonjera št. 7, v izmeri 31,31 m2, s priti-
klinami, v II. nadstropju stanovanjske hiše
Kopitarjeva 8, Maribor, k.o. Maribor grad,
ki je last dolžnice in zastaviteljice Dite Mla-
kar, stan. Prepolje 9 a, v celoti, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 20. 3. 2000,
vse v korist upnika Banke Koper, d.d., Pri-
staniška 14, Koper.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 4. 2000

Z 2000/00220 IZ-6175
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru opr. št. Z 2000/00220 z dne
13. 4. 2000 je bila nepremičnina lokal v
stanovanjsko poslovni stavbi - lamela L2
št. 5 v Cafovi ul. 8, v pritličju, v velikosti
56,60 m2, ki se nahaja v stanovanjsko po-
slovnem objektu, stoječem na parceli št.
1100/1 stavb. posl. stavba v izmeri
1618 m2, pripisani pri vl. št. 1178 k.o.
Maribor-Grad in je last Alenke Fišer do ce-
lote, dne 13. 4. 2000 na naroku zarublje-
na v korist upnice, zaradi zavarovanja de-
narne terjatve v znesku 9,370.655 SIT s
pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 4. 2000

Z 2000/00081 IZ-6176
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru opr. št. Z 2000/00081 (Riz
387/99) z dne 13. 4. 2000 je bila nepre-
mičnina poslovni prostor s pripadajočim
servisnim delom in solastniškim deležem
na skupnih prostorih, delih objekta, napra-
vah in zemljišču, ki pripadajo predmetne-
mu postnemu objektu kot celoti. Poslovni
prostor se nahaja v poslovnem objektu v
Mariboru, Razlagova ul. 11, v izmeri
53,84 m2, ki je last Andreja Topolovca do
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 27. 10. 1992, dne 13. 4. 2000 na
naroku zarubljena v korist upnika, zaradi
izterjave denarne terjatve v znesku
4,800.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 4. 2000

Z 2000/00377 IZ-6180
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru opr. št. Z 2000/00377 z dne
20. 4. 2000 je bila nepremičnina trosobno
stanovanje št. 3, v II. nadstropju večstano-
vanjske zgradbe v Mariboru, Koroška 61, v
skupni izmeri 72,91 m2. Stanovanju pripa-
da tudi sorazmeren solastniški delež na sku-
pnih prostorih, delih, objektih in napravah
ter na funkcionalnem zemljišču objekta, v
katerem se nahaja. Stanovanje stoji na parc.
št. 1960 k.o. Koroška vrata, vpisani pri vl.
št. 347 k.o. Koroška vrata, last zastaviteljev
Potrč Vere in Potrč Draga po prodajni po-
godbi z dne 18. 2. 2000, sklenjene med
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prodajalcem Areal, d.o.o., Maribor, na na-
roku zarubljena v korist upnika Kartner Spar-
kasse AG, Celovec, Dunajska 63, Ljublja-
na, zaradi izterjave denarne terjatve v zne-
sku 325.000 ATS v tolarski protivrednosti s
pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 4. 2000

Z 2000/00439 IZ-6234
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora št.
SV 255/2000 z dne 3. 4. 2000, s sklepom
o zavarovanju opr. št. 2000/00439 z dne
9. 5. 2000 odredilo rubež nepremičnin, ki
niso vpisane v zemljiško knjigo:

– enosobnega stanovanja št. 208 v izme-
ri 42,37 m2 na Kardeljevi 57, Maribor, k.o.
Spodnje Radvanje,

– dvosobnega stanovanja št. 46 v izmeri
62,99 m2 v Plečnikovi 3, Maribor, k.o.
Spodnji Tabor,

– dvosobnega stanovanja št. 78 v izmeri
55,74 m2 v Regentovi 10, Maribor, k.o. Ta-
bor,

last Postogna, d.o.o., Gosposka 11, Ma-
ribor, na podlagi kupoprodajnih pogodb z
dne 21. 6. 1999.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 5. 2000

Z 2000/00430 IZ-6235
Okrajno sodišče v Mariboru je na pod-

lagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora št.
SV 248/2000 z dne 30. 3. 2000, s
sklepom o zavarovanju opr. št.
2000/00430 z dne 9. 5. 2000 odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo kletnih prostorov v izmeri
202 m2 v stanovanjsko poslovni stavbi s
pripadajočim zemljiščem v izmeri 136 m2,
ki se nahaja na parc. št. 841/7, pripisani
pri vl. št. 441 k.o. Zgornji Jakobski dol v
zavarovanje denarne terjatve upnika Nove
kreditne banke Maribor, d.d., Vita Kraig-
herja 4, Maribor, v višini 9,000.000 SIT s
pp in bodoče in pogojne terjatve v višini
6,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 5. 2000

IN 99/00323 IZ-6236
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru opr. št. IN 99/00323 z dne
30. 11. 1999 je bila nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi in obsega stanova-
nje št. 5 v pritličju večstanovanjskega ob-
jekta v Mariboru, Kočevarjeva 6/a, v izmeri
24,05 m2, ki stoji na parc. št. 1755, k.o.
Koroška vrata, dne 9. 5. 2000 na naroku
zarubljena v korist upnika, zaradi izterjave
denarne terjatve v znesku 3,179.935,70
SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 5. 2000

Z 2000/00442 IZ-6247
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru opr. št. Z 2000/00442 z dne
17. 5. 2000 je bila nepremičnina lokal št. 1
v stanovanjsko poslovnem objektu, Žolgar-

jeva ulica 7 v Mariboru, št. L 01/99 z dne
24. 6. 1999, zgrajenega na parc. 1106/1,
pripisani vlož. št. 2093 k.o. Tabor, ki je last
zastavitelja Popović Dragana iz Maribora,
Letonjeva 4, do celote, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe za lokal št. 1 v stanovanjsko
poslovnem objektu Žolgarjeva ul. 7 v Mari-
boru z dne 14. 12. 1999, na naroku dne
17. 5. 2000 zarubljena, vse v korist upnika
Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, 1520 Ljubljana, Podružnica
Maribor, Strossmayerjeva 26, Maribor, za-
radi zavarovanja denarne terjatve v znesku
18,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 5. 2000

Z 2000/00512 IZ-6286
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora št.
SV 341/2000 z dne 4. 5. 2000, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2000/00512 dne 18. 5. 2000 opravilo ru-
bež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo - lokala št. 5, ki meri 26,50 m2, v I.
nadstropju poslovnega objekta Trgovski
center Pesnica, stoječega na parc. št.
544/8, pripisani k vl. št. 472 k.o. Ranca,
last dolžnika Tehnotim, podjetje za gradbe-
ni inženiring, trgovino in storitve, d.o.o., Pe-
snica 42/3, Pesnica pri Mariboru, na pod-
lagi prodajne pogodbe št.
46502-3/2000-IRH z dne 15. 2. 2000,
sklenjene s prodajalcem Občina Pesnica, v
zavarovanje denarne terjatve upnika Nove
kreditne banke Maribor, d.d., v višini
2,100.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 5. 2000

Z 2000/00476 IZ-6288
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora št.
SV 300/2000 z dne 13. 4. 2000, v skladu
s sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2000/00476 dne 18. 5. 2000 opravilo ru-
bež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo - lokala št. 12, ki meri 20,70 m2, ki
se nahaja v I. nadstropju poslovnega objek-
ta Trgovski center Pesnica, ki stoji na parc.
št. 544/8, ki je pripisana k vl. št. 472 k.o.
Ranca, ki je last dolžnika Jasmina, trgovsko
proizvodno podjetje, d.o.o., Pesnica pri Ma-
riboru, na podlagi prodajne pogodbe št.
46502-2/2000-IRH z dne 15. 2. 2000,
sklenjene s prodajalcem Občina Pesnica, v
zavarovanje denarne terjatve upnika Nove
kreditne banke Maribor, d.d., v višini
2,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 5. 2000

Z 2000/00466 IZ-6294
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Dušice Kalinger iz Maribora št. SV
196/2000 z dne 10. 3. 2000, s sklepom o
zavarovanju opr. št. 2000/00466 z dne
9. 5. 2000 odredilo rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo trisobnega sta-

novanja št. 18, v izmeri 75,86 m2 neto sta-
novanjske površine, v četrtem nadstropju, v
večstanovanjskem objektu na ulici Veljka
Vlahoviča 37 v Mariboru, k.o. Pobrežje, ki
obsega tri sobe, kuhinjo, kopalnico, WC,
predsobo, balkon in klet, v zavarovanje de-
narne terjatve upnika Krekove banke, d.d.,
Maribor v višini 21,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 5. 2000

Z 2000/00028 IZ-6090
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Domžalah Z 2000/00028 z dne 1. 2.
2000 in rubežnega zapisnika z dne 27. 3.
2000 je nepremičnina dolžnika oziroma za-
stavitelja Kosterov, d.o.o., Kidričeva 81,
PE Motnica 11, Trzin, in sicer: nepremič-
nine - poslovnega prostora, ki ga v naravi
predstavlja Objekt 6 na Motnici 11, 1236
Trzin, v izmeri 68,15 m2, nadstropje P + E
17 in je zgrajen na parceli št. 1244/35
k.o. Trzin zarubljena v korist upnika Banke
Domžale, d.d., Domžale, bančna skupina
Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62,
1230 Domžale, za terjatev v višini
5,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 4. 2000

Z 2000/00020 IZ-6091
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Domžalah Z 2000/00020 z dne 27. 1.
2000 in rubežnega zapisnika z dne 27. 3.
2000 je nepremičnina dolžnic oziroma za-
staviteljic Gregorin Milene, Miklošičeva 1 c,
Domžale in Lovrič Simone, Miklošičeva 4 d,
Domžale, in sicer nepremičnine - dvoso-
bnega stanovanja št. 15 v III. nadstropju na
Miklošičevi 13 v Domžalah, v izmeri
61,27 m2 zarubljena v korist upnika Banke
Domžale, d.d., Domžale, bančna skupina
Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62,
1230 Domžale, za terjatev v višini
1,500.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 4. 2000

Z 2000/00021 IZ-6092
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Domžalah Z 2000/00021 z dne 27. 1.
2000 in rubežnega zapisnika z dne 27. 3.
2000 je nepremičnina dolžnice oziroma za-
staviteljice Lovrič Simone, Miklošičeva 4 d,
Domžale, in sicer nepremičnine - dvoso-
bnega stanovanja št. 15 v III. nadstropju na
Miklošičevi 13 v Domžalah, v izmeri
61,27 m2 zarubljena v korist upnika Banke
Domžale, d.d., Domžale, bančna skupina
Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62,
1230 Domžale, za terjatev v višini
1,250.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 4. 2000

Z 2000/00027 IZ-6093
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Domžalah Z 2000/00027 z dne 1. 2. 2000
in rubežnega zapisnika z dne 27. 3. 2000
je nepremičnina dolžnika oziroma zastavite-
lja Lermani, d.o.o., Blatnica 16, Trzin in
Kosterov, d.o.o., Kidričeva 81, PE Motnica
11, Trzin, in sicer nepremičnine - poslovne-
ga prostora, ki ga v naravi predstavlja Ob-
jekt 6 na Motnici 11, 1236 Trzin, v izmeri
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68,15 m2, nadstropje P + E 17 in je zgrajen
na parceli št. 1244/35 k.o. Trzin, zarublje-
no v korist upnika Banke Domžale d.d.,
Domžale, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Ljubljanska 62, 1230 Domžale, za
terjatev v višini 4,500.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 4. 2000

Z 2000/00022 IZ-6094
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Domžalah Z 2000/00022 z dne 27. 1.
2000 in rubežnega zapisnika z dne 27. 3.
2000 je nepremičnina dolžnic oziroma za-
staviteljic Grčar Pavle, Miklošičeva 4 b,
Domžale in Lovrič Simone, Miklošičeva 4 d,
Domžale, in sicer nepremičnine - dvoso-
bnega stanovanja št. 15 v III. nadstropju na
Miklošičevi 13 v Domžalah v izmeri
61,27 m2 zarubljena v korist upnika Banke
Domžale d.d., Domžale, bančna skupina
Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62,
1230 Domžale, za terjatev v višini
2,400.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 4. 2000

Z 2000/00024 IZ-6095
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00024, ki ga je dne 25. 2. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanova-
nju št. 35 v VII. nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Matije Tomca 4 (prej Lju-
be Šercerja 4) v Domžalah v izmeri
76,74 m2 ter garažnem boksu št. 46 A - P v
izmeri 11,76 m2, v Triplex garažni hiši, sto-
ječi na parc. št. 420/1, 420/6, 420/7,
421/1 in 422/1 k.o. Domžale, ki je last
zastavitelja Mrhar Alojza, Domžale, Matije
Tomca 4 (prej Ljube Šercerja 4), zastavna
pravica v korist upnika Hypo - Leasing,
d.o.o., Trg OF 12, Ljubjana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 250.000 CHF s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 25. 2. 2000

Z 2000/00094 IZ-6165
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00094, ki ga je dne 27. 3. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na poslovnih prostorih št. 2 v
izmeri 74,74 m2 s skladiščnim prostorom
v izmeri 19,37 m2 in garažnim prostorom
št. 2. Poslovni prostori št. 2 obsegajo sani-
tarije v izmeri 3,90 m2, arhiv v izmeri
5,50 m2, poslovni prostor v izmeri
60,25 m2, pisarno v izmeri 7,40 m2, ga-
ražni prostor št. 2 in skladiščni prostor v
izmeri 19,37 m2, ki se nahajajo v poslovno
stanovanjskem objektu v Trzinu, območje
Špruha. Poslovnim prostorom pripada tudi
sorazmeren solastniški delež na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah ter
na funkcionalnem zemljišču poslovno sta-
novanjskega objekta, v katerem se nahaja-
jo. Objekt, v katerem so navedeni poslovni
prostori, stoji na parc. št. 1244/12 k.o.
Trzin, ki je last zastaviteljice, zastavna pra-
vica v korist upnika: Karntner Sparkasse
AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Du-
najska 63, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 850.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 27. 3. 2000

Z 2000/00013 IZ-6166
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Domžalah Z 2000/00013 z dne 24. 1.
2000 in rubežnega zapisnika z dne 28. 3.
2000 je nepremičnina dolžnika oziroma za-
stavitelja Florida sport - Fitness - Beauty,
d.o.o., zastopstva, trgovina in inženiring,
Rojska ul. 18 d, Domžale, in sicer lokal z
oznako št. 8 kot posamezni del stavbe v
izmeri 113,90 m2, ki se nahaja v poslov-
nem objektu na Rojski cesti v Domžalah, ki
stoji na parcelah št. 4071, 4060/2, ki so
vpisane pri vložku št. 1965 k.o. Domžale
zarubljena v korist upnika SKB Banke, d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, za terja-
tev v višini 500.000 DEM s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 4. 2000

Z 2000/000104 IZ-6167
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Domžalah Z 2000/000104 z dne 29. 3.
2000 in rubežnega zapisnika z dne 14. 4.
2000 nepremičnine dolžnika oziroma za-
stavitelja Kostanjšek Tomislava, Klaričeva 7,
Koper, in sicer stanovanje v Trzinu z oznako
S 1-P-2 v izmeri 73,05 m2, z atrijem v izmeri
40,47 m2, s kletnim prostorom v izmeri
3,83 m2 in parkirnima mestoma št. 63 in
64, ki stoji na parceli št. 119/27, 119/7,
111/4, 113/6, 1600/8, 111/1, 113/1,
120/4, vse k.o. Trzin, zarubljena v korist
upnika Banke Domžale, d.d., Domžale, ban-
čna skupina Nove Ljubljanske banke, Ljub-
ljanska 62, 1230 Domžale, za terjatev v
višini 5,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 18. 4. 2000

Z 2000/00084 IZ-6168
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Domžalah Z 2000/00084 z dne 20. 3.
2000 in rubežnega zapisnika z dne 14. 4.
2000 je nepremičnina dolžnika oziroma za-
stavitelja Juhart Marjana, Dragarjeva 20,
Domžale, in sicer stanovanje z oznako
2/10 v skupni izmeri 52,76 m2, kateremu
pripada shramba v kleti št. 6 v izmeri
3,65 m2 in parkirno mesto in se nahaja v
poslovno stanovanjskem bloku objekta Ma-
lin, ki leži na parcelah št. 96, 95/1, 95/3
(z. k. t. I vl. št. 554 k.o. Radomlje), 94/3
(z. k. vložek 998 k.o. Radomlje), vse k.o.
Radomlje, zarubljena v korist upnika Ban-
ke Domžale, d.d., Domžale, bančna skupi-
na Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62,
1230 Domžale, za terjatev v višini
50,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 18. 4. 2000

Z 2000/000103 IZ-6169
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Domžalah Z 2000/000103 z dne 29. 3.
2000 in rubežnega zapisnika z dne 14. 4.
2000 je nepremičnina dolžnice oziroma za-
staviteljice Čerček Maje, Kolodvorska 2 b,
1234 Mengeš, in sicer enosobno stanova-
nje v stanovanjski hiši v Mengšu, na naslovu
Kolodvorska 2 b v III. nadstropju, ki sestoji
iz predsobe v izmeri 3,50 m2, predsobe v
izmeri 1,94 m2, kuhinje v izmeri 10,35 m2,
sobe v izmeri 11,85 m2, kopalnice skupaj z
WC v izmeri 3,55 m2 in balkonom, kar zna-
ša v skupni izmeri 32,75 m2 ter na pripada-

joči shrambi v prvem kletnem prostoru de-
sno v izmeri 1,55 m2 zarubljena v korist
upnika Banke Domžale, d.d., Domžale, ban-
čna skupina Nove Ljubljanske banke, Ljub-
ljanska 62, 1230 Domžale, za terjatev v
višini 3,900.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 18. 4. 2000

Z 2000/00032 IZ-6184
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00032, ki ga je dne 10. 2. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na triinpolsobnem dupleks sta-
novanju št. 35 na naslovu Ljubljanska 106,
Domžale, v izmeri 138,76 m2, v 6. nadstro-
pju in mansardi navedene hiše z orientacijo
SZ, s pripadajočo kletno shrambo z enako
oznako kot stanovanje v izmeri 6,08 m2 in
parkirnim mestom št. 64, s pripadajočim
solastninskim deležem na skupnih prosto-
rih, delih in napravah stavbe ter na pripada-
jočem stavbnem in funkcionalnem zemlji-
šču, ki služi stavbi za normalno rabo, ki je
last dolžnika Marlow Design, družba za pro-
izvodnjo in trženje, d.o.o., Mengeš, zastav-
na pravica v korist upnika SKB Banke, d.d.,
Ajdovščina 4, SKB Banka Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
20,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 10. 2. 2000

R 661/99 IZ-6188
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Domžalah R 661/99 z dne 17. 12. 1999 in
rubežnega zapisnika z dne 23. 2. 2000 je
nepremičnina dolžnice oziroma zastavitelji-
ce Karmen Dolenc Bahor, Kašeljska 46 d,
Ljubljana Polje, in sicer: poslovnega prosto-
ra - lokala z oznako št. B5 v pritličju objekta
B v izmeri 39,15 m2 in s skladiščnim pro-
storom neposredno pod tem lokalom v
izmeri 38,10 m2, ki se nahaja na Slovenski
c. 26 v Mengšu in leži na parc. št. 208/1 in
2, 209/1 in 2 k.o. Mengeš ter poslovnega
prostora - lokala z oznako B6 v etaži objekta
B v izmeri 25,75 m2, ki se nahaja na Slo-
venski c. 26 v Mengšu in leži na parc. št.
208/1 in 2, 209/1, 4 in 7 k.o. Mengeš,
zarubljena v korist upnika Hypo Alpe Adria
Banke, d.d., Ljubljana, Trg osvobodilne
fronte 12, Ljubljana, za terjatev v višini
75.000 EUR s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 3. 2000

Z 2000/00135 IZ-6232
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00135, ki ga je dne 4. 5. 2000 izda-
lo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila usta-
novljena dvoinpolsobno stanovanje številka
12 v II. nadstropju stanovanjsko poslovne
stavbe v Domžalah, Ljubljanska 81 v izmeri
62,10 m2, ki sestoji iz predsobe, kopalnice
z WC, kuhinje, dnevne sobe z jedilnico,
spalnice in zaprte lože ter pripadajočega
kletnega prostora in souporabo skupnih pro-
storov in naprav stavbe, ki je last dolžnice,
zastavna pravica v korist upnika Banke Dom-
žale, d.d., Domžale, bančna skupina NLB,
Ljubljanska 62, Domžale, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 2,700.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 10. 5. 2000
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Razpisi
 delovnih mest

Št. 1182 Ob-32259
Osnovna šola Martina Krpana, Gašperši-

čeva 10, Ljubljana objavlja prosta delovna
mesta:

– učitelja slovenskega jezika za do-
ločen čas (šolsko leto 2000/2001) s
polnim delovnim časom,

– učitelja tehnične vzgoje in mate-
matike za določen čas (šolsko leto
2000/2001) s polnim delovnim časom,

– učitelja tehnične vzgoje za določen
čas (šolsko leto 2000/2001) s polnim
delovnim časom.

Pogoj za prejem na delo je izobrazba
ustrezne smeri skladno z zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja Ur. l. RS, št. 12/96.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
oziroma o ustrezni smeri študija pošljite v 8
dneh po objavi. O izbiri vas bomo obvestili v
zakonitem roku.

Nastop dela 1. 9. 2000.
Osnovna šola Martina Krpana

Ljubljana

Ob-32260
Osnovna šola Ljubno ob Savinji, Cesta v

Rastke 10, Ljubno ob Savinji, razpisuje pro-
sta delovna mesta:

– učitelja telesne vzgoje za nedolo-
čen čas s polnim delovnim časom,

– učitelja slovenskega jezika in knjiž-
ničarja za nedoločen čas s polnim de-
lovnim časom,

– učitelja glasbene vzgoje za ne-
določen čas s polovičnim delovnim
časom,

– vzgojiteljice  otrok  v  vrtcu  Ljubno
za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.

Razpisni pogoji:
– ustrezna izobrazba,
– pogoji, določeni z ZOFVI-jem.
Prijave z dokazili pošljite v 8 dneh po

razpisu na naslov: OŠ Ljubno, Cesta v Ra-
stke 10, 3333 Ljubno ob Savinji.

Osnovna šola Ljubno ob
Savinji

Št. 397/2000 Ob-32261
Upravni odbor Ledina, kmetijsko - goz-

darska zadruga, z.b.o., Slovenj Gradec raz-
pisuje v skladu s 46. in 48. točko pravil
zadruge naslednja delovna mesta:

1. direktorja zadruge,
2. vodja komerciale,
3. vodja finančno-računovodske služ-

be - računovodja,
4. vodja odkupa - VPD,
5. sekretarja - pravnika.
1. Prijavljeni kandidati za direktorja za-

druge morajo poleg pogojev, določenih po
zakonu, izpolnjevati naslednje:

– da imajo najmanj višjo izobrazbo
ustrezne smeri,

– pet let dela na vodilnih, vodstvenih de-
lovnih mestih v gospodarstvu,

– kandidat mora skupaj s prijavo na raz-
pis predložiti tudi program dela in razvoja
zadruge za mandatno obdobje.

2. Za vodjo komerciale morajo prijavljeni
kandidati poleg zakonskih pogojev izpolnje-
vati tudi pogoj, da imajo najmanj višješolsko
izobrazbo ekonomske ali agronomske sme-
ri in da imajo najmanj tri leta delovnih izku-
šenj na sorodnih delih.

3. Za vodjo finančno-računovodske slu-
žbe - računovodja morajo prijavljeni kandi-
dati poleg zakonskih pogojev izpolnjevati tu-
di pogoja, da imajo najmanj višjo izobrazbo
ekonomske smeri in tri leta delovnih izku-
šenj na sorodnih delih.

4. Za vodjo odkupa - VPD morajo prijav-
ljeni kandidati poleg zakonskih pogojev iz-
polnjevati tudi pogoje, da imajo najmanj vi-
šjo izobrazbo agronomske smeri in uspe-
šno opravljen strokovni izpit iz varstva pri
delu po 3. in 4. členu pravilnika o opravlja-
nju strokovnih izpitov iz varstva pri delu ter
da imajo tri leta delovnih izkušenj na soro-
dnih delih.

5. Za sekretarja - pravnika morajo prijav-
ljeni kandidati poleg zakonskih pogojev iz-
polnjevati tudi pogoja, da imajo najmanj vi-
šjo izobrazbo pravne smeri in tri leta delov-
nih izkušenj na sorodnih delih.

Mandatna doba imenovanih kandidatov
bo trajala štiri leta oziroma do združitve za-
drug po programu prestrukturiranja zadruž-
ništva na Koroškem. Kandidati morajo v ro-
ku 8 dni od dneva objave razpisa predložiti
razpisni komisiji upravnega odbora zadru-
ge, na sedež Ledina, kmetijsko - gozdarska
zadruga, z.b.o., Slovenj Gradec, Celjska c.
118, ustrezno prijavo in vsa zahtevana do-
kazila za izpolnjevanje pogojev. Kandidate,
ki se bodo prijavili, bomo o izbiri obvestili v
30 dneh po končani izbiri.

Ledina, kmetijsko - gozdarska
zadruga, z.b.o., Slovenj Gradec

Št. 06010/2000 Ob-32367
Zavod za pokojninsko in invalidsko zava-

rovanje Slovenije na podlagi 268. člena za-
kona o pokojninskem in invalidskem zavaro-
vanju in sklepa Upravnega odbora zavoda z
dne 17. 7. 2000, razpisuje delovno mesto

generalnega direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih, z zako-

nom določenih pogojev, izpolnjevati tudi po-
goj visokošolske izobrazbe in imeti najmanj
5 let delovnih izkušenj na podobnih delov-
nih mestih, ki potrjujejo, da ima kandidat
potrebne strokovne, organizacijske in dru-
ge poslovodne sposobnosti za uspešno
opravljanje te funkcije.

Mandat generalnega direktorja traja 4 le-
ta in prične teči od 27. 11. 2000.

Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnje-
vanju pogojev pošljejo v roku 8 dni po objavi
na naslov: Zavod za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15,
1518 Ljubljana, z oznako “Za razpis“.

Za imenovanje generalnega direktorja je
poleg odločanja na skupščini zavoda po za-
konu potrebno tudi soglasje Vlade Republi-
ke Slovenije, zaradi česar bodo kandidati o
izbiri obveščeni v 8 dneh po sklepu skupšči-
ne zavoda in po pridobitvi soglasja Vlade
Republike Slovenije.

Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Št. 49/2000 Ob-32484
Svet Doma podiplomcev Ljubljana,

Gosarjeva 9, razpisuje na podlagi 10. čle-
na Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda
“Dom podiplomcev Ljubljana“ prosto de-
lovno mesto

direktorja Doma podiplomcev Ljub-
ljana.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje pogoje:

– ima najmanj visoko strokovno izo-
brazbo,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
od tega najmanj tri leta na vodstvenih delih,

– izkazuje sposobnost za vodenje javne-
ga zavoda,

– obvlada najmanj en tuj jezik.
Izbrani kandidat bo na razpisano mesto

imenovan za 5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-

snih pogojev in življenjepis naj kandidati poš-
ljejo v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, Svet Doma podi-
plomcev Ljubljana, s pripisom “prijava za
razpis“.

Kandidati bodo pozvani na predstavitev
svoje vizije dela in razvoja Doma podiplom-
cev Ljubljana.

Vse prijavljene kandidate bomo obvestili
o izbiri v 15 dneh od dneva objave razpisa.

Dom podiplomcev Ljubljana

Ob-32508
Srednja strojnokovinarska šola Ravne na

Koroškem razpisuje naslednja prosta dela
in naloge:

1. 1 učitelja nemškega jezika za poln
in določen delovni čas,

2. 1 učitelja nemškega jezika za kraj-
ši od polnega in določen delovni čas,

3. 1 učitelja slovenskega jezika in
književnosti za krajši od polnega in do-
ločen delovni čas, nadomeščanje delav-
ke na porodniškem dopustu (do 31. 8.
2001),

4. 1 učitelja strokovnih predmetov s
področja strojništva za poln in določen
delovni čas.

Nastop dela 1. 9. 2000.
Za vsa razpisana delovna mesta se zah-

teva visoka izobrazba ustrezne smeri.
Prijave pošljite v roku 8 dni od dneva

objave na naslov Srednja strojnokovinarska
šola Ravne na Koroškem, Koroška c. 10, s
pripisom “Za razpis”. O izbiri bodo kandidati
obveščeni v zakonitem roku.

Srednja strojnokovinarska šola
Ravne na Koroškem

Št. 325/00 Ob-32511
VVZ Mozirje, Šolska ulica 25, 3330 Mo-

zirje, razpisuje
dela in naloge računovodja.
od 1. 9. 2000 dalje za nedoločen čas s

polnim delovnim časom.
Pogoji:
Kandidat mora imeti srednjo izobrazbo

ekonomske smeri in najmanj 3 leta delovnih
izkušenj na področju računovodstva.

Kandidati morajo predložiti v 8 dneh od
objave naslednjo dokumentacijo:

1. prošnjo za sprejem v delovno raz-
merje,

2. spričevalo o končani šoli,
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3. življenjepis z vsemi zaposlitvami,
4. fotokopijo rojstnega lista,
5. fotokopijo potrdila o državljanstvu.
Stanovanja nimamo.
Za objavljeno delovno mesto je predvi-

deno 6 mesečno poskusno delo.
Vzgojnovarstveni zavod Mozirje

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

Ob-32431
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Sektor za strateške blagov-
ne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel.
01/589-73-00, faks 01/589-73-47.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: 40.000 ton pšenice.

Ocenjena vrednost blaga:
1.400,000.000 SIT.

Rok dobave: od sprejetja sklepa o izbiri
do najkasneje 15. 12. 2000.

3. Kraj dobave: skladišča Zavoda RS za
blagovne rezerve v Republiki Sloveniji.

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

5. Morebitne druge informacije: po tel.
01/589 73 00.

Zavod RS za blagovne rezerve

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Št. 3001/2000 Ob-32498
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod RS za blagovne rezerve, Du-
najska 106, Ljubljana, faks 01/58-97-347.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izvedba pri-
pravljalnih del (izkopi in zaščita izkopov
za štiri rezervoarje, požarna cesta).

Ocenjena vrednost del je
1.400,000.000 SIT.

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

ročila gradbenih del, če je znan: november
2000.

5.
Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 303-13/2000-02/3 Ob-32543
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad Občine Maribor,
Grajski trg 1, 2000 Maribor, tel.:
02/2506310, faks 02/251-5221.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del:

(a) Izvedba gradbenih, obrtniških in in-
stalacijskih del ter zunanje ureditve s pri-
ključki za izgradnjo bloka z varovanimi
stanovanji v Panonski ulici v Mariboru.

(b) 380,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Panonska ulica v Ma-

riboru.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: konec ok-
tobra leta 2000.

5.
Stanovanjski sklad Občine Maribor

Št. 110-1/00 Ob-32585
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, telefaks 061/309-43-93.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del
in ocenjena vrednost del: namera za: pri-
ključek Celje-zahod-Lopata (z oskrbnim
centrom lopata in povezovalno cesto jug);

Ocenjena vrednost: 2.618,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Celje-zahod (Lopata).
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del: marec 2001.
5. Morebitne druge informacije: predvi-

deni rok izgradnje: 16 mesecev;
6. Financiranje: NPIA in Spremembe in do-

polnitve nacionalnega programa izgradnje av-
tocest v RS (Ur. l. 41/98 z dne 29. 5. 1998).

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

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

Popravek
Ob-32604

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za nakup vozila za pometanje jav-
nih površin, objavljenem v Uradnem listu

RS, št. 63-64 z dne 14. 7. 2000,
Ob-31957, št. 559/01 se 6. (b), 7. (a) in
14. točka popravijo in glasijo:

6. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 8. 2000.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 21. 8. 2000 do 12.
ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): rok do-
bave, ponujena cena, tehnične karakte-
ristike, reference in garancija.

Okolje Piran, d.o.o.

Popravek
Ob-32606

V javnem razpisu za nakup motornih vo-
zil za celoto oziroma po blagovnih skupi-
nah, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
63/64 z dne 14. 7. 2000, Ob-31947, Št.
104/2000 se popravek glasi:

Naročnik se je odločil, da blagovne
skupine C (osebno vozilo do 2000 ccm)
ne razpiše.

JZ RTV Slovenija

Popravek
Št. 500/00 Ob-32610

V javnem razpisu brez omejitev za blago
za dobavo športne opreme za športno dvo-
rano v Komendi, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 64 z dne 14. 7. 2000,
Ob-31953, se popravijo naslednje točke:

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 8. 2000 do 11.30.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 8. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Komenda, Glavarjeva 104, Komenda.

Občina Komenda

Št. 75/00 Ob-32291
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

šport Slovenije, Celovška 25, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: javni razpis za naročilo blaga brez ome-
jitev.

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

trebno dobaviti: tekstilni izdelki (T-maji-
ce, polo majice, nogavice, trakovi za bri-
sanje znoja, kape, kompleti dresov):

– količina T-majic 9.000, s tiskom, pred-
vidoma v dvanajstih različicah,

– količina polo majic 1.500, z vezenjem
ali tiskom, predvidoma v treh različicah,

– količina nogavic 10.000, s tiskom ali
vezenjem,

– količina trakov za brisanje znoja
10.000 kompletov,

– količina kap 5.000, s tiskom ali veze-
njem, predvidoma v treh barvah in treh razli-
čicah,

– količina kompletov dresov 30, s tiskom
ali vezenjem, predvidoma v petih različicah.

Pokali, medalje in plakete šolskih
športnih tekmovanj, športnega progra-
ma Zlati sonček in športnega programa
Krpan:

– količina pokalov šolskih športnih tek-
movanj 160 kompletov, predvidoma v treh
velikostih,

– količina medalj šolskih športnih tek-
movanj 3.400 kompletov medalj, predvido-
ma v dveh velikostih in 15 različicah,
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– količina plaket šolskih športnih tekmo-
vanj 700, predvidoma v petih različicah,

– količina medalj športnega programa
Zlati sonček 50.000, predvidoma v štirih
različicah,

– količina medalj športnega programa
Krpan 23.000, predvidoma v treh razli-
čicah.

(c) Dobavitelj se lahko poteguje za naro-
čilo vsakega posameznega dela tekstilnih
izdelkov:

– naročilo T-majic,
– naročilo polo majic,
– naročilo kompletov dresov,
– naročilo nogavic,
– naročilo trakov za brisanje znoja,
– naročilo kap.
Dobavitelj se za naročilo pokalov, me-

dalj in plaket poteguje ločeno od naročila
tekstilnih izdelkov. Dobavitelj se za naročilo
pokalov, medalj in plaket lahko poteguje za
del naročila:

– naročilo pokalov, medalj in plaket šol-
skih športnih tekmovanj,

– naročilo medalj športnega programa
Zlati sonček,

– naročilo medalj športnega programa
Krpan,

(č) Ocenjena vrednost naročila tekstilnih
izdelkov je 14,200.000 SIT.

Ocenjena vrednost naročila pokalov, me-
dalj in plaket je 27,044.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila
tekstilnih izdelkov, ki se lahko oddajajo po-
samično, je:

– naročilo T-majic 4,200.000 SIT,
– naročilo polo majic 2,100.000 SIT,
– naročilo kompletov dresov 1,600.000

SIT,
– naročilo nogavic 2,000.000 SIT,
– naročilo trakov za brisanje znoja

1,800.000 SIT,
– naročilo kap 2,500.000 SIT.
Ocenjena vrednost delov naročila poka-

lov, medalj in plaket, ki se lahko oddajajo
posamično, je:

– naročilo pokalov, medalj in plaket šol-
skih športnih tekmovanj 5,144.000 SIT,

– naročilo medalj športnega programa
Zlati sonček 15,000.000 SIT,

– naročilo medalj športnega programa
Krpan 6,900.000 SIT.

4. Datum dobave: dobava blaga ne bo
enkratna, ampak v več delih, glede na po-
trebe. Prva dobava tekstilnih izdelkov naj bo
izvedena do 10. 10. 2000. O dobavi poka-
lov, medalj in plaket pa se naročnik z doba-
viteljem dogovarja sproti.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
datum zaključka dobave tekstilnih izdelkov
je 1. 3. 2001, datum zaključka dobave po-
kalov, medalj in plaket je 20. 6. 2001.

6. (a) Naslov, na katerem ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo:
Zavod za šport Slovenije, Celovška 25,
1000 Ljubljana oziroma na internetskih
straneh Zavoda za šport Slovenije:
http://www.slo-sport.org/.

(b) Datum, do kdaj ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo do
11. 8. 2000 do 14. ure.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki so dolžni pred-
ložiti ponudbo do 18. 8. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod za šport Slovenije,
Celovška 25, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 8. 2000 ob
12. uri v prostorih Zavoda za šport Sloveni-
je, Celovška 25, Ljubljana. Predstavniki po-
nudnikov morajo komisiji za izvedbo javne-
ga razpisa predložiti pisna pooblastila za za-
stopanje pri odpiranju ponudb.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančne garancije za resnost ponudbe ter
ustrezni izjavi za dobro izvedbo storitve.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: 100% plačilo v roku 30 dni po do-
bavi blaga ali dela blaga.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi predložiti ustrezna
dokazila in izjave kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po odpiranju
ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril):

– cena 40%,
– reference s področja poslovnega so-

delovanja 40%,
– ugodnosti 20 %.
15. Druge informacije o naročilu: vse

nadaljnje informacije o naročilu lahko
dobite na Zavodu za šport Slovenije, Ce-
lovška 25, Ljubljana ali na tel.
01/432-61-49 (Mateja Reberšak) in tel.
01/231-74-68 (Gregor Starc). Ponudniki
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
pisno do 5. 9. 2000.

16., 17.
Zavod za šport Slovenije

Ob-32301
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za
predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
Trubarjeva 5/IV, Ljubljana, faks 12 65 908.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola dr. Vita
Kraigherja, Trg 9. maja 1, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža opre-
me za prenovljeni del in telovadnico Os-
novne šole dr. Vita Kraigherja, Trg 9.
maja 1, Ljubljana.

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

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

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

tember 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za pred-

šolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Tru-
barjeva 5/IV, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-8010108.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 8. 2000 do 11. ure.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene s pripisom “Ponudba – ne odpiraj” in z
navedbo predmeta naročila. Na kuverti mo-
ra biti popoln naslov ponudnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževa-
nje in šport, Trubarjeva 5/IV, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 8. 2000 ob 11. uri v prostorih MOL,
Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževa-
nje in šport, Trubarjeva 5/IV, Ljubljana, so-
ba št. 34.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik je dolžan priložiti po-
nudbi bančno garancijo v višini 10% vred-
nosti razpisanih del.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo dobavljene opre-
me in montaže bo izvršeno v 60 dneh po
uradnem prejemu s strani nadzornega orga-
na potrjenega računa.

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

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

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

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

– ponudbena cena 50%,
– potrjene reference ponudnika 30%,
– garancija za kakovost in zagotavljanje

servisiranja opreme 20%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: v razpisni dokumentaciji.
16., 17.

Mestna občina Ljubljana
Oddelek za predšolsko vzgojo,

izobraževanje in šport

Št. 371-02-3/00-3224 Ob-32302
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Uprava RS za izvrševanje kazen-
skih sankcij, Ljubljana, Tivolska 50, faks
061/17-85-470.

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

3. (a) Kraj dobave: Zavod za prestajanje
kazni zapora Dob pri Mirni na Dolenjskem.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: oprema za razdeljevalnico hra-
ne (pulti, izdajna polica, viseče omarice,
pomivalna korita, delovna miza, električni
štedilnik, napa, hladilna omara, pomival-
na stroja – vsa oprema v kovinski izvedbi).

Okvirna vrednost celotnega naročila je
6,500.000 SIT.
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(c), (č), (d)
4. Datum dobave, če je predvideno: v

jeseni 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

rok dobave je od 15. 9. do 15. 10. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 8. 8. 2000.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti ali odposlati do 14. 8. 2000.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: v vložišče ali tajništvo naroč-
nika. Za ponudbe odposlane po pošti velja
rok oddaje poštni žig.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 8. 2000 ob
9. uri v sejni sobi na naslovu naročnika.

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

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

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

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

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

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi-
jo na naslovu naročnika: Gabrijel Učakar,
tel. 061/178-56-50.

16., 17.
Uprava RS za izvrševanje kazenskih

sankcij, Ljubljana

Št. 08-13-4/2000 Ob-32303
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kmetijski inštitut Slovenije, Hacque-
tova 17, Ljubljana, tel. 01/43-75-375, faks
01/43-75-413.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: oprema paviljonske
stavbe.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem delov naročila ni
mogoča.

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17,
Ljubljana, tel. 01/43-75-375, tajniška soba
18, vsak delovnik od ponedeljka do petka
med 9. in 13. uro.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
50102-603-48113, z virmanom ali splošno
položnico.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Kmetijski inštitut Slovenije,
Hacquetova 17, Ljubljana, v primeru osebne
predaje ponudbe na isti naslov v tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. avgust 2000 ob 10. uri v sejni sobi
upravne zgradbe Kmetijskega inštituta Slo-
venije, Hacquetova 17, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od vrednosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: pisna 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 in po razpisni dokumentaciji.

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

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

– cena,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– reference.
Merila in njihova uporaba za ocenjevanje

so določena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: SPINO II, d.o.o., Dolenjska cesta 188,
Ljubljana, tel. 01/427-42-47.

16., 17.
Kmetijski inštitut Slovenije

Ob-32405
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Prostovoljno gasilsko društvo Vi-

pava, Goriška cesta 15, 5271 Vipava, tel.
065/65-332.

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

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

trebno dobaviti: podvozje gasilskega vo-
zila avtocisterne.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

14,000.000 SIT (z DDV).
(d)
4. Datum dobave: do konca leta 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

do konca leta 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pro-
stovoljno gasilsko društvo Vipava, Goriška
cesta 15, 5271 Vipava, Premrl David.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 31. 7. 2000
do 5. 8. 2000, od 8. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
52010-678-63480.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je treba pred-
ložiti ponudbe: 4. 9. 2000, do 11. ure; za
predloženo se šteje ponudba,ki je prispela
do določenega časa na kraj iz 7. (b) točke.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Prostovoljno gasilsko
društvo Vipava, Goriška cesta 15, 5271
Vipava.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 9. 2000, ob 12. uri, v Gasilskem domu,
Goriška cesta 15, 5271 Vipava.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija: pogoji v razpis-
ni dokumentaciji.

10. Glavni  pogoji  financiranja  in  pla-
čila  in/ali  sklicevanje  na  merodajna
določila v drugih dokumentih: naročilo v
celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja je določen z roki v po-
godbi, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

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

12. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra, kopija dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, bon 1 in bon 2 ali
bon 3.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ekonomsko najugodnejša ponudba,
– datum dobave,
– tekoči stroški vzdrževanja,
– tehnične prednosti,
– garancijska doba,
– obveznost v zvezi z rezervnimi deli,
– pogarancijsko vzdrževanje,
– cena.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Prostovoljno gasilsko društvo Vipava,
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Goriška cesta 15, 5271 Vipava, tel.
065/65-332, David Premrl (GSM:
041/363-114).

16., 17.
Prostovoljno gasilsko društvo

Vipava

Št. 127/2000 Ob-32453
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
Ljubljana, faks 175 2186.

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

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

trebno dobaviti: nakup Microsoft licenc
za računalniške programe prek Micro-
soft Solution Provider partnerja za
1000 PC.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
65,000.000 SIT letno.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 14

dni po začetku veljavnosti pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

do konca leta 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana,
Sektor Informatike – tajništvo, tel.
01/475-424, faks 01/475-4220.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 25. 7. 2000
do 31. 7. 2000 med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 20.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je nego-
tovinski, na račun pri APP, Ljubljana,
50101-603-45036, sklic na št.
00-51-634-566, z oznako predmeta plači-
la (oznako razpisa) in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja.

Dodatne informacije so na razpolago sa-
mo v pisni obliki: za tehnični del pri Cirilu
Burgarju, faks 01/475 4220 in za komer-
cialni del pri Katarini Novak, faks 01/475
2186.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 23. 8.
2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTV Slovenija - vložišče, Ko-
lodvorska 2, Ljubljana. Ponudbe morajo biti
v zaprtih kuvertah, označene z napisom: Ne
odpiraj - za razpis – Ponudba za razpis št.
127/2000 – nakup licenc za računalnike.

Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 8. 2000 ob 10. uri v sejni sobi – 5.
nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska
2, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi po-
ziv, veljavna do podpisa pogodbe, in sicer v
višini 5% od vrednosti javnega razpisa.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumen-
taciji.

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

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

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

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): eko-
nomska cena in plačilni pogoji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: izločitveni kriteriji – obvezna predloži-
tev certifikata oziroma izjave o Microsoft
partnerstvu.

16., 17.
JZ RTV Slovenija

Ob-32454
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje za vzdrževanje avto-
cest, d.o.o., Grič 54, Ljubljana, 159-01-49.

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

3. (a) Kraj dobave: avtocestne baze v Re-
publiki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava letne mehaniza-
cije.

Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
37,500.000 SIT.

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

cesivno september–december 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
Grič 54, Ljubljana, soba 303.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT s potrjenim nalo-
gom za prenos na Ž.R. 50102-601-21275
ali z gotovino v blagajni naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 9. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje za vzdrževa-
nje avtocest, d.o.o., Grič 54, Ljubljana, so-
ba 308 – tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2000 ob 10. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, Ljub-
ljana, soba 14a.

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

ponudbe: ponudnik mora priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene cene. Veljavnost bančne garan-
cije mora biti najmanj 70 dni od odpiranja
ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik financira naro-
čilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo iz-
vedeno skladno z vzorcem pogodbe, kateri
je priložen razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec ali
skupno nastopanje (joint venture) z naved-
bo in pisnim pooblastilom vodilnemu part-
nerju.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolnjevati minimalne po-
goje, katere zahteva zakon za opravljanje
dejavnosti, v okviru predmeta javnega razpi-
sa, da je denarno likviden, da ni pod prisilno
upravo ali v stečaju, da ima poslovne izkuš-
nje iz predmeta javnega naročila.

Dokazila mora ponudnik priložiti ponud-
bi na način kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 5. 9. 2000 do
6. 11. 2000.

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

Teža in način uporabe meril je podan v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve, ki bodo na-
ročniku posredovane pisno, do 29. 8.
2000.

Morebitne druge informacije o javnem
razpisu dobijo ponudniki na naslovu naroč-
nika ali po tel. 01/51-88-400, pri Branetu
Bizjan, inž.

16., 17.
Javno podjetje za vzdrževanje avtocest

d.o.o. Grič

Ob-32455
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje za vzdrževanje avto-
cest, d.o.o., Grič 54, Ljubljana, 159-01-49.

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

3. (a) Kraj dobave: avtocestne baze v Re-
publiki Sloveniji.

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

Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
76,000.000 SIT.

(d)



Stran 6062 / Št. 65 / 21. 7. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno september–december 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 12. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
Grič 54, Ljubljana, soba 303.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT s potrjenim nalo-
gom za prenos na Ž.R. 50102-601-21275
ali z gotovino v blagajni naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 9. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje za vzdrževa-
nje avtocest, d.o.o., Grič 54, Ljubljana, so-
ba 308 – tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2000 ob 9. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, Ljub-
ljana, soba 108.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene cene. Veljavnost bančne garan-
cije mora biti najmanj 70 dni od odpiranja
ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik financira naro-
čilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo iz-
vedeno skladno z vzorcem pogodbe, kateri
je priložen razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec ali
skupno nastopanje (joint venture) z naved-
bo in pisnim pooblastilom vodilnemu part-
nerju.

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora izpolnjevati minimal-
ne pogoje, katere zahteva zakon za oprav-
ljanje dejavnosti, v okviru predmeta javne-
ga razpisa, da je denarno likviden, da ni
pod prisilno upravo ali v stečaju, da ima
poslovne izkušnje iz predmeta javnega
naročila.

Dokazila mora ponudnik priložiti ponud-
bi na način kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 5. 9. 2000 do
6. 11. 2000.

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

Teža in način uporabe meril sta podana
v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve, ki bodo na-
ročniku posredovane pisno, do 29. 8.
2000.

Morebitne druge informacije o javnem
razpisu dobijo ponudniki na naslovu naroč-

nika ali po tel. 01/51-88-400, pri Branetu
Bizjanu, inž.

16., 17.
Javno podjetje za vzdrževanje avtocest

d.o.o. Grič

Ob-32456
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Trebnje, d.o.o., Goliev trg
9, Trebnje, tel. 07/348-12-64, telefaks
07/348-121-82.

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

3. (a) Kraj dobave: Komunala Trebnje,
d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: samonakladalno vozilo,
sestavljeno iz ustrezne šasije – podvoz-
je 4×2 in nadgradnje za praznjenje in
odvoz odpadkov iz zabojnikov 5–7 m3.
Vozilo in nadgradnja tovarniško nova.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

14,000.000 SIT (z DDV).
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: no-

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, Treb-
nje, tel. 07-348-12-64, telefaks
07/348-12-82 – Anton Gričar, inž. gr.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
52120-601-12414.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 8. 2000 do 7.30
za predloženo se šteje ponudba, ki je pris-
pela do določenega časa na kraj iz 6. (b)
točke.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Komunala Trebnje, d.o.o.,
Goliev trg 9, 8210 Trebnje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 8. 2000 ob 8. uri, na naslovu Komuna-
la Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje.

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

Za resnost ponudbe v vrednosti 5% od
vrednosti ponudbe in ob podpisu pogodbe
garancija slovenske banke v višini 5% za
odpravo napak v garancijskem roku.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja je določen z roki v razpisni dokumen-
taciji oziroma po ponudbi ponudnika.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lah-
ko nastopajo kot podizvajalci.

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: 10. 8. 2000 do
8. ure.

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

– cena novega vozila,
– najugodnejša ponudba za staro vozilo,
– dobavni rok novega vozila,
– reference,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti,
– garancija,
– servis.
Način uporabe meril je naveden v razpi-

sni dokumentaciji.
Naročnik ni dolžan oddati naročilo po-

nudniku, ki ponudi najnižjo ceno.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Komunala Trebnje, d.o.o., Goliev trg
9, Trebnje, tel. 07/348-12-64, telefaks
07/348-12-82 – kontaktna oseba je Anton
Gričar, inž. gr.

Najnižja cena še ne predstavlja najugod-
nejše ponudbe. Naročnik si pridržuje pravi-
co do odstopa od podpisa pogodbe. V tem
primeru ponudniki nimajo pravice do uve-
ljavljanja odškodnine iz tega naslova.

Naročnik si pridržuje pravico naknadnih
dogovorov z najugodnejšimi ponudniki.

16., 17.
Komunala Trebnje, d.o.o.

Št. 03/03/2000 Ob-32485
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Žalec, Ul. Savinjske čete 5,
3130 Žalec, tel.: 063/715-313, faks
063/710-27-44.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izvajalca
brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Pet-
rovče.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava in montaža opreme
za telovadnico na OŠ Petrovče.

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

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

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

dogovoru z izvajalcem gradbenih del in nad-
zorom.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
januar 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Žalec, Oddelek za gospodarske in ne-
gospodarske dejavnosti, tel. 063/715-313,
faks 063/710-27-44.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, nakazilo na ŽR
naročnika št.: 50750-630-10238, namen
nakazila: za razpisno dokkumentacijo-opre-
ma OŠ Petrovče.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Občina Žalec, Ul. Savinj-
ske čete 5, 3310 Žalec. Zapečatene kuver-
te morajo biti jasno označene z napisom:
Ne odpiraj-oprema OŠ Petrovče.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. avgust 2000 ob 13. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od vrednosti ponudbe,
veljavna do 30. 9. 2000.

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

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: ponu-
dnik mora predložiti ustrezna dokazila in izja-
ve, kot jo zahteva razpisna dokumentacija.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji po-
nudbe v razpisnem roku ponudniki ne mo-
rejo več umakniti ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisnem
roku.

15., 16., 17.
Občina Žalec

Ob-32493
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, Ulica talcev 9, Maribor,
02/22-86-585.

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

3. (a) Kraj dobave: fco lokacije Zdrav-
stvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor:

– zobne ambulante Svetozarevska ulica,
Maribor – zmontirano,

– šolske zobne ambulante Ljubljanska
ulica, Maribor – zmontirano.

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

oprema za zobozdravsto – Ljubljan-
ska in Svetozarevska, zajeta v nasled-
njih skupinah:

l. Dentalna pohištvena oprema,
II.  Pohištvena oprema za zobotehnič-

ni laboratorij,
III.  Aparature za sterilizacijo,
IV.  Zobozdravniške enote,
V.  Oprema za RTG.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj mora zagotoviti 100% razpisane vrste
blaga po posamezni skupini.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
58,000.000 SIT.

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

I.  15,000.000 SIT,
II. 2,500.000 SIT,
III. 4,000.000 SIT,
IV.  24,000.000 SIT,
V.  12,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: naj-

kasneje do 31. 10. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
Ulica talcev 9/III, 2000 Maribor, Pravna
služba.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 8. 2000, do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 8.000
SIT + 19% DDV (SIT: 1.520), kar znaša
skupaj: 9.520 SIT na ŽR Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor, št.:
51800-603-31999.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: od 28. 8. 2000 do
31. 8. 2000, med 8. in 12. uro.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9/P, 2000 Ma-
ribor, Ekonomsko nabavna služba.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 9. 2000, ob 9. uri, Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca Maribor, Ul. talcev 9/III, sej-
na soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, v višini: 500.000 SIT ne glede na
skupino, z veljavnostjo do 20. 10. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 60 dnevni rok plačila
oziroma v izjavi naveden rok plačila.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti oziroma obrtno dovoljenje,

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

– da ponudnik ni v izgubi, da ni plačilno
nezmožen oziroma nelikviden,

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

– da v preteklih 3 letih pred pričetkom
naročila njegovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s po-
slovanjem,

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

– da ima izjavo o dosedanjem poslov-
nem sodelovanju,

– da ima izjavo o plačilnih pogojih,
– da ima izjavo o kvaliteti blaga,
– da ima izjavo o dobavi blaga,
– da ima tehnične zmožnosti in razpolo-

žljivo opremo, ki zagotavljajo izvedbo pogod-
benih obveznosti, prav tako tudi izpolnjuje
druge pogoje za opravljanje dejavnosti, za
katero ima izdano ustrezno dovoljenje,

– da ima redno zaposlene in strokovno
usposobljene delavce, ki bodo sposobni iz-
vesti pogodbo,

– da zagotavlja dobavo za najmanj
100% razpisane vrste blaga po posamezni
skupini,

– da zagotavlja 60 dnevni oziroma v izja-
vi naveden rok plačila od dneva prejema
računa,

– da ima garancijo za resnost ponudbe v
višini 500.000 SIT,

– da ima izjavo banke, da bo pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 10. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
55%, plačilni pogoji 20%, zadovoljevanje
postavljenih kriterijev glede uporabe zahte-
vanih materialov in tehnične izvedbe (prila-
gojenost opisanemu stanju) 20%, referen-
ce 5%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podroben vpogled v projekt opreme
bo možen po predhodni telefonski najavi,
na številki: 02/223-587 – Silva Unter-
lechner, prof. zdrav. vzgoje.

16., 17.
Zdravstveni dom

dr. Adolfa Drolca, Maribor

Št. 432-5/00 Ob-32532
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravstvo, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, faks
478-60-67.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. (a) Kraj dobave: Štefanova 5, Ljublja-
na, Breg 14, Ljubljana, Dunajska 105, Ljub-
ljana.

(b) Vrsta blaga, ki ga je potrebno dobavi-
ti: pisarniški material.

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

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

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

cesivna dobava do 31. 12. 2000 oziroma
do izpolnitve dobav v ocenjeni vrednosti na-
ročila.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000 oziroma do izpolnitve pogod-
benih obveznosti v vrednostnem obsegu.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, soba 22/I,
Martina Eberl.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do vključno 27. 7.
2000, in sicer vsak dan od 9. do 14. ure.
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo osebno ob predložitvi pooblastila
podjetja za dvig dokumentacije oziroma lah-
ko pisno zahtevajo, da se jim razpisno do-
kumentacijo pošlje po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisne dokumentacije ni
potrebno plačati.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do torka 1. 8. 2000
do 12.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za zdravstvo, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, vložišče, soba 22/I.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 8. 2000 ob
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13. uri na naslovu: Republika Slovenija, Mi-
nistrstvo za zdravstvo, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, v sobi 4/I.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih; glavni pogoj financira-
nja in plačila je nad 31 dni od uradnega
prejema fakture.

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

morejo umakniti ponudbe: po roku, določe-
nem za oddajo ponudbe, ponudniki ne sme-
jo umakniti ali spremeniti ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen zakona o
javnih naročilih): kakovost blaga, kakovost
storitve, konkurenčnost cen, plačilni roki in
dobavni roki.

15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ni bil objavljen.

Ministrstvo za zdravstvo

Št. 220-0003/00 Ob-32533
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za

promet in zveze, Uprava Republike Sloveni-
je za zračno plovbo, Kotnikova 19a,
SI-1000 Ljubljana, številka telefaksa:
01/43-16-035.

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

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

trebno dobaviti: strojna in programska
oprema za zrakoplovne stacionarne te-
lekomunikacije – AMHS.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje izključno naročilo v
celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
120,000.000 SIT ali 583.000 EUR.

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

30. 11. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 3. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze, Uprava Republike Slovenije za
zračno plovbo, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, kontaktna oseba je Zoran Pajić,
tel: 01/4734 600, e-mail: zoran.pa-
jic@caa-rs.si.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 8. 2000.

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

predložiti ponudbo: 31. 8. 2000 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za promet in zveze, Uprava Republi-
ke Slovenije za zračno plovbo, Kotnikova
19a, SI-1000 Ljubljana, vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti z vidno
oznako “Ponudba za strojno in programsko
opremo AMHS – RAZ00_05 – Ne odpiraj!“

Na hrbtni strani kuverte mora biti označen
naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 9. 2000 ob 10. uri, v prostorih Uprave
Republike Slovenije za zračno plovbo, Kot-
nikova 19a, SI-1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finačnih zavarovanj za resnost
pobnudbe: nepreklicna bančna garancija na
prvi poziv za resnost ponudbe, izdana s stra-
ni ustrezne prvorazredne banke (FITCH-IB-
CA rating AA) v višini 10% od vrednosti bla-
ga z veljavnostjo 90 dni od datuma odpira-
nja ponudb.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: javno naročilo se financira iz sredstev
proračuna RS v skladu z zakonom o izvrše-
vanju proračuna RS in sklenjeno pogodbo
(fiksna cena v SIT z vključenim ustreznim
davkom na dodano vrednost, avansa ni,
plačilni rok najmanj 30 dni / 60 dni v plačil
po situacijah).

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba v
skladu z zahtevami razpisne dokumentaci-
je; ponudniki lahko nastopajo kot posamez-
ni izvajalec oziroma s podizvajalci na podla-
gi pogodbe o skupnem nastopanju (joint
venture) z opredelitvijo in pooblastilom vo-
dilnega partnerja.

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

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 8. 2000 po
14. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najugo-
dnejši ponudnik bo tisti, ki bo zbral največ
točk, in sicer na osnovi naslednjih meril:

– cena osnovnega sistema do 50 točk:
najnižja cena = 50 točk, najvišja cena = 0
točk, vmesne cene dobijo sorazmerni delež
točk, zaokrožen na dve decimalni mesti,

– cena opcijskih dodatkov k sistemu do
30 točk: najnižja cena = 30 točk, najvišja
cena = 0 točk, vmesne cene dobijo sora-
zmerni delež točk, zaokrožen na dve deci-
malni mesti,

– višina stroškov letnega vzdrževanja si-
stema po preteku garancijske dobe do 30
točk: najnižja cena = 30 točk, najvišja ce-
na = 0 točk, vmesne cene dobijo sorazme-
ren delež točk, zaokrožen na dve decimal-
ni mesti,

– predlagana rešitev, ki najbolj preseže
tehnične zahteve razpisne dokumentacije in
uporablja kvalitetno strojno in programsko
opremo do 20 točk: najboljša rešitev = 20
točk, najslabša rešitev = 0 točk, vmesne
rešitve dobijo sorazmerni delež točk, zao-
krožen na dve decimalni mesti,

– nadgradnja sistema do 20 točk: naj-
več nadgradenj = 20 točk, najmanj nadgra-
denj = 0 točk, vmesnim nadgdradnjam pri-
pada sorazmerni delež točk, zaokrožen na
dve decimalni mesti,

– reference ponudnika v Evropi, ZDA,
Kanadi in Avstraliji za istovrstne delujoče

sisteme do 10 točk: največ referenc = 10
točk, najmanj referenc = 0 točk, vmesnemu
številu referenc pripada sorazmerni delež
točk, zaokrožen na dve decimalni mesti,

– rok zaključka instalacije do 30 točk:
najhitrejša instalacija = 30 točk, najkasnej-
ša instalacija = 0 točk, vmesni roki dobijo
sorazmerni delež točk, zaokrožen na dve
decimalni mesti.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Zoran
Pajić, tel. 01/4734 600, Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet in zveze, Uprava
Republike Slovenije za zračno plovbo, Kot-
nikova 19a, SI – 1000 Ljubljana, e-mail:
zoran.pajic@caa-rs.si.

16., 17.
Ministrstvo za promet in zveze

Uprava RS za zračno plovbo

Št. 220-0003/00 Ob-32534
1. Republic of Slovenia, Ministry of Tran-

sport and Communications, Civil Aviation
Authority of RS, Kotnikova 19a, SI-Ljublja-
na, Slovenia, fax No.: +386-143-16-035.

2. Method of selection of the most fa-
vourable bidder (3rd Article of the Public
Procurement Law): public invitation of ten-
ders for the selection of supplier without
restrictions.

3. (a) Place of delivery: Ljubljana, Slove-
nia.

(b) Types and quantities of goods to be
supplied (detailed specification exists in the
Tender documentaion !): Hardware and
Software for Aeronautical Message Han-
dling System (AMHS).

(c) Declaration whether a bidder may bid
for only a part of the goods, which parts or
groups: a bidder may submit a bid for the
supply of goods exclusively on the whole.

(č) Estimated total purchase value:
120,000.000 SIT or 583.000 EUR.

(d)
4. Date of delivery if specified: 30th No-

vember 2000.
5. Envisaged deadline for the completi-

on of delivery: 31st March 2001.
6. (a) Adress for the placement of re-

quests for Tender documentation: Republic
of Slovenia, Ministry of Transport and Com-
munications, Civil Aviation Authority of RS,
Kotnikova 19a, SI-Ljubljana, Slovenia, con-
tact person is Mr. Zoran Pajić, tel.: +386 1
4734 600, e-mail: zoran.pajic@caa-rs.si.

(b) Deadline for the requests for Tender
documentation: 15th August 2000.

(c)
7. (a) Deadline (date and time) for the

arrival of bids: 31st August 2000 by 2 p.m.
(b) Address for the delivery of bids: Re-

public of Slovenia, Ministry of Transport and
Communications, Civil Aviation Authority of
RS, Kotnikova 19a, SI-Ljubljana, Slovenia,
Mail deposit.

Sealed envelopes must be visibly mar-
ked “Bid for the supply of Hardware and
Software for AMHS – RAZ00_05 – Do not
open!“ On the back side of the envelope
must be stated address of the sender.

8. Date, time and place of the opening
of bids: 01st September 2000 at 10 a.m.
at the premises of the Civil Aviation Author-
ity of RS, Kotnikova 19a, SI-Ljubljana, Slo-
venia.
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9. Amount, type and term of validity of
the bid bond: irrevocable first-call bank gu-
arantee for the sincerity of the bid issued by
a suitable first-class bank or by a foreign
first-class bank (FITCH-IBCA rating AA-) to
the value of 10% of the bidder’s price; the
bank guarantee must be valid 90 days from
the date of the opening of bids.

10. Essential terms of financing and pay-
ment of goods, and/or quotation of applica-
ble provisions in the other documents: pu-
blic procurement is financed through bud-
get of the Republic of Slovenia and on the
basis of the contract, which have to be sig-
ned (firm price in SIT or EUR including all
costs and taxes, no advance payment, pay-
ment within minimum 30/60 days in cases
of payment according to the situations).

11. Requested legal form of the bidders:
contract according to the specifications of
the Tender documentation; if capacity is
provided through subcontractors or in the
form of business cooperation, the bidder
must submit the contract with the subcon-
tractors or the contract on the joint venture,
together with the definition and authorisati-
on of the leading partner.

12. Requirements ragarding the bidder’s
legal status, financial/business and techni-
cal qualifications to be recognised perfor-
mance capability: requirements are stated
in the Tender documentation.

13. Date, after which withdrawal of the
bid is not possible: 31st August 2000 after 2
p.m.

14. Criteria to be used in assessing bids
and in selecting the most favourable bid
(21st Article of the Public Procurement Law):
the most favourable bidder will be the one
which collects the most points on the basis
of the following two criteria:

– price of the basic system up to 50
points: lowest price = 50 points, highest
price = 0 points, intermediate prices recei-
ve a proportionate share of points rouded
off two decimal places,

– price of options to the basic system up
to 30 points: lowest price = 30 points, hig-
hest price = 0 points, intermediate prices
receive a proportionate share of points ro-
unded off to two decimal places,

– costs of yearly system maintenance
after the waranty period up to 30 points: the
lowest costs = 30 points, the highest costs
= 0 points, intermediate costs receive a
proportionate number of points rounded off
to two decimal places,

– proposed hardware and software so-
lution which best exceeds the technical re-
quirements of the tender up to 20 points;
best solution = 20 points, worst solution =
0 points, intermediate solutions receive a
proportionate share of points, rounded off
to two decimal places,

– upgrades possibilities up to 20 points:
the highest number of upgrades = 20 po-
ints, the lowest number of upgrades = 0
points, intermediate numbers of uprades re-
ceive a proportionate of the points rounded
off to two decimal places,

– references in Europe, USA, Canada
and Australia for the same type of systems
in use up to 10 points: maximum number
of references = 10 points, minimum num-
ber of references = 0 points, intermediate

number of references receive a proportio-
nate of the points rounded off to two deci-
mal places,

– date of final installation up to 30 po-
ints: the quickest installation = 30 points,
the latest installation = 0 points, intermedia-
te dates receive a proportionate of the po-
ints rounded off to two decimal places.

15. Additional informations regarding the
public tender: technical information are pos-
sible by Mr. Zoran Pajić, tel.: +386 1 4734
600, Republic of Slovenia, Ministry of Tran-
sport and Communications, Civil Aviation
Authority of RS Kotnikova 19a, SI – 1000,
Ljubljana, Slovenia e-mail: zoran.pa-
jic@caa-rs.si

16., 17.
Ministry of Transport

and Communications, Civil Aviation
Authority of RS

Št. 427/2000 Ob-32553
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbov-
lje, tel. 0601/34-800, faks: 0601/27-986.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro doba-
vitelja brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Občina Trbovlje
(upravna stavba), Mestni trg 4, Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava in montaža PVC
oken (196 kom) z zunanjimi in notranji-
mi policami.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: celotna
vrednost naročila se ocenjuje na
15,000.000 SIT.

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

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

30. 9. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 10 dni po objavi.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
oddati v zaprti ovojnici z nazivom ponudnika
po pošti ali osebno 20. dan po objavi do
10. ure. Ovojnica mora biti jasno označena
z napisom “Ne odpiraj - ponudba za okna”
ter številko objave javnega razpisa v Ura-
dnem listu RS. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Občina Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. dan po ob-
javi ob 11. uri, v sejni sobi Občine Trbovlje,
Mestni trg 4, Trbovlje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od vrednosti ponudbe, z
veljavnostjo 30 dni.

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 za leto 2000.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročilo se
odda s pogodbo za celoten sklop ponudni-
ku z možnostjo sodelovanja podizvajalcev,
ki jih navede v ponudbi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične 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, kar dokazujejo z registracijo in
odločbo;

– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je
določen za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
ponudbe; plačilni pogoji ponudnika; refe-
rence; rok dobave in montaže; garancijski
pogoji za opremo; morebitne dodatne ugo-
dnosti ponudnika.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podatke v zvezi z izdelavo ponudbe
lahko ponudniki dobijo na tel. št.
0601/34-870, faks: 0601/27-986, Jože
Medved.

16., 17.
Občina Trbovlje

Ob-32558
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: UL - Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo, Jamova 2, Ljubljana,
01/4250-681.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (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 potre-

bno dobaviti: servohidravlični preskuše-
valni sistem kapacitete 100 kN.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
22,500.000 SIT.

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

31. 10. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: UL -
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ka-
tedra za preskušanje materialov in konstruk-
cij, Jamova 2, Ljubljana, soba L8 v stavbi
konstrukcijsko-prometnega laboratorija,
kontaktna oseba dr. Violeta Bokan Bosi-
ljkov, tel.: 01/4768-663.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 9. in 13. uro, do 10. 8. 2000.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
splošno položnico na ŽR naročnika št.:
50106-603-402587, sklic na št.:
509-0018.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: vsak delovni dan po ob-
javi med 9. in 13. uro, najkasneje do 17. 8.
2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: UL - Fakulteta za gradbe-
ništvo in geodezijo, Jamova 2, Ljubljana (do
10. 8. 2000 v sobo L8 v stavbi konstrukcij-
sko-prometnega laboratorija in od 14. 8.
2000 do 17. 8. 2000 v dekanat).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 8. 2000 ob 10. uri v sejni sobi (211)
fakultete na Jamovi 2, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: brezpogojna bančna garancija,
plačljiva na prvi poziv, v višini 5% ocenjene
vrednosti naročila (3.(č) točka), mora veljati
do 31. 10. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila je praviloma
najmanj 30 dni po dobavi oziroma opravlje-
ni storitvi, predplačilo je možno do višine
20% vrednosti ob predloženi bančni garan-
ciji zanj.

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

morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do zadnjega dne veljav-
nosti ponudbe, ki mora biti veljavna najmanj
60 dni od dneva odpiranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference za ponudnika, reference za pro-
izvajalca in proizvode, tehnična kompatibil-
nost z obstoječo opremo, kompatibilnost in
reference za servisiranje.

Natančnejša uporaba meril je razvidna iz
razpisne dokumentacije.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa do 22. 8. 2000.

16., 17.
Fakulteta za gradbeništvo

in geodezijo

Št. 20/2000 Ob-32559
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro doba-
vitelja brez omejitev.

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava pisarniškega mate-
riala, računalniškega papirja in računal-
niškega pribora v TE Trbovlje, d.o.o.

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

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

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

– pisarniški material, obrazci in poročila
do 6,500.000 SIT,

– računalniški papir in računalniški pri-
bor do 3,500.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: od
25. 8. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 25. 8. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Trbovlje, d.o.o., nabavna slu-
žba (Anita Žučko), Ob železnici 27, 1420
Trbovlje (od 10. do 12. ure).

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT; znesek je potrebno na-
kazati na ŽR št. 52700-601-11513. Ob dvi-
gu razpisne dokumentacije je potrebno pre-
dložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS-a,
da je ponudnik davčni zavezanec, oziroma
izjavo, da ni registriran za DDV.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 1. 8. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti 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 1. 8. 2000 v prostorih
TET, d.o.o., ob 10.30.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: menica za zavarovanje resnosti
ponudbe s pooblastilom izdajatelja za izpol-
nitev meničnega akcepta v višini 10% vre-
dnosti ponudbe.

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 te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost:  opredeljene  v  razpisni  dokumen-
taciji.

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

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

– cena s plačilnimi pogoji do 70,
– boniteta ponudnika (donosnost, solvet-

nost, likvidnost, certificiranost) do 20,
– dobavni rok do 6,
– reference do 4.
15., 16., 17.

Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., Trbovlje

Št. 8120/2106/2000 Ob-32560
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdriho-
va 2, Ljubljana, telefaks: 01/474-31-22.

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

3. (a) Kraj dobave: RTP Beričevo.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: menjava usmernikov 220 V
in menjava DEA v RTP Beričevo.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
upoštevane bodo celovite ponudbe in del-
ne ponudbe za DEA ter usmernike 220 V.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
43,000.000 SIT.

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

31. 1. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 1. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago in na
vpogled pri naročniku med 10. in 12. uro, v
tajništvu Sektorja za vzdrževanje, IV. nad-
stropje, Mojca Ferlež, tel.: 01/174-2441,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 75.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
DDV je upoštevan v ceni.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 8. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, so-
ba 3 C 5, prevzemnica Katarina Lipovec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 8. 2000 ob 10. uri, pri naročniku, se-
jan soba D/IV. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 4,300.000 SIT, bančna garanci-
ja za resnost ponudbe, trajanje veljavnosti
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun
po situacijah, ki so navedene v razpisni do-
kumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v po-
nudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna
oblika odnosa med njimi.

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

Naročnik bo moral predložiti naslednje
dokumente:

– bančno garancijo za resnost ponud-
be, v višini 10% orientacijske vrednosti na-
ročila,

– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– registracijo podjetja pri pristojnem or-

ganu (datum potrdila pristojnega organa in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
oziroma za samostojne podjetnike priglasi-
tveni list,

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni), ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev,
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– pravnomočno odločbo - dovoljenje pri-
stojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa (datum overovitve ne
sme biti starejši od 90 dni),

– pisna dokazila o strokovni usposoblje-
nosti kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi
naročila (podatki o izobrazbi in delovnih iz-
kušnjah kadrov),

– z manjkajočimi podatki izpolnjeno po-
godbo, parafirano na vsaki strani, podpisa-
no in potrjeno z žigom,

– izpolnjen obrazec ponudbenega pred-
računa,

– parafirano in žigosano menično izjavo,
– parafiran in žigosan vzorec bančne ga-

rancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti,

– parafiran in žigosan vzorec bančne ga-
rancije za odpravo napak v garancijskem
roku,

– potrdilo Ministrstva za finance - Dav-
čne uprave, da ponudnik nima evidentira-
nih neporavnanih davkov in drugih dajatev
(Datum potrdila ne sme biti starejši od 90
dni),

– potrdilo Ministrstva za finance - Dav-
čna uprava RS, da ponudnik nima evidenti-
ranih neporavnanih davkov in drugih dajatev
v obdobju 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:

– ponudnik ni plačilno nezmožen, pod
prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji,

– njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet so-
dne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno (datumi
potrdil ne smejo biti starejši od 90 dni),

– pisna dokazila in informacije iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s potre-
bnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pra-
vicami (Pogodbe med ponudnikom in prin-
cipali ali zastopniki, ali druge listine, iz kate-
rih so razvidni nosilci garancije in ponudni-
kovi pogoji za vzdrževanje predmeta
pogodbe v Republiki Sloveniji),

– izjavo ponudnika o sposobnosti in
usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,

– 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 svojih v ponudbi na-
vedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji javega razpisa, da je ponudnik
pravočasno in pravilno poravnal svoje zapa-
dle obveznosti,

– podati podatke o že sklenjenih pogod-
bah za tovrstne dobave iz katerih je razvidna
stopnja gotovosti del in zasedenost oziroma
razpoložljivost kadrovskih kapacitet.

In ostali zahtevani dokumenti v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 10. 2000.

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

– skupna ponudbena cena (55% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– potrjene reference s strani uporabni-

kov, za isti rang moči za obdobje dveh let
nazaj od dane ponudbe ter z možnostjo
ogleda referenčnega objekta (5% delež),

– ustreznost EURO 3 (10% delež), meri-
lo velja le za dobavo DEA,

– servis, rezervni deli, predložen pro-
gram šolanja kadrov, ovrednoteni stroški za
preventivno vzdrževanje za 10 let po izteku
garancijske dobe, zahtevana dokumentaci-
ja (10% delež),

– ustreznost zahtevanim tehnološkim pa-
rametrom (10% delež),

– priloženi tipski atesti in rezultati pose-
bnih preskusov na referenčnem objektu (7%
delež).

Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba naročnika, za do-
datne informacije je Danilo Kranjc, tel.:
01/474-34-30, 041/766-097.

16., 17.
Elektro - Slovenija, d.o.o.,

Ljubljana

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Popravek
Št. 508-00 Ob-32611

V javnem razpisu za adaptacijo ambu-
lantnih prostorov Dermatovenerološke kli-
nike, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
64 z dne 14. 7. 2000, Ob-32042, se
16. točka (druge informacije o naročilu) po-
pravi in pravilno glasi: ogled lokacije izvaja-
nja predmeta javnega naročila: 26. 7.
2000 ob 8. uri.

Klinični center

Popravek
Ob-32703

V javnem razpisu brez omejitev za naba-
vo in montažo tehnološke opreme za sejno
dvorano na Magistratu, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 64 z dne 14. 7. 2000
se popravijo naslednje točke in pravilno
glasijo:

8. (a) Datum in ure, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 1. 8. 2000 do 8.30.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
datum odpiranja je 1. 8. 2000 ob 9. uri,
isti naslov.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 8. 2000.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Ob-32297
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Mežica, Trg Svobode 1,
2392 Mežica, faks 82-77-090.

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

3. Kraj izvedbe del: Tunel nad cesto R II
425 (Poljana- Šentvid), v km 4.6 + 30,5.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: ruše-
nje obstoječega tunela in postavitev br-
vi čez cesto R II/ 425 (Poljana- Šentvid),
v km 4.6 + 30,5, orientacijska vrednost
del: 11,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek 26. 8.
2000, dokončanje 31. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Mežica, Trg svobode 1, 2329 Me-
žica.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ponudnikom v navedenem roku in
sicer proti podpisu in plačilu 10.000 SIT
na žiro račun Občine Mežica, št.
51830-630-25617.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 1. 8. 2000 do 11. ure. Ponud-
be poslane po pošti morajo do navedenega
roka prispeti na naslov.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Mežica, Trg
svobode 1, 2392 Mežica, s pripisom: “Ne
odpiraj – razpis, rušenje tunela in postavi-
tev brvi.”

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 8. 2000 ob
12. uri v sejni sobi Občine Mežica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahteva se bančna garancija za resnost po-
nudbe v vrednosti 1,000.000 SIT, z veljav-
nostjo do 31. 8. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določilih vzorčne pogodbe iz razpisne
dokumentacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 8. 2000 po
11. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): nave-
deno v razpisni dokumentaciji.
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16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Občina Mežica, Trg Svobode 1, tel.
02/82-77-080, kontaktna oseba Franjo
Kocen.

Občina Mežica

Št. 148/2-00 Ob-32298
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba
4, Idrija, telefaks št. 05/37 72 237.

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

3. Kraj izvedbe del: Centralna čistilna na-
prava Idrija, Slovenija.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: objekt
za dehidracijo stabiliziranega blata s
polkrožnima platojema, kanalizacijo in
opornim zidcem s prelivom.

1. Gradbeno obrtniška dela - ocenje-
na vrednost 17,000.000 SIT,

2. strojne in elektro napeljave, napra-
ve in oprema - ocenjena vrednost
4,000.000 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: ponudnik lahko kandidira
za posamezno razpisano delo ali za celoto,
vendar mora za vsako razpisano delo podati
samostojno ponudbo v ločenih ovojnicah.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe:

– objekt dehidracije - 2 meseca po skle-
nitvi pogodbe,

– polkrožna platoja – 5 mesecev po skle-
nitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Idrija, d.o.o., Carl Jakoba 4, Idrija,
telefaks 05/37 72 237, kontaktni osebi sta
g. Kržišnik in g. Rustja

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:10 dni po objavi tega
javnega razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na številko žiro
računa: 52020-601-13843.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Komunala Idrija, d.o.o., Carl
Jakoba 4, 5280 Idrija.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. avgust 2000 ob 11. uri na sedežu Ko-
munale Idrija, d.o.o. Carl Jakoba 4, Idrija.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od ponujene cene z veljavnostjo naj-
manj 60 dni po odpiranju ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba in ostala raz-
pisna dokumentacija z naročnikom.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: datum in ura jav-
nega odpiranja.

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

16., 17., 18.
Komunala, d.o.o., Idrija

Ob-32299
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana in Občina Ormož, Ptujska cesta 6,
2270 Ormož.

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

3. Kraj izvedbe del: Ormož.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
beno obrtniška in instalacijska dela za
šolski objekt s športnimi površinami in
bazenom v skupni izmeri ca. 2880 m2.

Ocenjena vrednost: 510 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne rešitve:
niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: avgust 2000–
avgust 2002.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pro-
plus, d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor,
kontaktna oseba Bojana Sovič, tel.
062/250-41-10.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani ponudniki dvigne-
jo do 28. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, način plačila:
virmansko ali s položnico na žiro račun na-
ročnika št. 51800-601-62499.

Informacije zainteresirani ponudniki lah-
ko dobijo najkasneje do 14. 8. 2000 na
pooblaščenem inženiringu Proplus, d.o.o.,
Bojana Sovič, tel. 062/250-41-10.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 21. 8. 2000 do
10. ure (datum prispetja).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Proplus, d.o.o., Strma ulica
8, 2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 22. 8. 2000 ob 12. uri na
naslovu: RS Ministrstvo za šolstvo in šport,
Trubarjeva 3/V, Ljubljana, v veliki sejni sobi.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
ter z navedbo predmeta naročila in številko
objave. Na kuverti mora biti popoln naslov
ponudnika.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančna zavarovanja: ponudnik mora po-
nudbi priložiti bančne garancije za resnost
ponudbe ter ustrezno izjavo banke za dobro
izvedbo del v pogodbenem roku ter odpra-
vo pomanjkljivosti v garancijskem roku, kot
jih zahteva razpisna dokumentacija.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije, plačljive v 60 dneh po
uradnem prejetju potrjenih situacij.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa, fi-

nančno poslovne in tehnične sposobnosti
ponudnika: ponudnik mora ponudbi priložiti
ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva
razpisna dokumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 10. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila: cena
50%, reference 15%, garancijski rok 15%,
rok izvedbe 10%, finančna usposobljenost
10%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Občina Ormož

Št. 35104-5/2000 Ob-32309
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart v Slov. gor., tel.
02/729-13-10, faks: 02/720-73-52.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Lenart, v
centru mesta Lenart.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja prizidka in adaptacija matične knjiž-
nice Lenart.

Ocenjena vrednost del skupaj:
60,000.000 SIT.

Občina Lenart (naročnik) bo zagotovila v
letu 2000 24,000.000 SIT, razliko do po-
godbene vrednosti pa v naslednjem letu.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi
vsa dela, ki so predmet javnega naročila.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 9. 2000, dokončanje del 31. 7. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Lenart, Trg osvoboditve 7 pri Avgustu
Zaverniku, soba 24/II.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 8. 2000 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom na
žiro račun št. 51850-630-25659.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 8. 2000 do 9. ure
ne glede na način dostave.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Lenart, Trg osvo-
boditve 7, 2230 Lenart v Slov. gor., soba
32/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 8. 2000 ob 11. uri, Občina Lenart, Trg
osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. gor.,
soba 21/I.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahteva se bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od vrednosti ponujenih
del, ki mora veljati vsaj 60 dni od roka dolo-
čenega za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po mesečnih situacijah v roku 60 dni
od dneva izstavitve situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora priložiti k ponudbi ustrezna
dokazila in izjave, med njimi tudi ustrezne
reference za že izvedena dela s primerno
zahtevnostjo, kot je določeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (70% delež), reference (20% de-
lež), plačilni pogoji - več kot 60 dnevni odlog
plačila brez obresti (10% delež).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije po-
nudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje do 4. 8.
2000. Naročnik si pridržuje pravico dolo-
čiti manjši obseg del od razpisanega, gle-
de na razpoložljiva sredstva, ali tudi ne iz-
brati nobene ponudbe. V obeh primerih
ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz
tega naslova.

17., 18.
Občina Lenart

Št. 131 Ob-32310
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: KOP Javno komunalno podjetje Za-
gorje ob Savi, d.o.o., Cesta zmage 57,
1410 Zagorje ob Savi, tel. 03/56-64-131,
faks 03/56-64-114.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo grad-
benih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: območje Občine Za-
gorje ob Savi.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: presta-
vitev primarnega vodovoda - Tržnica.

Ocenjena vrednost: 10,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek in
dokončanje del avgust 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospo-
darske javne službe, C. 9. avgusta 5, 1410
Zagorje ob Savi, kontaktna oseba Ivo Vrtač-
nik, tel. 03/56-55-705.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa v Uradnem listu RS do vključno 5
dni po njegovem izidu, po predhodni najavi
na tel. 03/56-55-705, od 7. do 12. ure
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred dvigom dokumentaci-
je je potrebno poravnati 10.000 SIT stro-
škov razpisne dokumentacije na ŽR
52720-630-10077 proračun Občine Za-
gorje ob Savi. V ceni ni vštet 19% davek
DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. dan po objavi tega
razpisa do 12. ure ne glede na vrsto preno-
sa, če je ta dan sobota, nedelja ali praznik
pa prvi naslednji delovni dan. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z ozna-
ko ponudnika in z napisom: Ne odpiraj-po-
nudba, prestavitev primarnega vodovoda
Tržnica.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. dan po objavi tega razpisa ob 11. uri v
sejni sobi Občine Zagorje ob Savi. Pred-
stavniki ponudnikov morajo predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila mora biti najmanj 30 dni od potr-
ditve situacije, brez avansov.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni predvideno.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponu-
dnik za dokazovanje navedenih pogojev je
opredeljena v razpsini dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku, določenem
za oddajo ponudb, v primeru umika po tem
roku, naročnik vnovči garancijo za resnost
ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo natančneje oprede-
ljena izhodišča za izbor najugodnejšega po-
nudnika.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– na naslovu pod 7. (a) točko,
– ponudniki bodo o izidu javnega razpi-

sa obveščeni v zakonitem roku.
17., 18.

KOP Javno komunalno podjetje
Zagorje ob Savi, d.o.o.

Št. 131 Ob-32312
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Zagorje ob Savi, C. 9. avgu-

sta 5, 1410 Zagorje ob Savi, tel.
03/56-55-706, faks 03/56-64-011.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo grad-
benih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: območje Občine Za-
gorje ob Savi.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: moder-
nizacija javnih cest.

Ocenjena vrednost 120,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
september 2000, dokončanje del: oktober
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za go-
spodarske javne službe, C. 9. avgusta 5,
1410 Zagorje ob Savi, kontaktna oseba
Andrej Drnovšek, tel. 03/56-55-706,
03/56-55-703.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa v Uradnem listu RS do vključno 20.
dne po njegovem izidu, po predhodni najavi
na tel. 03/56-55-706, od 7. do 12. ure
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred dvigom dokumentaci-
je je potrebno poravnati 10.000 SIT stro-
škov razpisne dokumentacije na ŽR
52720-630-10077 proračun Občine Za-
gorje ob Savi. V ceni ni vštet 19% davek
DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 32. dan po objavi tega
razpisa do 12. ure ne glede na vrsto preno-
sa, če je ta dan sobota, nedelja ali praznik
pa prvi naslednji delovni dan. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z ozna-
ko ponudnika in z napisom: Ne odpiraj -
ponudba - modernizacija javnih cest.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
33. dan po objavi tega razpisa ob 11. uri v
sejni sobi Občine Zagorje ob Savi. Pred-
stavniki ponudnikov morajo predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT z veljavnostjo 60 dni od
dneva odpiranja.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila mora biti najmanj 90 dni od potr-
ditve situacije, brez avansov - 50% v roku
90 dni in 50% po 30. 6. 2001.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni predvideno.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponu-
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dnik za dokazovanje navedenih pogojev, je
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku, določenem
za oddajo ponudb, v primeru umika po tem
roku naročnik vnovči garancijo za resnost
ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo natančneje oprede-
ljena izhodišča za izbor najugodnejšega po-
nudnika.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– na naslovu pod 1. točko,
– ponudniki bodo o izidu javnega razpi-

sa obveščeni v zakonitem roku.
17., 18.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 40305-132/00 Ob-32348
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje, tel. 061/761-211, telefaks
762-533.

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

3. Kraj izvedbe del: območje zazidalne-
ga načrta TOC III v Grosupljem.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: iz-
gradnja cestnega omrežja na območju
zazidalnega načrta TOC III v Grosu-
pljem.

Dolžina trase znaša približno 610m.
Dela bodo oddana v celoti.
Ocenjena vrednost naročila znaša

47,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnost potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki morajo po-
nuditi vsa dela, ki so predmet javnega naro-
čila, v celoti.

(c)
5. Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudniki lahko po-
nudijo samo osnovno ponudbo. V primeru,
da ponudnik ponudi še variantno ponudbo,
se le-ta ne bo upoštevala.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka izvedbe del je oktober 2000, kon-
čanje pa december 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Grosuplje, Urad za komunalno in-
frastrukturo, Kolodvorska 2, Grosuplje, v taj-
ništvu urada pri Poloni Jerlah, kontaktna
oseba Irena Šulc, tel. 061/761-211
int. 215.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 29. 8. 2000,
vsak dan od 8. do 11. ure.

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

predložiti ponudbo: do 5. 9. 2000, najka-
sneje do 8,30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Grosuplje, Urad za

komunalno infrastrukturo, Kolodvorska 2,
Grosuplje, II. nadstropje/soba št. 222 pri
Poloni Jerlah.

Ponudbe morajo biti dostavljene osebno,
in sicer v zaprti kuverti z navedbo naslova
ponudnika in z oznako “Ponudba: ceste
TOC III – Ne odpiraj”. Ponudbe, ki bodo
poslane po pošti ali dostavljene po preteku
razpisanega roka, bo naročnik zavrnil in ne-
odprte vrnil pošiljatelju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2000 ob 10. uri v sejni sobi II./soba
št. 224 Občine Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje.

Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, morajo komisiji izročiti
pismeno pooblastilo za sodelovanje na jav-
nem odpiranju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot garancijo za resnost ponudbe morajo
ponudniki v ponudbi predložiti bančno ga-
rancijo v znesku 10% vrednosti javnega raz-
pisa, ki mora veljati najmanj 90 dni od datu-
ma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja in roki so določeni v razpi-
sni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev gradbene po-
godbe.

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:
za priznanje sposobnosti morajo ponudniki
v svoji ponudbi predložiti dokumentacijo in
dokazila, ki so zahtevana v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 9. 2000, po
8.30.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena in reference pri izvajanju tovr-
stnih del. Največje možno število točk, ki jih
lahko ponudbe prejmejo za ponudbeno ce-
no je 70 točk in za reference 30 točk. Upo-
raba meril je podrobneje razložena v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje tudi pravico naro-
čiti manjši obseg del od razpisanega, ali
odstopiti od pogodbe, v kolikor se izkaže,
da ne more zagotoviti sredstev za pokritje
pogodbenega zneska. V obeh primerih po-
nudniki nimajo pravice do odškodnine iz te-
ga naslova.

17.,18.
Občina Grospulje

Št. 40305-133/00 Ob-32349
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje, tel. 061/761-211, telefaks
762-533.

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

3. Kraj izvedbe del: območje zazidalne-
ga načrta TOC III v Grosupljem.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacijskega omrežja na obmo-
čju zazidalnega načrta TOC III v Grosu-
pljem (ločeni sistem), in sicer:

– preddela in zemeljska dela,
– kanalizacija.
Dolžina trase znaša približno 1350 m.
Dela bodo oddana v celoti.
Ocenjena vrednost naročila znaša

36,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnost potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki morajo po-
nuditi vsa dela, ki so predmet javnega naro-
čila, v celoti. Ponudniki se ne morejo prijavi-
ti za izvajanje posameznih del iz tč. 4 (a).

(c)
5. Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudniki lahko po-
nudijo samo osnovno ponudbo. V primeru,
da ponudnik ponudi še variantno ponudbo,
se le-ta ne bo upoštevala.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka izvedbe del je september 2000,
končanje pa november 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Grosuplje, Urad za komunalno in-
frastrukturo, Kolodvorska 2, Grosuplje, v taj-
ništvu urada pri Poloni Jerlah, kontaktna
oseba Irena Šulc, tel. 061/761-211
int. 215.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 29. 8. 2000,
vsak dan od 8. do 11. ure.

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

predložiti ponudbo: do 5. 9. 2000, najka-
sneje do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Grosuplje, Urad za
komunalno infrastrukturo, Kolodvorska 2,
Grosuplje, II. nadstropje/soba št. 222 pri
Poloni Jerlah.

Ponudbe morajo biti dostavljene osebno,
in sicer v zaprti kuverti z navedbo naslova
ponudnika in z oznako “Ponudba: kanaliza-
cija TOC III – ne odpiraj”. Ponudbe, ki bodo
poslane po pošti ali dostavljene po preteku
razpisanega roka, bo naročnik zavrnil in ne-
odprte vrnil pošiljatelju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2000 ob 12. uri v sejni sobi II./soba
št. 224 Občine Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje.

Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, morajo komisiji izročiti
pismeno pooblastilo za sodelovanje na jav-
nem odpiranju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot garancijo za resnost ponudbe morajo
ponudniki v ponudbi predložiti bančno ga-
rancijo v znesku 10% vrednosti javnega raz-
pisa, ki mora veljati najmanj 90 dni od datu-
ma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
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čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja in roki so določeni v razpi-
sni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev gradbene po-
godbe.

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:
za priznanje sposobnosti morajo ponudniki
v svoji ponudbi predložiti dokumentacijo in
dokazila, ki so zahtevana v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 9. 2000, po
8.30.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena in reference pri izvajanju tovr-
stnih del. Največje možno število točk, ki jih
lahko ponudbe prejmejo za ponudbeno ce-
no je 70 točk in za reference 30 točk. Upo-
raba meril je podrobneje razložena v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje tudi pravico naro-
čiti manjši obseg del od razpisanega, ali
odstopiti od pogodbe, kolikor se izkaže, da
ne more zagotoviti sredstev za pokritje po-
godbenega zneska. V obeh primerih ponu-
dniki nimajo pravice do odškodnine iz tega
naslova.

17.,18.
Občina Grosuplje

Št. 40305-130/00 Ob-32350
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje, tel. 061/761-211, telefaks
762-533.

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

3. Kraj izvedbe del: območje zazidalne-
ga načrta TOC III v Grosupljem.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovodnega omrežja na območju
zazidalnega načrta TOC III v Grosupljem,
in sicer:

– zemeljska dela,
– nabava materiala,
– montažna dela.
Dolžina trase znaša približno 685 m.
Dela bodo oddana v celoti.
Ocenjena vrednost naročila znaša

13,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnost potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ponudniki mora-
jo ponuditi vsa dela, ki so predmet javnega
naročila, v celoti. Ponudniki se ne morejo
prijaviti za izvajanje posameznih del iz
tč. 4(a).

(c)
5. Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudniki lahko po-
nudijo samo osnovno ponudbo. V primeru,
da ponudnik ponudi še variantno ponudbo,
se le-ta ne bo upoštevala.

(b)

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka izvedbe del je september 2000,
končanje pa november 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Grosuplje, Urad za komunalno in-
frastrukturo, Kolodvorska 2, Grosuplje, v taj-
ništvu urada pri Poloni Jerlah, kontaktna
oseba Irena Šulc, tel. 061/761-211
int. 215.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 29. 8. 2000,
vsak dan od 8. do 11. ure.

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

predložiti ponudbo: do 5. 9. 2000, najka-
sneje do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Grosuplje, Urad za
komunalno infrastrukturo, Kolodvorska 2,
Grosuplje, II. nadstropje/soba št. 222 pri
Poloni Jerlah.

Ponudbe morajo biti dostavljene osebno,
in sicer v zaprti kuverti z navedbo naslova
ponudnika in z oznako “Ponudba: vodovod
TOC III – Ne odpiraj”. Ponudbe, ki bodo
poslane po pošti ali dostavljene po preteku
razpisanega roka, bo naročnik zavrnil in ne-
odprte vrnil pošiljatelju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2000 ob 13. uri v sejni sobi II./soba
št. 224 Občine Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje.

Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, morajo komisiji izročiti
pismeno pooblastilo za sodelovanje na jav-
nem odpiranju.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja in roki so določeni v razpi-
sni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev gradbene po-
godbe.

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:
za priznanje sposobnosti morajo ponudniki
v svoji ponudbi predložiti dokumentacijo in
dokazila, ki so zahtevana v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 9. 2000, po
8.30.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena in reference pri izvajanju tovr-
stnih del. Največje možno število točk, ki jih
lahko ponudbe prejmejo za ponudbeno ce-
no je 70 točk in za reference 30 točk. Upo-
raba meril je podrobneje razložena v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje tudi pravico naro-
čiti manjši obseg del od razpisanega, ali
odstopiti od pogodbe, kolikor se izkaže, da
ne more zagotoviti sredstev za pokritje po-
godbenega zneska. V obeh primerih ponu-

dniki nimajo pravice do odškodnine iz tega
naslova.

17.,18.
Občina Grosuplje

Št. 40305-131/00 Ob-32351
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje, tel. 061/761-211, telefaks
762-533.

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

3. Kraj izvedbe del: območje zazidalne-
ga načrta TOC III v Grosupljem.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja n.n. električnega omrežja na obmo-
čju zazidalnega načrta TOC III v Grosu-
pljem, in sicer:

– gradbena dela,
– montažna dela.
Dolžina trase znaša približno 1215 m.
Dela bodo oddana v celoti.
Ocenjena vrednost naročila znaša

21,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnost potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ponudniki mora-
jo ponuditi vsa dela, ki so predmet javnega
naročila, v celoti oziroma gradbena in mon-
tažna dela v kompletu. Ponudniki se ne
morejo prijaviti za izvajanje posameznih del
iz tč. 4(a).

(c)
5. Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudniki lahko po-
nudijo samo osnovno ponudbo. V primeru,
da ponudnik ponudi še variantno ponudbo,
se le-ta ne bo upoštevala.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka izvedbe del je september 2000,
končanje pa november 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Grosuplje, Urad za komunalno in-
frastrukturo, Kolodvorska 2, Grosuplje, v taj-
ništvu urada pri Poloni Jerlah, kontaktna
oseba Irena Šulc, tel. 061/761-211
int. 215.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 29. 8. 2000,
vsak dan od 8. do 11. ure.

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

predložiti ponudbo: do 5. 9. 2000, najka-
sneje do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Grosuplje, Urad za
komunalno infrastrukturo, Kolodvorska 2,
Grosuplje, II. nadstropje/soba št. 222 pri
Poloni Jerlah.

Ponudbe morajo biti dostavljene ose-
bno, in sicer v zaprti kuverti z navedbo
naslova ponudnika in z oznako “Ponudba:
n.n. električno omrežje TOC III – Ne odpi-
raj”. Ponudbe, ki bodo poslane po pošti ali
dostavljene po preteku razpisanega roka,
bo naročnik zavrnil in neodprte vrnil poši-
ljatelju.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2000 ob 11. uri v sejni sobi II./soba
št. 224 Občine Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje.

Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, morajo komisiji izročiti
pismeno pooblastilo za sodelovanje na jav-
nem odpiranju.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja in roki so določeni v razpi-
sni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev gradbene po-
godbe.

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:
za priznanje sposobnosti morajo ponudniki
v svoji ponudbi predložiti dokumentacijo in
dokazila, ki so zahtevana v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 9. 2000, po
8.30.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena in reference pri izvajanju tovr-
stnih del. Največje možno število točk, ki jih
lahko ponudbe prejmejo za ponudbeno ce-
no je 70 točk in za reference 30 točk. Upo-
raba meril je podrobneje razložena v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje tudi pravico naro-
čiti manjši obseg del od razpisanega, ali
odstopiti od pogodbe, kolikor se izkaže, da
ne more zagotoviti sredstev za pokritje po-
godbenega zneska. V obeh primerih ponu-
dniki nimajo pravice do odškodnine iz tega
naslova.

17.,18.
Občina Grosuplje

Št. 40305-129/00 Ob-32352
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Občina Grosuplje, Kolodvorska
2, Grosuplje, tel. 061/761-211, telefaks
762-533.

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

3. Kraj izvedbe del: območje zazidalne-
ga načrta TOC III v Grosupljem.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja toplovodnega omrežja na območju
zazidalnega načrta TOC III v Grosupljem,
in sicer:

– gradbena dela,
– strojni del.
Dolžina trase znaša približno 450 m.
Dela bodo oddana v celoti.
Ocenjena vrednost naročila znaša

30,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnost potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki morajo po-
nuditi vsa dela, ki so predmet javnega naro-

čila, v celoti oziroma gradbena in strojna
dela v kompletu. Ponudniki se ne morejo
prijaviti za izvajanje posameznih del iz
tč. 4(a).

(c)
5. Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudniki lahko po-
nudijo samo osnovno ponudbo. V primeru,
da ponudnik ponudi še variantno ponudbo,
se le-ta ne bo upoštevala.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka izvedbe del je september 2000,
končanje pa november 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Grosuplje, Urad za komunalno in-
frastrukturo, Kolodvorska 2, Grosuplje, v taj-
ništvu urada pri Poloni Jerlah, kontaktna
oseba Irena Šulc, tel. 061/761-211
int. 215.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 29. 8. 2000,
vsak dan od 8. do 11. ure.

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

predložiti ponudbo: do 5. 9. 2000, najka-
sneje do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Grosuplje, Urad za
komunalno infrastrukturo, Kolodvorska 2,
Grosuplje, II. nadstropje/soba št. 222 pri
Poloni Jerlah.

Ponudbe morajo biti dostavljene osebno,
in sicer v zaprti kuverti z navedbo naslova
ponudnika in z oznako “Ponudba: toplovod
TOC III – Ne odpiraj”. Ponudbe, ki bodo
poslane po pošti ali dostavljene po preteku
razpisanega roka, bo naročnik zavrnil in ne-
odprte vrnil pošiljatelju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2000 ob 9. uri v sejni sobi II./soba št.
224 Občine Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje.

Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, morajo komisiji izročiti
pismeno pooblastilo za sodelovanje na jav-
nem odpiranju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot garancijo za resnost ponudbe morajo
ponudniki v ponudbi predložiti bančno ga-
rancijo v znesku 10% vrednosti javnega raz-
pisa, ki mora veljati najmanj 90 dni od datu-
ma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja in roki so določeni v razpi-
sni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev gradbene po-
godbe.

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:
za priznanje sposobnosti morajo ponudniki
v svoji ponudbi predložiti dokumentacijo in
dokazila, ki so zahtevana v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 9. 2000, po
8.30.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena in reference pri izvajanju tovr-
stnih del. Največje možno število točk, ki jih
lahko ponudbe prejmejo za ponudbeno ce-
no je 70 točk in za reference 30 točk. Upo-
raba meril je podrobneje razložena v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: naročnik si pridržuje tudi pravico naročiti
manjši obseg del od razpisanega, ali odstopiti
od pogodbe, kolikor se izkaže, da ne more
zagotoviti sredstev za pokritje pogodbenega
zneska. V obeh primerih ponudniki nimajo pra-
vice do odškodnine iz tega naslova.

17.,18.
Občina Grosuplje

Št. 005-18/00-100 Ob-32363
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad občine Šentjur pri
Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, faks št.:
03/743-446.

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

3. Kraj izvedbe del: Šentjur, Mestni trg
5-9.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost: nadzidava
upravno-poslovnega objekta, I. faza –
Šentjur, Mestni trg 5-9, v ocenjeni vred-
nosti na 34,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: naročnik lahko odda
dela kot celoto ali posamezne sklope v skla-
du z določili razpisne dokumentacije.

(c)
5. (a) Sprejemljivost ali nesprejemljivost

variant: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del:
– začetek del: oktober 2000,
– zaključek del: november 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šen-
tjur, kontaktna oseba: Anica Jazbinšek, pi-
sarna št. 57, III. nadstropje telefon št.:
03/7471387, telefaks št.: 03/743-446, ali
Marjana Mastnak, tel. 03/747-13-23.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (cena z DDV), z
virmanom na račun št.: 50770-637-56047,
Občinska uprava občine Šentjur pri Celju.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 28. 8. 2000, do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine
Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šen-
tjur ali oddati v vložišče Občine Šentjur pri
Celju, Mestni trg 10, II. nadstropje pisarna
št. 37.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 8. 2000 ob 11. uri, na Občini Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10, soba št. 48, II.
nadstropje.
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10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% od ocenjene
vrednosti del, z veljavnostjo še 65 dni od
dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: naročnik bo plačal z razpisom odda-
na dela po mesečnih situacijah v skladu z
razpisnimi pogoji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angaži-
ra podizvajalce pod pogoji iz razpisne doku-
mentacije ali pa bo dela oddal posameznim
izvajalcem po posameznih sklopih del.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finan-
čno-poslovne in tehnične sposobnosti v
skladu z razpisno dokumentacijo in odred-
bo o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije.

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne more-
jo umakniti ponudbe po preteku roka dolo-
čenega za oddajo ponudb.

V primeru da ponudnik umakne ponud-
bo po tem roku, naročnik vnovči bančno
garancijo za resnost ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, rok izvedbe, garancija in ostala
merila, kot so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vsak delovni dan od 7. do 9. ure, po
predhodnem dogovoru, pri Marjani Ma-
stnak, tel. št. 03/747-13-23, ali Anici Jaz-
binšek telefon št. 03/747-13-87.

Občina Šentjur pri Celju

Št. 05632/00 Ob-32365
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.

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

3. Kraj izvedbe del: Pošta Vič, Tržaška
cesta 68a, Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena, obrtniška in instalacijska dela pri
rekonstrukciji kotlovnice na pošti Vič, in
sicer iz kotlovnice na olje v kotlovnico
na plinsko ogrevanje.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj
po podpisu pogodbe, zaključek do 1. 11.
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.

062/449-200, faks 062/449-23-11, III.
nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virman ali splo-
šna položnica na žiro račun št.
51800-601-180.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 8. 2000.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-2000, faks
062/449-23-11.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 8. 2000 ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ne.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po situacijah v 30 dneh do 80% vrednosti,
20% vrednosti po pridobljenem uporabnem
dovoljenju.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumenta-
cije,

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

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,

– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-

teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zaporedna številka 6, naj-
več 10 dni v preteklih 6. mesecih od dneva
sestavitve obrazca ali potrdilo poslovne ban-
ke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih
6. mesecih ni bil blokiran več kot 10 dni,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od petkratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja v preteklem letu (obrazec BON 1 III/7)
ne presega 5% skupnih prihodkov (obrazec
BON 1 I/7),

– naročnik lahko izloči ponudnika, če
le-ta ni pravilno in pravočasno izpolnil po-
godbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb ali
ni dostavil originalnih dokumentov, ki niso
starejši kot 30 dni oziroma notarsko overje-
ne fotokopije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 9. 2000.

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

– ponudbena cena 60 točk,
– reference na trgu 40 točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pismeno najkasneje do 10. 8. 2000.

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: ne.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 344-95/2000 Ob-32457
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ormož, Ptujska cesta 6,
2270 Ormož, 062/74-15-300.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Občine Or-
mož.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: moder-
nizacija javne poti Trnovci I. faza, št.
802-240 v dolžini 1100 m.

Ocenjena vrednost znaša 21,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (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: Ob-
čina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 8. 2000.

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

predložiti ponudbo: 16. 8. 2000, 9. ura.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 8. 2000, ob 10. uri, Občina Ormož,
Ptujska c. 6, Ormož.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni po izstavitvi situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 16. 8. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
80%, rok 15%, garancija 5%.

16., 17., 18.
Občina Ormož

Št. 13 Ob-32458
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod lekarna Slovenska Bistri-
ca, Partizanska ulica 1, 2310 Slovenska
Bistrica, faks 02/843-24-23.

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

3. Kraj izvedbe del: Oplotnica, lekarna
Oplotnica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
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beno, obrtniška in instalacijska dela pri
preureditvi lekarniških prostorov in do-
bava ter montaža lekarniške opreme.
Skupna ocenjena vrednost naročila znaša
30,000.000 SIT.

Predvidena oddaja del po posameznih
delih:

A) gradbena, obrtniška in instalacijska
dela: 17,000.000 SIT,

B) dobava in montiranje lekarniške opre-
me: 13,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudnik se lahko
poteguje za naročilo:

– v celoti,
– po posameznih delih (A in B).
(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
15. 9. 2000, dokončanje del 30. 11.
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
ni zavod lekarna Slovenska Bistrica, Parti-
zanska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica,
Justina Lešnjak.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 31. 7. 2000
do 14. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT za razpisano
dokumentacijo ponudniki lahko plačajo z vir-
manskim nakazilom na ŽR lekarne Sloven-
ska Bistrica št. 51810-603-32202.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno odda-
no bo štela ponudba, ki bo prispela po
pošti ali bo osebno izročena do 4. 9. 2000
do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javni zavod lekarna Sloven-
ska Bistrica, Partizanska ulica 1, 2310 Slo-
venska Bistrica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 9. 2000 ob 12. uri, Javni zavod lekarna
Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 1,
2310 Slovenska Bistrica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od ocenjene vrednosti z veljavnostjo
30 dni od odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določilih vzorčne pogodbe iz razpisne
dokumentacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo, zahteva-
no po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30 dni od odpi-
ranja ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu naročnika, kontaktna oseba
naročnika je Justina Lešnjak.

Ponudniki bodo o izidu obveščeni najka-
sneje do 15. 9. 2000.

17., 18.
Javni zavod lekarna Slovenska Bistrica

Št. 41405/00034/2000 0400 01 Ob-32459
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Oddelek za družbene dejavnosti,
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, te-
lefaks 062/22-01-293; sofinancer: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana, telefaks
061/178-59-01.

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 gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
beno, obrtniška, instalacijska, restavra-
torska dela in nabava notranje opreme
dvorane, za obnovo in rekonstrukcijo
stare dvorane z odrom Slovenskega na-
rodnega gledališča Maribor, Slovenska
ulica 27, Maribor.

Orientacijska vrednost del je
610,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki se lahko
potegujejo za celotno razpisano javno naro-
čilo.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ni
vključena izdelava projektov.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: varianta ponudnika ni sprejem-
ljiva.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden rok
začetka del je 20. 9. 2000, predviden rok
dokončanja del pa je 31. 7. 2002.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Od-
delek za družbene dejavnosti, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, kontaktna oseba
je Drago Prosnik, tel. 062/22-01-317, so-
ba 331/III.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
ponudb tj. do 24. 8. 2000 (vsak dan od 8.
do 14. ure, razen ob sobotah, nedeljah in
državnih praznikih).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 10.000
SIT na ŽR št. 51800-630-25505 z name-
nom nakazila “Pristojbina za javni razpis
SNG Maribor”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 24. 8. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Mari-
bor, soba 331/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 8. 2000 ob 12. uri, Mestna občina Ma-
ribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta
1, kletna sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od vrednosti javnega razpisa.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: plačilo po začasnih mesečnih situaci-
jah v roku najmanj 60 dni od dneva prejetja
situacije.

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:
zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost, so natanč-
no opredeljene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 24. 8. 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 ponudnika. Način upo-
rabe meril je naveden v razpisni dokumen-
taciji.

16.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba če je bila objavljena:
14. 4. 2000 in popravek 5. 5. 2000.

18.
Mestna občina Maribor

Ob-32460
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Park spomina Te-
harje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: notra-
nja in zunanja ureditev osrednjega spo-
minskega objekta.

Ocenjena vrednost 35,000.000 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.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
1. 9. 2000, dokončanje del: 1. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Con-
structa inženiring, d.o.o., Vrunčeva 7, Ce-
lje, kontaktna oseba Vinko Vodušek.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 7. 2000.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 11.900 SIT na žiro
račun Constructa inženiring, d.o.o.:
50700-601-13773.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
21. 8. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” s
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in navedbo predmeta naročila, in
sicer: “Javni razpis – Park spomina Teharje”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 8. 2000 ob
12. uri v prostorih Ministrstva za delo, druži-
no in socialne zadeve, Zemljemerska 12,
Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranja so nadrob-
no opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: razvidno iz razpisne
dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (21. 8. 2000 do 12. ure).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: rok izvedbe,
reference ponudnika, garancijski rok, po-
nujena cena in dodatne ugodnosti.

16., 17., 18.
Ministrstvo za delo,

družino in socialne zadeve

Št. 123/2000 Ob-32461
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.

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

3. Kraj izvedbe del: regionalni RTV cen-
ter Maribor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: nad-
gradnja terase RC Maribor.

(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 za celoto.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: po
razpisni dokumentaciji.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: po razpisni doku-
mentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: po razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: takoj po pod-
pisu pogodbe; v roku 3 mesecev.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bi-
roinvest, Gradbeni provizorij, Reberšek
Ivan, tel. 175-41-90, faks 175-28-80.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 25. 7. 2000
do 31. 7. 2000, od 9. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 20.000 SIT po predhodni
enodnevni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu z navedbo davčne števil-
ke in sedeža podjetja.

Način plačila je negotovinski račun pri
Novi Ljubljanski banki, d.d., Ljubljana, na
račun št. 50101-603-45036, sklic na št.
00-789100-51 z oznako predmeta plačila
(oznaka razpisa – 123/2000). Dodatne in-
formacije so na voljo v pisni obliki, in sicer:
za tehnični del pri Dejanu Popoviču na faks
175-28-80, za komercialni del pri Jožetu
Fekonji, faks 175-21-86.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 8. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JZ RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, Ljubljana, s pripisom: Ne
odpiraj – ponudba za razpis št. 123/2000
– nadgradnja terase RC Maribor.

Na hrbtni strani ponudbe mora biti ozna-
čen naslov ponudnika. Ponudbe morajo biti
v zaprtih kuvertah. Za pravočasno prispele
ponudbe bo veljal datum poštnega žiga ali
žiga vložišča RTV Slovenija.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 8. 2000 ob 10. uri v sobi št. 52/V, v
prostorih JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, brez-
pogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna
do podpisa pogodbe, in sicer v višini 5%
SIT od vrednosti razpisa.

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: podpis pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati

ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa
pogodbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, izvedbeni roki, reference.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ogled celotne dokumentacije bo mo-
žen na zgoraj navedenem naslovu ter v RC
Maribor, Ilichova 33, pri Mateju Žunkoviču.

17., 18.
Javni zavod RTV Slovenija

Ob-32462
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: po pooblastilu Mestne občine Kranj,
Javno podjetje Komunala Kranj, p.o., Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300,
faks 04/242-449.

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

3. Kraj izvedbe del: Kranj–Primskovo.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: fekal-
na in meteorna kanalizacija na Jelenče-
vi in Zadružni ulici v Kranju.

Ocenjena vrednost del: 50,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: za vsa predvidena
dela bo izbran en sam izvajalec.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: november–
december 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dodatne informacije o razpi-
su dobijo v Javnem podjetju Komunala
Kranj, Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, kon-
taktna oseba Jože Eržen, u.d.i.g., tel.
04/28-11-328 ali Janez Valjavec, u.d.i.,
tel. 04/28-11-319, pisno po faksu
064/242-449, pisno na JP Komunala
Kranj, Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, s pri-
pisom: “ponudba – kanal Zadružna in
Jelenčeva ulica”, osebno po predhodni
najavi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 8. 2000.

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

predložiti ponudbo: 23. 8. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Javno podjetje Komunala
Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 8. 2000 ob 12. uri v Javnem podjetju
Komunala Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1,
(sejna soba).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija v višini 5% od vred-
nosti danega naročila, z veljavnostjo do
1. 12. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
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čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
80% plačila na podlagi začasnih mesečnih
situacij. Rok plačila najmanj 30 dni od potr-
ditve situacije; 20% plačila po opravljeni
primopredaji del. Rok plačila najmanj 30
dni od opravljenega primopredajnega zapi-
snika.

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:

a) dokazila o registraciji (za pravne
osebe izpisek iz sodnega registra z opisom
dejavnosti, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev, za samostojne podjetnike pa pri-
glasitev pri davčnem organu),

b) potrdilo sodišča, da proti ponudni-
ku ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek likvidacije,
ki ni starejše od 30 dni,

c) potrdilo davčnega organa, da ima
ponudnik poravnane vse obveznosti iz na-
slova davkov, taks in drugih dajatev, dolo-
čenih z zakonom, ki ni starejše od 30 dni,

d) potrjena obrazca BON 1 in BON 2
ali obrazec BON 3, ki niso starejši od 30
dni,

e) za samostojne podjetnike pa potr-
jeno davčno napoved za leto 1999.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 8. 2000 od
12. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
40, plačilni pogoji 10, tehnični pogoji izved-
be 30, reference 10, garancijska doba 5 in
ostale ugodnosti 5.

Teža in način uporabe meril sta podrob-
neje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16., 17., 18.
Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.

Št. 61 Ob-32408
1. Naročnik, poštni naslov, št. telefaksa:

Minoritski samostan Sv. Petra in Pavla, Mi-
noritski trg 1, 2250 Ptuj, 062/748-0320.

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

3. Kraj izvedbe del: Ptuj, prezbiterij mi-
noritske cerkve.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: kam-
noseška dela za rekonstrukcijo gotske-
ga slavoloka s pomožnimi deli.

(b) (c)
Ocenjena vrednost naročila:

12,000.000 SIT.
5. (a) (b)
6. Datum predvidenega pričetka in

dokončanja del ali čas izvedbe: od 1. 9.
2000 do …

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
noritski samostan Sv. Petra in Pavla, Mino-
ritski trg 1, 2250 Ptuj, tel: 062/748-03-11,
faks 062/748-03-20.

(b) Do kdaj je možno zahtevati razpisno
dokumentacijo: do 10. 8. 2000.

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

predložiti ponudbe: 14. 8. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Minoritski samostan Sv.
Petra in Pavla, Minoritski trg 1, 2250 Ptuj,

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
dne 16. 8. 2000 ob 11. uri v mali dvorani
Minoritskega samostana; Minoritski trg 1,
na Ptuju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
finančnih zavarovanj za resnost ponudbe:
so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih elementih: obračun in plačilo po me-
sečnih situacijah.

12. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
je dodeljeno javno naročilo: sklenitev po-
godbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno poslovne in te-
hnične 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: po preteku roka
in ure za oddajo ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

16., 17., 18.
Minoritski samostan Sv. Petra in Pavla

p. Tarzicij Kolenko, gvardian

Ob-32472
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
5230 Bovec, 065/841-900.

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

3. Kraj izvedbe del: Bovec, Ledina 3.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vzdrže-
valna dela in prenova Kulturnega doma
Bovec.

Ocenjena vrednost celotnih razpisanih
del: 42,000.000 SIT.

(b) , (c)
5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo variante po razpisni dokumen-
taciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je 15. 9. 2000, dokončanje naj-
kasneje do 30. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisna dokumentacija: Občina
Bovec - občinski urad (Milojka Kranjc), Trg
golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 4. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na ŽR Občine Bovec
št. 52030-630-7129 s pripisom “dokumen-
tacija za Kulturni dom Bovec“.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 22. 8. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občinski urad Občine

Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230
Bovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 22. 8. 2000 ob
12.30 na sedežu Občine Bovec.

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 višini 10 % ocenjene vrednosti del,
ki mora veljati do izbire ponudnika oziroma
do 30. 9. 2000.

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, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb, to je po 22. 8. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21 čl. ZJN): uporablje-
na bodo merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– kontaktna oseba: Občina Bovec - Mi-
lojka Kranjc, Trg golobarskih žrtev 8, 5230
Bovec, tel. 065/841-908 ali Kozorog biro,
d.o.o. Tolmin - Danilo Kozorog - tel.
065/181-910,

– ponudniki bodo obveščeni o izbiri naj-
kasneje 14 dni po odpiranju ponudb,

– naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odsto-
piti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

17., 18.
Občina Bovec

Št. 40501-12/00-34 Ob-32473
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, 061/714-005.

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

3. Kraj izvedbe del: Preserje, Homec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote: obno-
va vodovoda po Vaški poti, ocenjena vred-
nost 18,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 18. 9.
2000, končanje del 30 koledarskih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Obči-
na Domžale, Oddelek za gospodarske javne
službe, Savska 2, 1230 Domžale, tajništvo.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 1.000
SIT, številka ŽR: 50120-630-810230, sklic
– javni razpis - vodovod Vaška pot.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 8. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis
– obnova vodovoda po Vaški poti“. Na hrbt-
ni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 8. 2000 ob 16. uri v konferenčni sobi
Občine Domžale, Ljubljanska 69, 1230
Domžale.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bianco menica v vrednosti 10 % ponudbe-
ne cene.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije, rok plačila 60 dni.

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

morejo umakniti ponudbe: 60 dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 90 %,
– reference ponudnika 10 %.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu, kontaktna oseba v zvezi z javnim razpi-
som je Janez Bizjak, tel. 061/724-20-22.

Občina Domžale

Št. 267/2 Ob-32475
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Elektro Pri-
morska.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del, storitev in dobave blaga in oce-
njena vrednost celote in delov, ki se bodo
oddajali posamično: izvajanje manjših
gradbenih del v skupni vrednosti
40,000.000 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: lahko za eno ali več
poslovnih enot oziroma za vse v skladu z
razpisno dokumentacijo.

5. (a), (b)
6. Datum predvidenega dokončanja del

ali čas izvedbe: v 90 dneh od pričetka del.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po pred-
hodni enodnevni najavi ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije na Elektro Primorska, d.d., Erjav-
čeva 22, 5000 Nova Gorica - pri Andreji
Kokošar v komercialnem sektorju med 9. in
11. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 4. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
razpisne dokumentacije 10.000 SIT in 19%
DDV v višini 1.900 SIT, skupaj 11.900 SIT
ponudniki poravnajo z virmanom na rač. št.
52000-601-22566, sklic na št. 0020777
– št. objave v Uradnem listu RS, s pripisom:
razpisna dokumentacija – izvajanje manjših
gradbenih del.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja naj-
kasneje do 29. 8. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., taj-
ništvo, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 8. 2000 ob
11. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe,
v višini 3 % vrednosti ponudbe, katere
veljavnost je vsklajena z veljavnostjo po-
nudbe.

11. Glavni pogoj glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
možnost kompenzacije, rok plačila mora bi-
ti najmanj 30 dni po izstavitvi situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za izvaja-
nje manjših gradbenih del z izbranim po-
nudnikom sklenil pogodbo.

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 mora ponudnik
predložiti dokumentacijo, navedeno v točki
2.11. Navodil ponudnikom iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 29. 8. 2000
od 11. ure dalje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena v SIT brez DDV, rok plačila, na-
čin plačila, rok dokončanja del, reference v
RS, garancija in druge posebne ugodnosti,
ki jih nudi ponudnik in so za naročnika po-
membne. Podrobnejša uporaba meril je v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve vsem zaintere-
siranim, ki so pri naročniku dvignili razpisno
dokumentacijo. Kontaktna oseba je Vasja
Likar, dipl. inž. tel. 05/339-67-40.

Elektro Primorska,
javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d.,
Nova Gorica

Ob-32477
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Občina Jezersko, Zgornje Je-

zersko 57, 4206 Zgornje Jezersko,
04/254-51-11.

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

3. Kraj izvedbe del: Jezersko, cesta pred
Planšarskim jezerom in Anceljski klanec,
Zgornje Jezersko.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: prepla-
stitev cesta LC 327010 (pred Planšar-
skim jezerom in Anceljski klanec).

Ocenjena vrednost naročila: 9,697.488
SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: predvidena je oddaja ce-
lotnega naročila.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi svo-
je variante.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: september
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Jezersko, Zgornje Jezersko 57, 4206
Zgornje Jezersko.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče zahtevati od 24. julija
2000, do vključno 7. avgusta 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): po-
nudniki nakažejo znesek za razpisno doku-
mentacijo v višini 15.000 SIT (cena z DDV)
na žiro račun Občine Jezersko, št.
51500-630-50288. Ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo po predloži-
tvi dokazila o plačilu na Občini Jezersko,
Zgornje Jezersko 57, od 24. julija 2000
do 31. julija 2000, vsak dan od 8. do 12.
ure in od 1. avgusta 2000 do 7. avgusta
2000 po predhodnem dogovoru (Milan
Kocjan, 041/78-40-54).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo ponud-
niki predložiti najkasneje do 10. avgusta
2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti v zape-
čateni ovojnici, v desnem spodnjem kotu
mora biti naslov: Občina Jezersko, Zgornje
Jezersko 57, 4206 Zgornje Jezersko, v le-
vem spodnjem kotu mora biti navedeno: “Ne
odpiraj – ponudba na javni razpis: preplasti-
tev ceste“. Na hrbtni strani mora biti naziv in
naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 10. avgusta 2000, ob
16. uri v prostorih Občine Jezersko, Zgor-
nje Jezersko 57.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančna zavarovanja niso zahtevana.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
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drugih dokumentih glede plačevanja: naroč-
nik bo izbranemu ponudniku plačal opravljena
dela po izstavljenih obračunskih situacijah in
po končni situaciji ter po pridobitvi sredstev
sofinanciranja iz državnega 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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti svoje ponudbe najkasneje do
1. septembra 2000.

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

– cena: 30 točk,
– plačilni pogoji: 20 točk,
– reference: 25 točk,
– garancijski roki: 20 točk,
– rok izvedbe: 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije se dobijo na
naslovu: Občina Jezersko, Zgornje Jezer-
sko 57, 4206 Zgornje Jezersko, tel.
04/254-51-10 in 041/78-40-54, in sicer
od 8. do 12. ure.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere ni bila potrebna.

18.
Občina Jezersko

Ob-32478
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona in telefaksa: Komunalno-stanovanjsko
podjetje Ljutomer, d.o.o., Ormoška 3/II,
9240 Ljutomer, tel. 02/584-92-60, faks
02/584-92-75.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Križevci, Kri-
ževci pri Ljutomeru.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del, ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posebej: izvedba dela
fekalne kanalizacije v Križevcih pri Lju-
tomeru (kanal K1).

Orientacijska vrednost del znaša
90,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov,
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 iz razpisne dokumen-
tacije. 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 del
september 2000, dokončanje del maj
2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-

munalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer,
d.o.o., Ormoška 3/II, 9240 Ljutomer, tel.
02/584-92-60, faks 02/584-92-75, kon-
taktna oseba Janez Rožmarin.

(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
petka med 8. in 15. uro, do vključno 28. 7.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na ŽR Komunal-
no-stanovanjskega podjetja Ljutomer,
d.o.o., št. 51930-601-14557.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene do 24. 8. 2000
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalno-stanovanjsko
podjetje Ljutomer, d.o.o., Ormoška 3/II,
9240 Ljutomer. Zapečatene kuverte mora-
jo biti jasno označene s pripisom “Ponudba
– ne odpiraj“, z navedbo predmeta javnega
naročila. Na kuverti mora biti popoln naslov
ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v ponedeljek 24. 8.
2000 na naslovu: Komunalno-stanovanjsko
podjetje Ljutomer, d.o.o., Ormoška 3/II,
9240 Ljutomer.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ponudbene vrednosti
del. Trajanje garancije 40 dni po sprejetju
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/00).

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 mora izpolnjevati
finančne, poslovne in tehnične sposobnosti
po odredbi o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97).

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne more-
jo umakniti ponudbe po izteku roka za od-
dajo 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.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije o javnem naročilu na naslovu: Komu-

nalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer,
d.o.o., Ormoška 3/II, 9240 Ljutomer, pri
Janezu Rožmarinu, tel. 02/584-92-72,
vsak delovni dan med 8. in 12. 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
javnem naročilu ali navedba če je bila objav-
ljena: predhodna objava namere o javnem
naročilu ni bila objavljena.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ni bil objavljen.

Komunalno-stanovanjsko podjetje
Ljutomer, d.o.o.

Št. 404-08-229/2000 Ob-32479
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

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

3. Kraj izvedbe del: vojašnica Vrhni-
ka-spodnja.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izbira
izvajalca brez omejitev za izvedbo grad-
beno obrtniških in instalacijskih del:
(MORS/BO-32/2000) - “Obnova toplot-
ne postaje in razvoda toplovodnega
ogrevanja v kuhinji v vojašnici Vrhnika”.

Predvidena vrednost del je 12,000.000
SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: javno naročilo predvideva
izvedbo vseh del v enem ali največ dveh
sklopih.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik mora obvezno ponu-
diti predloženo varianto iz razpisne doku-
mentacije.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
predviden septembra oziroma oktobra 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MORS, Urad za obrambne zadeve, Služba
za gradbene zadeve, Kardeljeva ploščad
21, 1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo dne 27. 7.
2000 v času od 10. do 13. ure s predhod-
nim virmanskim vplačilom 10.000 SIT na
ŽR. rč. MORS: 50100-637-55216.

Zastopniki ponudnikov, pred dvigom raz-
pisne dokumentacije, morajo obvezno pre-
dati naročniku pooblastilo o zastopanju po-
nudnika in original izvoda virmana, kot do-
kaz o vplačilu zahtevanih 10.000 SIT za
kritje stroškov izdelave razpisne dokumen-
tacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek): za razpi-
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sno dokumentacijo je potrebno virmansko
vplačati 10.000 SIT na ŽR. rč. MORS
50100-637-55216.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba pred-
ložiti najkasneje do dne 10. 8. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba
predložiti na naslov: Ministrstvo za obram-
bo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljub-
ljana, v sprejemno pisarno-vložišče, tel.
061/171-2389, faks 061/131-8164.

Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj!
Ponudba MORS/BO-32/2000” v levem
spodnjem vogalu in ”komisija s področja
J/N gradbenih storitev” v spodnjem desnem
vogalu ovojnice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 8. 2000
ob 10. uri na naslovu: MORS, SGZ, Karde-
ljeva ploščad 21, v sejni sobi št. 327/III .

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti pisno izja-
vo, da bo v primeru, če bo izbran, sklenil
pogodbo z naročnikom.

Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, če
ni priložena ustrezna pisna izjava.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glede financiranja ni pogojev. Plačilo izve-
denih del bo izvedeno po končanju del.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: če ponudnik nastopa v
ponudbi s podizvajalci, mora z le-temi skle-
niti pogodbo o skupnem nastopanju pri tem
javnem naročilu. Omenjeni dokumenti so
sestavni del ponudbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnikom bo priznana sposobnost, v ko-
likor imajo izkušnje in tehnične sposobnosti
za izvedbo tovrstnih del:

– izpolnjevati morajo zakonske pogoje
za izvedbo javnega naročila,

– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
predajo ponudb, to je po 12. uri dne 10. 8.
2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: merila, kriteriji in način
ocenjevanja ponudb so navedeni v razpisni
dokumentaciji. Ocenjevalni kriteriji so po-
nudbena cena (90%), rok izvedbe del
(10%). Izločilni kriteriji so: neizpolnjeni in
nepotrjeni dokumenti iz razpisne dokumen-
tacije.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije o JN na naslovu: MORS, SGZ, Kar-
deljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana, pri kon-
taktni osebi Milanu Lampretu; telefon
061/171-2601, od 31. 7. 2000 do 1. 8.
2000, od 8. do 9. ure, oziroma po pred-
hodnem telefonskem dogovoru.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni bila
objavljena.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-198/2000 Ob-32480
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

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

3. Kraj izvedbe del: Vojašnica Celje in
Vojašnica GM Maribor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: izbi-
ra izvajalca brez omejitev za izvedbo
gradbeno obrtniških in instalacijskih del:
(MORS/BO-25/2000) - “Izvajanje vzdr-
ževalnih del na kurilnih in ostalih insta-
lacijskih napravah v objektih SV”.

Predvidena vrednost del je 11,000.000
SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: javno naročilo predvideva
izvedbo vseh del v več sklopih.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik mora obvezno ponu-
diti predloženo varianto iz razpisne doku-
mentacije.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
predviden septembra oziroma oktobra
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MORS, Urad za obrambne zadeve, Služba
za gradbene zadeve, Kardeljeva ploščad
21, 1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo dne 27. 7.
2000 v času od 10. do 13. ure s predhod-
nim virmanskim vplačilom 10.000 SIT na
ŽR. rč. MORS: 50100-637-55216.

Zastopniki ponudnikov, pred dvigom
razpisne dokumentacije, morajo obvezno
predati naročniku pooblastilo o zastopanju
ponudnika in original izvoda virmana, kot
dokaz o vplačilu zahtevanih 10.000 SIT za
kritje stroškov izdelave razpisne dokumen-
tacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek): za razpi-
sno dokumentacijo je potrebno virmansko
vplačati 10.000 SIT na ŽR. RČ. MORS
50100-637-55216.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba
predložiti najkasneje do dne 10. 8. 2000
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba pred-
ložiti na naslov: Ministrstvo za obrambo RS,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana
v sprejemno pisarno-vložišče, tel.
061/171-2389, faks 061/131-8164.

Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj!
Ponudba MORS/BO-25/2000” v levem
spodnjem vogalu in ”komisija s področja
J/N gradbenih storitev” v spodnjem desnem
desnem vogalu ovojnice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 8. 2000
ob 9. uri na naslovu: MORS, SGZ, Karde-
ljeva ploščad 21 v sejni sobi št. 327/III .

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti pisno izja-
vo, da bo v primeru, če bo izbran sklenil
pogodbo z naročnikom.

Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, če
ni priložena ustrezna pisna izjava.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glede financiranja ni pogojev. Plačilo izve-
denih del bo izvedeno po končanju del.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: če ponudnik nastopa v
ponudbi s podizvajalci, mora z le-temi skle-
niti pogodbo o skupnem nastopanju pri tem
javnem naročilu. Omenjeni dokumenti so
sestavni del ponudbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnikom bo priznana sposobnost, v ko-
likor imajo izkušnje in tehnične sposobnosti
za izvedbo tovrstnih del:

– izpolnjevati morajo zakonske pogoje
za izvedbo javnega naročila,

– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-
mentaciji

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
predajo ponudb, to je po 12. uri dne 10. 8.
2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: merila, kriteriji in način
ocenjevanja ponudb so navedeni v razpisni
dokumentaciji. Ocenjevalni kriteriji so ponud-
bena cena (90%), rok izvedbe del (10%).
Izločilni kriteriji so: neizpolnjeni in nepotrjeni
dokumenti iz razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije o JN na naslovu: MORS, SGZ, Kar-
deljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana, pri kon-
taktni osebi Milanu Lampretu; telefon
061/171-2601, od 31. 7. 2000 do 1. 8.
2000, od 8. do 9. ure, oziroma po pred-
hodnem telefonskem dogovoru.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni bila
objavljena.

Ministrstvo za obrambo

Št. 400-01/2000-9 Ob-32481
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Občina Starše, Starše 93,
2205 Starše, tel. 02/686-48-11, faks
062/688-059.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. Kraj izvedbe del: Občina Starše.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

a1: ureditev pločnikov v Staršah, oce-
njena vrednost 15,500.000 SIT,

a2: razširitev ceste Marjeta-Brunšvik,
ocenjena vrednost 16,000.000 SIT,

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: naročnik si pridržuje pravi-
co izbrati najugodnejšega ponudnika za
vsak posamezen projekt.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: dela se bodo izva-
jala skladno z razpisno dokumentacijo.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek del
september 2000, dokončanje del oktober
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Obči-
na Starše, Starše 93, 2205 Starše, kontak-
na oseba Bojan Grus, tel. 02/686-48-21.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 8. 2000.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 5.000 SIT z virma-
nom na žiro račun Občine Starše
51800-630-25568.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 16. 8. 2000 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Starše, Starše 93,
2205 Starše, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v četrtek 17. 8. 2000 ob 12. uri na na-
slovu: Občina Starše, Starše 93, 2205 Star-
še, v sejni sobi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
predložiti garancijo banke za resnost po-
nudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti z
veljavnostjo 40 dni po sprejetju sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po začasnih mesečnih situacijah v
60 dneh od izstavitve situacije.

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:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

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

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije v zvezi s ponudbo pri Bojanu Grusu,
tel. 02/686-48-21.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni
bila objavljena.

Občina Starše

Št. 03/03/2000 Ob-32494
1.Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Žalec, Ul. Savinjske čete 5,
3310 Žalec, telefon 063/715-313, faks
063/710-27-44.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izvajalca
brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Šempeter v Savinj-
ski dolini.

4. (a) vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacija pritličja in I. nadstropja na Osnov-
ni šoli Šempeter – izvedba gradbenih,
obrtniškh in inštalacijskih del ter doba-
va in montaža opreme.

Ocenjena vrednost del skupaj znaša
25,000.000 SIT.

(b) Če predvideva oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: obsega naslednje sklope:

(A) gradbena, obrtniška in instalacij-
ska dela,

(B) dobava in montaža opreme.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo izdelane po razpisni do-
kumentaciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
takoj po podpisu pogodbe, zaključek del 3
mesece po podpisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Žalec, Oddelke za gospodarske in ne-
gospodarske dejavnosti, Ul. Savinjske čete
5, 3310 Žalec, soba št. 52/II.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT, nakazilo na ŽR
naročnika št.: 50750-630-10238, namen
nakazila: za razpisno dokumentacijo OŠ
Šempeter.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. avgust 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Občina Žalec, Ul.Savinj-
ske čete 5, 3310 Žalec. Zapečatene kuver-
te morajo biti jasno označene z napisom: ne
odpiraj – OŠ Šempeter.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb :
21. avgust 2000 ob 11. uri v sejni dvorani
Občine Žalec.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od vrednosti ponudbe, veljavna do
30. 9. 2000.

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

12. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dovoljeno, če ji bo dodeljeno javno naro-
čilo: pogodba.

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:
navedene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od skrajnega ro-
ka za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

16., 17., 18.
Občina Žalec

Št. II-6/155 Ob-32495
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Koper, d.o.o., s. r. l., Ulica 15. maja 4,
6000 Koper.

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

3. Kraj izvedbe del: pokopališče Škoc-
jan v Kopru.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamič: izvedba
rekonstrukcije vstopnega objekta poko-
pališča Koper – notranjost objekta
(gradbena, elektro in strojno instalacij-
ska dela ter obrtniška dela).

Ocenjena vrednost celotnih del znaša
21,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
za pričetek del je oktober 2000, predvideni
rok dokončanja razpisanih del pa je decem-
ber 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko interesenti dvig-
nejo na Komunali Koper, d.o.o. - s. r. l., Ul.
15. maja 4, Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 11. 8. 2000
do 12. ure pri Ručgej Mileni ali Nataši
Đukič-Vasič, tel: 066/639-57-27, ob pre-
dložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumen-
tacije, davčne številke zavezanca in točnim
naslovom davčnega zavezanca.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno znesek nakazati): cena
razpisne dokumentacije je 35.700 SIT z
upoštevanim 19% DDV, način plačila raz-
pisne dokumentacije je na žiro račun Ko-
munale Koper št. 51400-601-10953 z na-
vedbo predmeta naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
1. 9. 2000 do 11. ure.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba - ne odpiraj” in
naročilom “Javni razpis za rekonstrukcijo vsto-
pnega objekta pokopališča Koper-notranjost
objekta” ter polnim naslovom ponudnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Komunala Koper, d.o.o. –
s. r. l., Ul. 15. maja 4, Koper, prevzemnik
tajništvo, soba št. 11.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 9. 2000 ob
12. uri v sejni sobi Komunale Koper, odpi-
ranje in postopek za izbiro izvajalca vodi
predsednik komisije Štrancar Goran, univ.
dipl. inž. gr. Predstavniki ponudnikov, ki bo-
do prisotni pri odpiranju ponudb, morajo
imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklo-
pu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od ocenjene vrednosti, veljavno do
izteka veljavnosti ponudbe (41 dni).

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal v paketu enemu izvajalcu,
ki lahko angažira kooperante skladno s po-
goji razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa ponu-
dnikov storitev in finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: vsebina
listin, ki jih mora predložiti ponudnik za doka-
zovanje navedenih pogojev je detajlno opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb, to je do 1. 9. 2000 do 12. ure. V
primeru, da ponudniki umaknejo ponudbo
po tem roku do roka veljavnosti bančne ga-
rancije za resnost ponudbe, lahko naročnik
vnovči garancijo za resnost ponudbe, kar je
detajlno določeno v razpisni dokumentaciji.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN ta merila natančneje opredeljena,
izhodišča za izbor najugodnejšega ponudni-
ka pa bodo: usposobljenost, reference, po-
nudbena cena, najugodnejši garancijski rok,
plačilni pogoji, rok izvršitve del.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje do 18. 8.
2000 do 12. ure.

Ponudba mora veljati do 11. 10. 2000.
Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-

ni o izidu javnega razpisa je predvidoma 20
dni po javnem odpiranju ponudb.

17., 18.
Komunala Koper, d.o.o. – s. r. l.

Ob-32496
1. Naročnik, poštni naslov, številka tel-

efaksa: Mestna občina Slovenj Gradec,

Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec,
tel. 02/88-41-114, faks 02/88-43-261.

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

3. Kraj izvedbe del: Slovenj Gradec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: komu-
nalna ureditev naselja pod bregom Slo-
venj Gradec.

Ocenjena vrednost del je 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: dela se bodo oddajala
kot celota.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: v skladu z razpisni-
mi pogoji ponudniki ne morejo ponuditi dru-
ge variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del: pričetek del: 4. 9. 2000, do-
končanje del 30. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Me-
stna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, Slo-
venj Gradec, vložišče, Urška Levc.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 7. 2000
do 13. ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 8. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, vložišče.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
16. 8. 2000, Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, sejna soba,
ob 9. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: menica z menično izjavo v višini
5% od ponudbene cene.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila: so navedeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni posebnih zahtev.

13. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik: ni posebnih zahtev.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: refe-
rence 30 %, konkurenčnost 50 %, solven-
tnost 10 %, plačilni pogoji 10 %. Pri refe-
rencah se bodo upoštevale reference za
tovrstne objekte.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: projektno dokumentacijo je možno do-
biti na vpogled na sedežu naročnika. Kon-
taktna oseba Igor Fric, v njegovi odsotnosti
Peter Čarf, tel. 02/88-41-114.

17., 18.
Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-32497
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta
5, Šentjernej, faks 07/308-14-09.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Osnovna šola Šent-
jernej, Prvomajska cesta 9, Šentjernej.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih del in
ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično:

I. plinska kotlovnica - strojni, elektro
in gradbeni del v skupni vrednosti
29,500.000 SIT;

II. sanacija šolskega objekta - v os-
novni šoli Šentjernej - zamenjava oken
in toplotna izolacija v vrednosti
28,000.000 SIT.

5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: da, pri točki I. - oprema plinske
kotlovnice.

6. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del 1. sep-
tember 2000, zaključek del 15. oktober
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, Šent-
jernej.

(b) Datum, do kdaj je možno dvigniti raz-
pisno dokumentacijo: 31. 7. 2000 - vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: posamezno razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti le z dokazilom o
plačilu le te v znesku 15.000 SIT na žiro
račun št. 52100-630-40120.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 10. avgusta 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno dosta-
viti v tajništvo Občine Šentjernej, Trubarjeva
cesta 5, 8310 Šentjernej, p.p. 27.

Način opremljanja ponudb: zapečatene
kuverte s polnim naslovom naročnika mora-
jo biti jasno označene z napisom “Ponudba
– ne odpiraj“, številko objave javnega razpi-
sa in navedbo predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. avgust 2000 ob 12. uri v sejni sobi
Občine Šentjernej.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe v višini 5 %
razpisne vrednosti del z veljavnostjo 30 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: financiranje in pla-
čila se bodo izvajala v skladu z določili za-
kona o izvajanju proračuna (Ur. l. RS, št.
9/00) in v skladu z navedbami v razpisni
dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z najugodnejšim po-
nudnikom sklenil pogodbo, predloženo v
razpisni dokumentaciji.

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

– dokazilo, da ima ponudnik predpisana
dovoljenja pristojnega upravnega organa za
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opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga razpisa;

– izpis iz sodnega registra z veljavno regi-
stracijo podjetja, samostojni podjetniki pa po-
trdilo pristojnega organa, da so vpisani v evi-
denco samostojnih podjetnikov. Dokumenti
ne smejo biti starejši od treh mesecev;

– dokazila o finančnem stanju ponudni-
ka (BON 1 in BON 2)samostojni podjetniki
pa potrdilo o povprečnem stanju na ŽR v
zadnjih treh mesecih;

– dokazilo, da firma ni v postopku steča-
ja oziroma prisilne poravnave;

– dokazilo pristojnega davčnega urada,
da tekoče poravnava svoje obveznosti (dav-
ke in prispevke določene z zakonom).

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne more-
jo umakniti ponudbe po 10. avgustu 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena.

Teža in način uporabe meril sta podrob-
neje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Druge informacije o naročilu: druge
informacije o naročilu lahko ponudniki zah-
tevajo pisno ali po telefaksu 07/30-81-409
do 31. julija 2000.

Občina Šentjernej

Ob-32538
“1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Inštitut Republike Slovenije za re-
habilitacijo, Linhartova 51, 1000 Ljubljana,
faks 43-72-070.

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

3. Kraj izvedbe: Ljubljana, Linhartova 51.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično storitve
in opis ter ocenjena vrednost: obnova stre-
he nove bolnišnice, ocenjena vrednost je
26,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nost potegovanja za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: dela se oddajajo v celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ni
vključena.

5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost in
nesprejemljivost variant: variante so nepre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidena začetka in dokon-
čanja del ali čas izvedbe: do konca leta
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: In-
štitut za rehabilitacijo, Servisna služba, Lin-
hartova 51, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 8. 2000 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je možno nakazati znesek): 10.000
SIT na ŽR. št. 50102-603-48428 pri APP
Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: dne 29. 8. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 8. 2000 ob 13. uri, Inštitut za rehabili-
tacijo, Linhartova 51, Ljubljana.

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 naro-
čila v drugih dokumentih: pogoje ponudi
ponudnik v svoji ponudbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik mora biti dav-
čni zavezanec.

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:
kot v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 29. 8. 2000
ob 12. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena –
50 točk, reference – 21 točk, ugodni plačil-
ni pogoji – 21 točk, rok izvedbe del – 8
točk.

16. Druge informacije o naročilu: ponu-
dniki lahko dobijo dodatne informacije o
naročilu na tel. 061/123-43-47 ali
041/615-822 pri Marku Ahlinu, IN.CO In-
vest, d.o.o., Tbilisijska 85, Ljubljana, od 8.
do 14. ure vsak delavnik do 22. 8. 2000,
Inštitut za rehabilitacijo, Linhartova 51,
Ljubljana.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: predhodno ni bilo neuspelih javnih raz-
pisov.

Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo”

Št. 404-08-258/2000 Ob-32541
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Kraj izvedbe del: Maribor, Brežice,
Ptuj

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izbira
izvajalca brez omejitev za izvedbo grad-
beno obrtniških in instalacijskih del:
(MORS/BO-43/2000) – “Obnova dveh
stanovanj v Mariboru in štirih v Brežicah
ter izvedba sedemnajstih plinskih etaž-
nih centralnih napeljav na Ptuju”.

Predvidena vrednost del je 30,000.000
SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: javno naročilo predvideva
izvedbo vseh del v več sklopih.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora obvezno ponu-
diti predloženo varianto iz razpisne doku-
mentacije.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
predviden avgusta oziroma oktobra 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MORS, Urad za obrambne zadeve, Služba
za nepremičnine, Kardeljeva ploščad
21, 1000 Ljubljana, soba 210/II, Štraus
Alojzij.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo 27. 7.
2000 v času od 10. do 13. ure s predho-
dnim virmanskim vplačilom 10.000 SIT na
ŽR. RČ. MORS: 50100-637-55216.

Zastopniki ponudnikov pred dvigom raz-
pisne dokumentacije, morajo obvezno pre-
dati naročniku pooblastilo o zastopanju po-
nudnika in original izvoda virmana, kot do-
kaz o vplačilu zahtevanih 10.000 SIT za
kritje stroškov izdelave razpisne dokumen-
tacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek): za raz-
pisno dokumentacijo je potrebno virman-
sko vplačati 10.000 SIT na ŽR. RČ. MORS
50100-637-55216.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba pre-
dložiti najkasneje do 10. 8. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti
na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana v spre-
jemno pisarno-vložišče, tel.
061/171-2389, faks 061/131-8164.

Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom: Ne odpiraj
“Ponudba MORS/BO-43/2000” v levem
spodnjem vogalu in ”komisija s področja
J/N gradbenih storitev” v spodnjem desnem
vogalu ovojnice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 8. 2000
ob 9. uri na naslovu: MORS, SN, Kardelje-
va ploščad 21 v sejni sobi št. 327/III .

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resno-
sti ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudnik mora ponudbi priložiti pisno
izjavo, da bo v primeru, če bo izbran sklenil
pogodbo z naročnikom.

Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, če
ni priložena ustrezna pisna izjava.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glede financiranja ni pogojev. Plačilo izve-
denih del bo izvedeno po končanju del.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: če ponudnik nastopa v
ponudbi s podizvajalci, mora z le-temi skle-
niti pogodbo o skupnem nastopanju pri tem
javnem naročilu. Omenjeni dokumenti so
sestavni del ponudbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
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ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnikom bo priznana sposobnost koli-
kor imajo izkušnje in tehnične sposobnosti
za izvedbo tovrstnih del:

– izpolnjevati morajo zakonske pogoje
za izvedbo javnega naročila,

– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
predajo ponudb, to je po 12. uri 10. 8.
2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: merila, kriteriji in način
ocenjevanja ponudb so navedeni v razpisni
dokumentaciji. Ocenjevalni kriteriji so po-
nudbena cena (90%), certifikat kakovosti
(10%). Izločilni kriteriji so: neizpolnjeni in
nepotrjeni dokumenti iz razpisne dokumen-
tacije.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije o javnem razpisu na naslovu: MORS,
SGZ, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljublja-
na pri kontaktni osebi Milan Lampret; tele-
fon 061/171-2601, od 31. 7. 2000 do
1. 8. 2000, od 8. do 9. ure, oziroma po
predhodnem telefonskem dogovoru.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni ob-
javljena.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 1/00-796 Ob-32542
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Trubarjev dom upokojencev Loka pri
Zidanem mostu 48, 1434 Loka pri Zidanem
mostu, faks 0601/84-196.

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

3. Kraj izvedbe del: Trubarjev dom upo-
kojencev Loka pri Zidanem mostu 48, 1434
Loka pri Zidanem mostu.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost: obnova fasa-
de in sanacija kletnih sten ter prenova
1. nadstropja v objektu “dvorec“ (gra-
ščine) Trubarjevega doma upokojencev
Loka pri Zidanem mostu 48.

Ocenjena vrednost: 29,000.000 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: en ponudnik.

(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
dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek
del: 15. 9. 2000, dokončanje del: 30. 10.
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uprava Trubarjevega doma upokojencev Lo-
ka pri Zidanem mostu 48, 1434 Loka pri
Zidanem mostu, kontaktna oseba Olga Go-
lob, tel. št. 0601/58-100.

(b) Datum in ura do kdaj bo možno za-
htevati razpisno dokumentacijo: vsak delov-

ni dan od ponedeljka do petka med 8. in
12. uro, od 25. 7. 2000 do 11. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo morajo predložiti
dokazilo o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije v višini 11.900 SIT (znesek vklju-
čuje DDV), na žiro račun številka:
51610-603-30549, davčna številka:
83235434.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 8. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: tajništvo uprave Tru-
barjevega doma upokojencev Loka pri
Zidanem mostu 48, 1434 Loka pri Zida-
nem mostu.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj“,
s številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, navedbo predmeta naročila, naslo-
vom ponudnika in sicer: “Javni razpis“ –
obnova fasade in sanacije kletnih sten ter
prenova 1. nadstropja v objektu “dvorec“
(graščine) Trubarjevega doma upokojencev
Loka pri Zidanem mostu 48, 1434 Loka pri
Zidanem mostu.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 8. 2000 ob 8. uri na naslovu: sejna
soba Trubarjevega doma upokojencev Lo-
ka pri Zidanem mostu 48, 1434 Loka pri
Zidanem mostu.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v razpisnem postopku za-
htevana: navedeno v razpisni dokumenta-
ciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranja so na dro-
bno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo za objekt samo z enim ponudni-
kom. Ponudnik mora predložiti sklenjene
pogodbe s potencialnimi podizvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev in finančno poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: zahteve so podrobneje navedene v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (18. 8. 2000 do 8. ure).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo:

– cena;
– reference;
– plačilni pogoji;
– garancijski roki za izvedbena dela in

vgrajene materiale.
Teža in način uporabe meril sta določeni

v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne druge strokovne informacije
o naročilu dobijo potencialni ponudniki na
naslovu: Dom upokojencev Loka pri Zida-
nem mostu 48, 1434 Loka pri Zidanem mo-

stu, tel. št. 0601/58-100 s predhodno na-
javo; kontaktna oseba – vodja javnega naro-
čila: Olga Golob.

Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem mostu

Ob-32550
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno stanovanjsko podjetje,
d.d., Sežana, Partizanska cesta 2, Sežana,
tel. 05/7341 341, za investitorje:

– KSP, d.d., Sežana, Partizanska cesta
2, Sežana,

– Kraški vodovod Sežana, Bazoviška ce-
sta 6, Sežana,

– Elektro Primorska, Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

– Apegas, d.o.o., Linhartova 3A, Ljub-
ljana.

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

3. Kraj izvedbe del: Sežana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja komunalne infrastrukture po Bazo-
viški in Lokavski cesti v Sežani; skupno
ocenjena vrednost je 180,000.000 SIT.

I. fekalna in meteorna kanalizacija; oce-
njena vrednost 100,000.000 SIT,

II. vodovod; ocenjena vrednost
40,000.000 SIT,

III. elektroinstalacije (samo gradbena de-
la); ocenjena vrednost 20,000.000 SIT,

IV. plin (samo gradbena dela); ocenjena
vrednost 20,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
septembra 2000, zaključek del pa decem-
bra 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalno stanovanjsko podjetje, d.d., Seža-
na, Partizanska cesta 2, Sežana, pisarna št.
13, med 8. in 9. uro, kontaktna oseba je
Duška Jurman Šukalo, tel. 05/73-41 341,
faks 05/73 44 157.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
št. 51420-601-11758 APP Sežana s pripi-
som – za razpisno dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene do 23. 8. 2000
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalno stanovanjsko
podjetje, d.d., Sežana, Partizanska cesta
2, 6210 Sežana, v zaprti kuverti s pripisom
“Ponudba za infrastrukturo po Bazoviški in
Lokavski cesti v Sežani” Ne odpiraj.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb 23. 8. 2000 ob 10.
uri v sejni sobi KSP, d.d., Sežana, Partizan-
ska ceta 2, Sežana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
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bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 3% od skupno ocenjene vrednosti javne-
ga naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavni del razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: izbran izvajalec bo skle-
nil pogodbo z vsakim investitorjem ločeno
(I, II, III in IV).

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 v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe 60 dni od roka dolo-
čenega za predložitev ponudb.

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

– ponudbena cena 60%,
– reference 5%,
– rok izvedbe 30%,
– garancijski roki 5%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik bo organiziral 10. 8. 2000
ob 9. uri v sejni sobi KSP, d.d., Sežana,
Partizanska cesta 2, Sežana, informativni
sestanek s pregledom projektov ter ogle-
dom trase,

– naročnik bo druge informacije posre-
doval na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo
prejel najkasneje 15 dni pred rokom za
predložitev ponudb na naslov: KSP, d.d.,
Sežana, Partizanska cesta 2, Sežana,

– ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 10 dneh po odpiranju ponudb.

17., 18.
Komunalno stanovanjsko podjetje, d.d.,

Sežana

Št. 164/00 Ob-32576
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Pesnica, Pesnica pri Maribo-
ru 39/a, Pesnica pri Mariboru, telefaks
062/653-079.

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

3. Kraj izvedbe del: Pernica 8, Pernica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: gradbenoo-
brtniška in instalacijska dela pri dozidavi
in rekonstrukciji Splošne ambulante v
Pernici ter nabava notranje opreme.

Ocenjena vrednost naročila:
29,000.000 SIT vključno z DDV.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: obnova ni predvidena
po sklopih.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jektna dokumentacija je izdelana.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso predvidene.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ponudi izključno raz-
pisano ponudbo.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 9. 2000 in dokončanje del 20. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Pesnica, Občinska uprava, Pesnica pri
Mariboru 39/a, Pesnica pri Mariboru, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago od 21. 7. 2000 do
31. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki dvignejo proti plačilu 1.500
SIT na žiro račun Občine Pesnica, št.
51800-630-25531.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 10. 8. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39/a, Pesnica pri Mariboru (taj-
ništvo župana).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 8. 2000 ob
10. uri na naslovu: Občina Pesnica – sejna
soba (klet), Pesnica pri Mariboru 39/a, Pe-
snica pri Mariboru.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: za
resnost ponudbe zahtevana menica ali banč-
na garancija v znesku 1,000.000 SIT. Traja-
nje veljavnosti zavarovanja do 20. 8. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: v skladu z zakonom o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenija (Ur. l. RS, št.
9/00).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: izvajalska pogodba.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 8. 2000 po
10. uri.

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

– reference 10%,
– cena 90%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39/a, Pesnica pri Mariboru, kont. oseba
Rosanda Bratkovič, tel. 062/654 23 52,
654 23 09 od 8. do 12. ure.

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

čilo je bil objavljen dne 23. 6. 2000 pod št.
136, Ob-30592.

Občina Pesnica

Št. 29/00 Ob-32577
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Čebelarska zveza Slovenije, Cankar-
jeva 3, Ljubljana, 061/126-13-35.

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

3. Kraj izvedbe del: Brdo pri Lukovici.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija Čebelarskega centra.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variant.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 1. 9. 2000
do 31. 12. 2002.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Če-
belarska zveza Slovenije, Cankarjeva 3,
Ljubljana, tel. 061/121-79-40.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT plačano na bla-
gajni ob dvigu dokumentacije ali z virman-
skim nalogom na ŽR: 50100-678-48636.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: obravnavane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do 8. 8.
2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Čebelarska zveza Slovenije,
Cankarjeva 3, Ljubljana.

Na naslovni strani zapečatene ovojnice s
ponudbo mora biti označeno: Ne odpiraj –
ponudba za ČC, na hrbtni strani ovojnice pa
naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 8. 8. 2000 ob 9. uri v
prostorih Čebelarske zveze Slovenije, Can-
karjeva 3/II, Ljubljana. Ponudnik bo o izbiri
obveščen v 40 dneh.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansa ni, račun je plačljiv v 60 dneh od
prejema mesečne situacije.

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 pravna ali fizična
oseba, ki mora biti registrirana in izpolnje-
vati fizično-poslovne in tehnične sposob-
nosti v skladu z razpisno dokumentacijo in
odredbo o vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe bo opredeljen v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije daje Vlado Pušnik,
tel. 041/610-110.

17., 18.
Čebelarska zveza Slovenije

Ob-32578
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za znanost in tehnologijo
RS, Trg OF 13, Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Ulica kraljeviča Mar-
ka 21, Maribor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba gradbenih in obrtniških del.

Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
razpisanih del je 80 mio SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: sprejemljivost po-
nudbenih variant ni dopustna.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
september 2000, dokončanje del novem-
ber 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Protech, d.d., Maribor, Ulica Vita Kraig-
herja 5, Maribor, kontaktna oseba je Ro-
mana Goljat, tel. 062/23-00-185, faks
062/232-555, ob predložitvi potrdila o
vplačilu prispevka za razpisno dokumenta-
cijo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani ponudniki dvigne-
jo do 28. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, način plačila:
nakazilo na ŽR APP Maribor, št.
51800-601-64451, s pripisom “RD Tek-
stilni inštitut Maribor”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele 22. 8. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Protech, d.d., Maribor, Uli-
ca Vita Kraigherja 5, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj
za Tekstilni inštitut Maribor”. Na kuverti mo-
ra biti popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 22. 8. 2000 ob 10.30 v veliki
sejni sobi podjetja Protech, d.d., Maribor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od razpisne vrednosti ponujenih del,
z veljavnostjo trajanja ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
opravljena dela plačeval na način in v rokih
navedenih v zakonu o izvrševanju proraču-
na RS in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih aktov.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z gradbeno pogodbo
bo naročilo prevzel glavni izvajalec z mož-
nostjo sodelovanja podizvajalcev za posa-
mezne vrste del, ki jih mora navesti v po-
nudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa 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, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 22. 8. 2000.

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

a) reference ponudnika in podizvajalcev
za tovrstna dela: 20%,

b) ponudbena cena: 40%,
c) finančna sposobnost: 10%,
d) rok izvedbe: 20%,
e) garancijski rok za izvedena dela in

vgrajene materiale: 10%.
16., 17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen 7. 7. 2000, Ob-31543.
Protech, d.d., Maribor

Št. 353-06-08/00 Ob-32581
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205
Vitanje, tel. 03/757-43-50, telefaks
03/577-51-34.

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

3. Kraj izvedbe del: Vitanje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja čistilne naprave Vitanje. Ocenjena
vrednost del je 70 mio SIT (po projektant-
skem predračunu).

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so zaželje-
ne. V smislu racionalizacije celotnega pro-
jekta in upoštevanja postopnega dovajanja
odplak na čistilno napravo (vzporedno bo
potekala fazna izgradnja ločenega kanaliza-
cijskega sistema) je zaželjeno, da ponudnik
poda svojo ponudbo za izgradnjo čistilne
naprave za Vitanje (1300 PE), ki naj vsebuje
možnost fazne izvedbe glede na postopno
povečevanje obremenitve čistilne naprave.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

Ponudnik mora najprej podati ponudbo
na osnovni razpisan projekt. Če ponudnik
poleg variantne rešitve ne bo podal ponud-
be za osnovni projekt, bo njegova ponudba
neveljavna.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
oktober 2000, dokončanje del september
2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 8. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 20.000 SIT, nakazilo na ŽR št.
50720-630-10168 s pripisom “razpisna do-
kumentacija – ČN Vitanje”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 8. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Vitanje, Grajski trg 1,

3205 Vitanje v zaprti ovojnici z napisom “ Ne
odpiraj – Ponudba – ČN Vitanje“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 8. 2000 ob 12.30 v sejni sobi Občine
Vitanje.

10. Znesek. vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe je potrebna bančna ga-
rancija v višini 3 mio SIT.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določilih pogodbe iz dokumentacije.

12.
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:
ponudnik bo moral predložiti dokazila v skla-
du z razpisno dokumentacijo, ki jo dvigne
pri naročniku.

14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 8. 2000 od
12. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (70 točk od 100), reference (30
točk od 100).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Srečko Fijavž, Romana Holobar.

17., 18.
Občina Vitanje

Št. 110-1/00 Ob-32582
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, telefaks 136-97-46.

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

3. Kraj izvedbe del: priključek Razdrto.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: priklju-
ček Razdrto na AC Ljubljana – Kozina.

Ocenjena vrednost celote je
530,000.000 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: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok dokonča-
nja del je 6 mesecev od uvedbe izvajalca v
delo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič,
dipl. inž., tel 01/47-88-331, faks
01/47-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-



Stran 6086 / Št. 65 / 21. 7. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

tacija je na voljo od 21. 7. 2000 do 7. 8.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 80.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
22. 8. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti 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 priključek Razdrto na AC Ljubljana – Ko-
zina“ Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 22. 8. 2000
ob 12. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze, Langusova 4, Ljubljana, velika dvo-
rana v prvem nadstropju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pre-
dložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 15,900.000 SIT, oziroma če
ponuja po posameznih sklopih v vrednosti
3% od orientacijske vrednosti posameznih
sklopov in veljavnostjo 121 dni od datuma
odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo se v celoti financira iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

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:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu:  strokovne  informacije  posredu-
je  Oto  Rubinič,  univ.  dipl.  inž.  grad. –
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19a, Ljubljana, tel. 01/47-88-331,
faks. 01/47-88-332.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:

namera o javnem naročilu je bila objavljena
dne 3. 12. 1999, Ur. l. RS, št. 97-98/99.

18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-04-8/00 Ob-32586
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 G1-6 Ilirska
Bistrica-Jelšane.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja mostu Mrzljak v Dolenjem, izgradnja
priključnih cest in zidov v območju mo-
stu na cesti G1-6, odsek 343 od km
7+960 do km 8+220.

Ocenjena vrednost vseh del:
65,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potreb-
no izvesti v roku 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 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: 30. 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 mostu Mrzljak v Dolenjem, izgrad-
nja priključnih cest in zidov v območju mo-
stu na cesti G1-6, odsek 343 od km 7+960
do km 8+220.“ - D.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 8. 2000 ob
10. uri na naslovu: Republika Slovenija, Mi-
nistrstvo za promet in zveze - Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od

ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-04-8/00 Ob-32587
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 Rib-
če-Litija.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja plazu Spodnji Hotič na cesti G2-108
odsek 1182.

Ocenjena vrednost vseh del:
70,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in dokon-
čanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno
izvesti v roku 45 dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
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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: 24. 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 plazu Spodnji Hotič na cesti
G2-108 odsek 1182.“ - A.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 24. 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 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. 110-04-8/00 Ob-32588
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 R3-651 Treb-
nje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev regionalne ceste R3-651 odsek
1198 Trebnje (Trimo).

Ocenjena vrednost vseh del:
97,089.431 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 6 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: 25. 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 regionalne ceste R3-651 odsek
1198 Trebnje (Trimo).“ - F.S.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 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 del-
no financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije delno Občina Treb-
nje na osnovi Sofinancerskega sporazuma.
Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih
plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju pro-
računa 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 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. 110-04-8/00 Ob-32589
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 RT-905 Krni-
ca-Mrzli Studenec.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izdela-
va zapornega sloja na cesti R 905, od-
sek 1096 Krnica-Mrzli Studenec.

Ocenjena vrednost vseh del:
20,060.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je po-
trebno izvesti v roku 30 dni po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
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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: 23. 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 R 905,
odsek 1096 Krnica-Mrzli Studenec.“ - M.Z.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 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
določila v drugih dokumentih: javno na-
ročilo financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, na-
vedenih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za

javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-04-8/00 Ob-32590
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 Češ-
njica-Škofja Loka.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja mostu čez Soro v Praprotnem na ce-
sti R2-403 odsek 1076 v km 9.450.

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
svojo 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 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 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 mostu čez Soro v Praprotnem na
cesti R2-403 odsek 1076 v km 9.450.“ -
S.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 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 do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-04-8/00 Ob-32591
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 R3-654
Štalcerji-Koč-Reka in R3-655 Dolga
vas-Koč-Reka.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va signalizacije na cesti R 3-655 Dole-
nja vas-Gotenica-Kočevska Reka in R
3-654 Štalcerji-Kočevska Reka.

Ocenjena vrednost vseh del:
15,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je po-
trebno izvesti v roku 30 dni po sklenitvi
pogodbe.
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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: 23. 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
obnovo signalizacije na cesti R 3-655 Dole-
nja vas-Gotenica-Kočevska Reka in R 3-654
Štalcerji-Kočevska Reka.“ - A.M.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 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 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. 110-04-8/00 Ob-32592
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: Območje Novo me-
sto.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va vertikalne signalizacije na območju
CP Novo mesto.

Ocenjena vrednost vseh del:
15,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je po-
trebno izvesti v roku 30 dni po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 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
obnovo vertikalne signalizacije na območju
CP Novo mesto.“ - A.M.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 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 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. 110-04-8/00 Ob-32593
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 R3-704 Ra-
dlje-Ribnica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja usada na cesti R3-704 odsek 1353
Radlje-Ribnica.

Ocenjena vrednost vseh del:
19,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je po-
trebno izvesti v roku 45 dni po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
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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: 24. 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 R3-704 odsek
1353 Radlje-Ribnica.“ - A.B.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 24. 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
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-04-8/00 Ob-32594
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 R2-427 Lat-
kova vas - Trbovlje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: moder-
nizacija ceste R2-427 odsek 1351 Ma-
rija Reka – Podmeja – 3. etapa od km
5+750 do km 7+800.

Ocenjena vrednost vseh del:
200,000.000 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 15. 11. 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: 25. 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
modernizacijo ceste R2-427 odsek 1351
Marija Reka – Podmeja – 3. etapa od km
5+750 do km 7+800.“ - M.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 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 do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
4. 2. 2000.

18.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-04-8/00 Ob-32595
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 R3-726 Čren-
šovci-Razkrižje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja mostu čez rokav Mure v Razkrižju in
rekonstrukcija ceste R3-726 odsek
1322 v km 4.730.

Ocenjena vrednost vseh del:
125,000.000 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-
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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: 29. 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
gradnjo mostu čez rokav Mure v Razkrižju in
rekonstrukcija ceste R3-726 odsek 1322 v
km 4.730.“ - B.T.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 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 do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-04-8/00 Ob-32596
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 R1-229 Se-
narska - Lenart.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev ceste R1-229/1287 Lenart (Ptujska
cesta).

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 5 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 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
ureditev ceste R1-229/1287 Lenart (Ptuj-
ska cesta).“ - M.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 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 do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
4. 2. 2000.

18.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-04-8/00 Ob-32597
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: Območje CP Mur-
ska Sobota.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih  del  in  ocenjena  vrednost  celote
in delov, ki se bodo oddajali posamično:
redno vzdrževanje cestne razsvetljave
in svetlobno signalnih naprav na držav-
nih cestah na območju CP Murska
Sobota.

Ocenjena vrednost vseh del:
37,500.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: izbrani ponud-
nik bo razpisana dela izvajal 16 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: 29. 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
redno vzdrževanje cestne razsvetljave in
svetlobno signalnih naprav na državnih ce-
stah na območju CP Murska Sobota.“ - Z.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 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 pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: javno naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njego-
vi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– naročnik bo druge informacije 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. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen 5. 5. 2000, Ob-26927.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-04-8/00 Ob-32598
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 RT 929-Ho-
če-Pohorska vzpenjača.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: preplastitev
ceste RT-929 odsek 1332 Belevue.

Ocenjena vrednost vseh del:
47,500.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potreb-
no izvesti v roku 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 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: 24. 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
preplastitev ceste RT-929 odsek 1332 Be-
levue.“ - M.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 24. 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 pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: javno naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njego-
vi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-04-8/00 Ob-32599
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 R2-407 Gore-
nja vas-Ljubljanica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: moder-
nizacija ceste R2-407 odsek 1144 Bre-
bovnica – Lučine od km 5.220 do km
7.900.

Ocenjena vrednost vseh del:
210,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potreb-
no izvesti najkasneje do 30. 9. 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: 25. 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
modernizacijo ceste R2-407 odsek 1144
Brebovnica – Lučine od km 5.220 do km
7.900.“ - D.J.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 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 do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o 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. 110-04-8/00 Ob-32601
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 G1-6 Ribni-
ca-Prem.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja zidu Ribnica-Prem na cesti G1-6, od-
sek 340 v km 0+400 do 0+500.

Ocenjena vrednost vseh del:
56,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potreb-
no izvesti v roku 3 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: 30. 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 zidu Ribnica-Prem na cesti G1-6,
odsek 340 v km 0+400 do 0+500.“ - D.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 30. 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 v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njego-
vi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponudni-
kom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki
jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom za
predložitev ponudb na naslov: Republika 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

ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Popravek
Ob-32607

V javnem razpisu storitev brez omejitev
(najem poslovno-medicinskih prostorov v
okvirni skupni neto površini ca. 450 m2)
naročnika Ministrstva za zdravstvo, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 64 z dne 14. 7.
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2000, Ob-32134, se popravi 10. (a) točka
in sedaj pravilno glasi:

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 21. 8. 2000, do
10. ure, izročeno-sprejeto v vložišču na-
ročnika.

Popravi se tudi 17. točka, ki pravilno
glasi:

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot
opredeljena v razpisni dokumentaciji, in si-
cer cena (do 86 točk), lokacijska ustrez-
nost (do 28 točk), ustrezna velikost prosto-
rov (do 14 točk), funkcionalna enotnost in
ustreznost prostorov (do 10 točk), finalna
obdelava prostorov (do 8 točk), opremlje-
nost z instalacijami (do 10 točk), količina in
kvaliteta pisarniške opreme (do 6 točk), za-
gotovljeno upravljanje objekta (do 10
točk).

Ministrstvo za zdravstvo

Ob-32295
1. Naročnik, poštni naslov, št. telefaksa:

Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike Slo-
venije, Ljubljana, Zvezdarska 1, faks: 01/24
14 269.

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

3.Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: predmet naročila je:

– skeniranje 25.000 kosov barvnih ka-
tastrskih kart franciscejskega katastra in

– idejni projekt trajnega hranjenja,
pregledovanja in tiskanja digitalnega ar-
hiva skeniranih katastrskih kart.

Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT za leto 2000.

4.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po-
nudniki morajo pri oddaji ponudbe upošte-
vati pogoje iz razpisne dokumentacije, za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
in odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97).

(c)
6.
7 (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek: takoj po pod-
pisu pogodbe, končanje: do 15. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ar-
hiv Republike Slovenije, Ljubljana, Zvezdar-
ska 1, blagajna (tel. 24 14 216).

(b) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena je 10.000 SIT in jo je
treba plačati na blagajni Arhiva RS pri prev-
zemu.

10. (a) Ponudbe pošljite ali dostavite do
10. 8. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Arhiv Republike Slovenije,
Zvezdarska 1, Ljubljana.

11. Datum in kraj odpiranja ponudb:
11. 8. 2000 ob 10. uri v sejni sobi naroč-
nika.

12., 13., 14., 15., 16.
17. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika bodo: test, cena, reference, ustrez-
nost ponudbe delovnim nalogam, usposob-
ljenost osebja za vsebinsko področje dela,

izkušnje naročnika s ponudnikom, izvedbe-
ni rok.

18. Druge informacije o naročilu: po-
drobnejša navodila za oddajo ponudbe so v
razpisni dokumentaciji.

Upoštevani bodo samo ponudniki, ki bo-
do dvignili razpisno dokumentacijo.

Ostala pojasnila dobite pri Marjanu Do-
berniku ali Milanu Bizjaku (tel:241 42 00).

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa: najkasneje do
25. 8. 2000.

Ministrstvo za kulturo
Arhiv RS

Ob-32445
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Slovenske železnice, d.d., Kolod-
vorska 11, 1506 Ljubljana, Področje za
vleko vlakov in vozna sredstva, faks:
061/29-14-814.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: čiščenje železniških vo-
zil (32.300 ur/mesec - potniški vagoni,
potniški vagoni od muzejskega vlaka,
elektro in dizel motorne garniture ter
lokomotive) Slovenskih železnic, d.d.
Ocenjena vrednost razpisanih del je
386,000.000 SIT/leto.

4. Kraj izvedbe: čiščenje železniških vo-
zil (potniški vagoni, potniški vagoni od mu-
zejskega vlaka, elektro in dizel motorne gar-
niture ter lokomotive) Slovenskih železnic,
d.d., za območje celotne Republike Slove-
nije.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ponudnik mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga naročila.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih in drugi predpisi s
področja javnega naročanja.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
navedba strokovne kvalifikacije osebja po-
nudnika, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudnik se lahko po-
teguje za čiščenje železniških vozil Sloven-
skih železnic za območje celotne Republi-
ke Slovenije ali za posamezne dele po lo-
kacijah Sekcija za TVD Ljubljana, Sekcija
za TVD Divača in Sekcija za TVD Maribor.
Dela se bodo izvajala v dnevnih in nočnih
izmenah.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: čas trajanja opravljanja
storitev je za nedoločen čas, z enoletnim
odpovednim rokom, datum pričetka 1. 11.
2000. Dela se izvajajo mesečno, po dogo-
vorjenem urniku.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Področje za vleko
vlakov in vozna sredstva, Kolodvorska uli-
ca 11, 1506 Ljubljana, soba 314, Robert
Nučič, tel.: 01/29-14-110, faks:
01/29-14-814.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo ponudniki lahko dvignejo od 24. 7.
2000 do 28. 7. 2000, vsak dan od 11. do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 25.000
SIT na žiro račun naročnika št.
50100-601-14744 ali na glavni blagajni
Slovenskih železnic, Kolodvorska 11, Ljub-
ljana, soba št. 115, kjer dobijo tudi potrdilo
o plačilu.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 8. 2000 do 9.
ure.

Podpisano in pravilno opremljeno ponud-
bo mora ponudnik oddati osebno po pošti
ali priporočeno poslati. Ponudba in vsi do-
kumenti k ponudbi se izdelajo v slovenskem
jeziku.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, tajništvo
Področja za vleko vlakov in vozna sredstva,
Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana, so-
ba 387.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 8. 2000 ob 12. uri v stekleni dvorani
Slovenskih železnic, Kolodvorska 11. O od-
piranju ponudb bo voden zapisnik, ki bo
poslan vsem ponudnikom.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% razpisane mesečne vrednosti.

(a) Izločitveni faktorji pred odpiranjem
ponudb:

– ponudba ni prispel ali ni vročena pra-
vočasno,

– ovojnica ni pravilno opremljena.
Te ovojnice se še zaprte vrnejo ponu-

dniku.
(b) Izločitveni faktorji, ko se odpira ovoj-

nica:
– vsebina ovojnice ne ustreza zahtevam

navodil ponudnikom v razpisni dokumenta-
ciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo v skladu s
pogodbo, 60 dnevni rok plačila.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi ali v skupnem nastopu (joint ventu-
re) z določitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost:

– fiksnost cen za obdobje 1. leta,
– prevzem bivših delavcev SŽ, ki so za-

posleni pri sedanjih izvajalcih čiščenja,
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– zaposlitev delavcev invalidov naroč-
nika.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost po-
nudbe je 90 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

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

– konkurenčnost ponudbene cene 85%,
– tehnologija in tehnična opremljenost

ponudnika storitev 10%,
– reference 5%.
Način uporabe meril je definiran v razpi-

sni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

ne informacije dobijo ponudniki pri Sloven-
skih železnicah, d.d., Sekcija za TVD Diva-
ča, Gregorja Žiberne 5, 6215, Dolores Pir-
jevec, tel.: 06/29-63-148.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: naročilo obja-
ve namere o javnem naročilu storitev, Ur.
list RS, št. 11-12, z dne 11. 2. 2000.

20.
Slovenske železnice, d.d.

Ob-32446
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Termoelektrarna Bre-
stanica, d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica,
št. faksa: 0608/22-262.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izvajanje periodičnih me-
ritev, preizkusov in analiz za diagnosti-
ciranje stanja VN opreme ter ozemljitve-
nega in strelovodnega sistema Termoe-
lektrarne Brestanica. Ocenjena orientacijska
vrednost: 10 mio SIT.

4. Kraj izvedbe: Javno podjetje Termoe-
lektrarna Brestanica d.o.o., CPB 18, 8280
Brestanica.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: pra-
vilnik o tehniških predpisih za obratovanje
in vzdrževanje elektroenergetskih postro-
jev, pravilnik o tehniških normativih za elek-
troenergetske postroje nazivne napetosti
nad 1000 V, tehnični predpisi za strelovo-
de, zakon o graditvi objektov, energetski
zakon.

(c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predvideni datum pri-
četka storitev: konec avgusta 2000, predvi-
deni datum dokončanja storitev: konec de-
cembra 2000.

9. (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: 4. avgust 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.:
51600-601-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 8. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Javno podjetje Termoelek-
trarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280
Brestanica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 8. 2000 ob 10.05, Javno podjetje Ter-
moelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18,
8280 Brestanica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
menica v višini 5% orientacijske vrednosti
ponudbe, veljavna do 11. 10. 2000 (z mož-
nostjo podaljšanja roka veljavnosti).

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: joint venture ali kon-
zorcij.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost:

– ponudnik lahko izvaja razpisana dela
samo kot samostojni izvajalec,

– ponudnik mora biti srednje ali veliko
podjetje po ZGD-ju.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od odpiranja
ponudb dalje.

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

– cena - 70%,
– reference na ekvivalentnih poslih -

10%,
– kadrovska usposobljenost - 10%,
– članstvo v ustreznih strokovnih med-

narodnih organizacijah - 5%,
– spisek objavljenih strokovnih člankov -

5%.
18. Druge informacije o naročilu: To-

maž Budna za tehnični del razpisne doku-
mentacije (0608/24-16-210), Marjana
Molan za splošni del razpisne dokumenta-
cije (0608/24-16-124).

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 16. 6. 2000 pod št.
54/Ob-30003.

Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Št. 41405/00104/2000-04 Ob-32447
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: naročnik in sofinancer: Mestna obči-
na Maribor, Mestna uprava, Oddelek za dru-
žbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, št. faksa 062/2201-293;

Sofinancer: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana,
št. faksa 061/178-59-01.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: storitve svetovalnega in-
ženiringa pri izvedbi investicije “Obnova
in rekonstrukcija stare dvorane Sloven-
skega narodnega gledališča Maribor”,
Slovenska ulica 27, Maribor.

Ocenjena vrednost storitev je
15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali

upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba javnega naročila je ve-
zana na izvajalce, ki so registrirani za izvaja-
nje razpisanega javnega naročila.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97), zakon o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
9/00), zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 78/99).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravne osebe morajo v ponudbeni doku-
mentaciji navesti imena in priimke ter stro-
kovne kvalifikacije tako lastnih kadrov kot
tudi kadrov svojih podizvajalcev, ki bodo
odgovorni za izvedbo javnega naročila.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo za razpisano storitev samo v celotnem
obsegu.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudniki lahko predložijo po-
nudbo samo za razpisano storitev.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: izvajanje storitve se
prične takoj po podpisu pogodbe predvido-
ma 5. 9. 2000 in dokončanje predvidoma
30. 9. 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Me-
stna občina Maribor, Mestna uprava, Od-
delek za družbene dejavnosti, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, kontaktni osebi
sta Drago Prosnik, tel. 062/2201-317, so-
ba 331/III in Jolanda Bizjak tel.
062/2201-314, soba 340/III.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
ponudb, t.j. do 16. 8. 2000 (vsak dan od 8.
do 14. ure, razen ob sobotah, nedeljah in
državnih praznikih).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 5.000
SIT na ŽR št. 51800-630-25505 z name-
nom nakazila “Pristojbina za javni razpis za
svetovalni inženiring SNG”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je treba
predložiti najkasneje do 16. 8. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Mari-
bor, soba 331/III:

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 8. 2000 ob 10. uri, Mestna občina Ma-
ribor, Ulica heroja Staneta 1, kletna sejna
soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančna zavarovanja za resnost ponudbe
niso zahtevana.
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13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo po zača-
snih mesečnih situacijah v roku najmanj 60
dni od dneva prejema situacije. Izvjalec bo
dela obračunal tako, da bo naročniku iz-
stavljal situacije skladno s stopnjo izvednih
storitev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu. Z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične 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: po roku za odda-
jo ponudb - to je 16. 8. 2000 po 12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): uporab-
ljena bodo merila, in sicer ponudbena cena
in reference ponudnika. Način uporabe me-
ril je naveden v razpisni dokumentaciji.

18., 19., 20.
Mestna občina Maribor

Mestna uprava

Št. 2-3966/00 Ob-32448
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Nepremič-
nine, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks:
01/29-14-819.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: čiščenje objektov (notra-
nje in zunanje površine) v vrednosti ca.
22,000.000 SIT/mesec (264,000.000
SIT/leto).

4. Kraj izvedbe: čiščenje objektov (no-
tranje in zunanje površine) po vsej Sloveniji.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ponudnik mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga naročila.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih in drugi predpisi s
področja javnega naročanja.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navedba
strokovne kvalifikacije osebja ponudnika, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo za posamezne odseke, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji ali za celotno obmo-
čje Slovenije.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: čas trajanja oprav-
ljanja storitev je za nedoločen čas, z eno-

letnim odpovednim rokom, datum pričetka
1. 11. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., nepremičnine, Ko-
lodvorska 11, 1506 Ljubljana, Janja Pfei-
fer, (IV. nadstropje, soba 464).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo ponudniki lahko dvignejo od 24. 7. 2000
do 28. 7. 2000, vsak dan od 8. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
25.000 SIT na žiro račun naročnika št.
50100-601-5014744 ali na glavni blagaj-
ni Slovenskih železnic, Kolodvorska 11,
Ljubljana, soba št. 115, kjer dobijo tudi
potrdilo o plačilu.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 8. 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
nepremičnine, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana (IV. nadstropje, soba 460).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 8. 2000, ob 12. uri v stekleni dvorani
Slovenskih železnic, Kolodvorska 11.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% razpisane mesečne vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo v skladu s
pogodbo, 60 dnevni rok plačila.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi ali v skupnem nastopu (joint ventu-
re) z določitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

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

– fiksnost cene za obdobje enega leta,
– prevzem bivših delavcev SŽ, ki so za-

posleni pri sedanjih izvajalcih,
– zaposlitev delavcev invalidov naroč-

nika.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost po-
nudbe je 90 dni od dneva oddaje ponudb.

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

– ponudbena cena 85%,
– izdelana tehnologija čiščenja s siste-

mom zagotavljanja kakovosti ponujenih stori-
tev ter ustrezna tehnična opremljenost 10%,

– reference 5%.
Način uporabe meril je definiran v razpi-

sni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: do-

datne informacije dobijo ponudniki pri Janji
Pfeifer, tel. 061/29-14-614.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: naročilo obja-
ve namere o javnem naročilu storitev, Ur.
list RS, št. 11-12, z dne 11. 2. 2000.

20.
Slovenske železnice, d.d.

Ob-32449
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39,
1000 Ljubljana, tel.: 061/123-22-05.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izvedba sekundarnega vo-
da mreže napajanja. Ocenjena vrednost:
60,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Institut “Jožef Stefan”.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če  se  lahko  ponudniki  potegujejo  tudi
samo za del storitev: delitev ponudbe ni
možna.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso dovoljene.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 100 dni.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: In-
stitut “Jožef Stefan” - vložišče, Jamova 39,
1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 14. ure do 14. 8. 2000 na osno-
vi dokazila o vplačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT virmansko na
žiro račun št. 50101-603-50272 z na-
vedbo “UPS” ali na blagajni IJS od 10. do
14. ure.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 8. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Institut “Jožef Stefan”, vlo-
žišče Instituta, Jamova 39, 1000 Ljubljana
v zaprti kuverti s pripisom “Ne odpiraj - po-
nudba za izvedbo sekundarnega voda na-
pajanja”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 8. 2000 ob 11. uri na Institutu “Jožef
Stefan”, Jamova 39, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% od ocenjene
vrednosti ponudbe z veljavnostjo do dneva
veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: rok plačila ne sme
biti krajši od 30 dni od dneva izstavitve ra-
čuna, ki je izstavljen po dobavi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: zahteve so navedene v razpisni do-
kumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 90 dni od
dneva odpiranja ponudb.

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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 65 / 21. 7. 2000 / Stran 6097

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) 5

3 Cena 0-10

4 Rok plačila, št. dni 30–45 1
45–60 3

70 ali več 5

5 Ponujena tehnična ustreznost in kakovost 0-30

6 Rezervni deli in oprema za opravljanje Ponudnik izkazuje dostop do rezervnih delov
garancijskih obveznosti in nadomestne opreme na način, ki

omogoča servisiranje ali zamenjavo opreme
v standardnih rokih naročnika 3

Ponudnik ima lastno skladišče nadomestnih
delov in rezervne opreme 5

7 Dokumenti, ki dokazujejo kakovost opravljanja en dokument 1
razpisanih storitev več dokumentov 3

postopek pridobivanja
ISO certifikata 4
pridobljen ISO

certifikat 5

6 Število delavcev, ki imajo ustrezne kvalifikacije 4-5 2
za servis ponujene opreme. Za primerno usposobljene 6-7 3
se štejejo kadri, ki imajo ustrezno izobrazbo 8-10 4
in delovne izkušnje. Za ustrezne kvalifikacije štejejo nad 10 5
overjena znanja iz področja razpisane dejavnosti.

7 Povprečna delovna doba kadrov za podporo od 1 do 3 let 1
na strokovnem področju od 4 do 6 let 3

nad 6 let 5
8 Število sklenjenih pogodb v zadnjih treh letih do 10 1

11-30 3
več kot 30 5

9 Število sklenjenih pogodb v zadnjih treh letih, pridobljenih
preko javnih razpisov do 3 1

4-9 3
več kot 9 5

10 Število priporočil drugih uporabnikov s področja
razpisane dejavnosti. Štejejo samo priporočila,
v katerih drugi uporabniki izjavljajo, da priporočajo
sodelovanje s ponudnikom. do 4 1

5-10 3
več kot 10 5

11 Število let delovanja na področju razpisane dejavnosti 1-5 3
več kot 6 5

Izbira najugodnejšega ponudnika.
Najugodnejši ponudnik bo izbran, če bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje ter na osnovi meril dosegel največje število točk od 100

možnih.
18. Druge informacije o naročilu: tel.:01/477-39-00.
19., 20.

Institut “Jožef Stefan”

Ob-32450
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul.
2, 2000 Maribor, faks: 062/222-241.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni rzpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izdelava projektne doku-

mentacije (idejne rešitve, IDP, PGD,
PZR) in investicijske dokumentacije (IP)
za razširitev oziroma nadomestno RTP
110/10(20) kV Melje. Ocenjena vrednost
naročila je 34,500.000 SIT.

4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila je vezana na

zakone, predpise, odločbe in zahteva uspo-
sobljenost izvajalca v ta namen.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik mora ponuditi ce-
lovito ponudbo.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevana bo le
celovita ponudba.
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(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: roki izdelave so na-
vedeni v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago pri
naročniku, Splošno kadrovski sektor - vlo-
žišče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/I.
nadst.), vsak delovni dan med 10. in 12.
uro.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51800-601-22802.
DDV je upoštevan v ceni.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 8. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: pri naročniku, Splošno ka-
drovski sektor - vložišče, prevzemnik Marja-
na Gredin (soba št. 114/I. nadst.), Vetrinj-
ska ul. 2, 2110 Maribor. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napisom
“Javni razpis-Ponudba-Ne odpiraj-RTP
110/10 (20) kV Melje” in navedena številka
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 8. 2000 ob 11. uri, pri naročni-
ku, sejna soba v II. nadstropju, odpiranje
vodi Milan Nežmah, univ. dipl. org.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% od skupne ponudbene vrednosti
(brez DDV), trajanje veljavnosti 120 dni od
odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročnik bo
plačeval storitve skladno s terminskim pla-
nom in usklajeno dinamiko plačil.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Če
ponudnik zagotavlja kapacitete s podizva-
jalci ali v obliki poslovnega sodelovanja,
mora ponudnik predložiti pogodbo s po-
dizvajalci oziroma pogodbo o skupnem na-
stopanju.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: vsi zahtevani dokumenti za ugotav-
ljanje sposobnosti ponudnika so navedeni
v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 29. 8.
2000.

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

– ponudbena cena (55%),
– reference ponudnika (30%),
– roki izdelave (8%),
– plačilni pogoji (5%),
– ISO standard (2%).
Merila so podrobno prikazana v razpi-

sni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: nave-

dene so v razpisni dokumentaciji. Naroč-

nik bo posredoval le pisna pojasnila na
pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovani do 16. 8. 2000. Kon-
taktni osebi naročnika sta Božidar Gove-
dič, univ. dipl. inž. el. in Milan Nežmah,
univ. dipl. org.

19., 20.
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.,

Maribor

Št. 64000-0016/00 Ob-32451
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Radovljica, Gorenjska ce-
sta 19, Radovljica, 04/537-230,
04/531-46-84.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: opravljanje prevozov
otrok v osnovne šole na območju Obči-
ne Radovljica za šolska leta 2000/01,
2001/02, 2002/03.

Ocenjena vrednost naročila znaša ca.
147,000.000 SIT (49,000.000 SIT letno).

4. Kraj izvedbe: območje Občine Ra-
dovljica.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: prevoze lahko opravljajo za
dejavnost registrirani prevozniki s svojimi
ali najetimi vozili in z licenco za prevoz
potnikov v cestnem prometu.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), zakon
o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št.
72/94, 18/95, 54/96, 48/98, 7/99,
65/99), pravilnik o pogojih, ki jih morajo iz-
polnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
vozijo skupine otrok (Ur. l. RS, št. 78/99),
pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih po-
gojih za parkirišča in mesta za vzdrževanje
vozil (Ur. l. RS, št. 33/99), navodilo o vrstah
finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki za-
varujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v po-
stopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št.
43/00), zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96,
23/96), odredba o obvezni vsebini razpisne
in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97, 84/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
po razpisni dokumnetaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki morajo ponu-
diti opravljanje prevozov za vse razpisane
relacije v celoti, ponujena cena mora biti
razvidna za vsako relacijo posebej in na
kilometer opravljenega prevoza.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
ponudi samo varianto po razpisni dokumen-
taciji.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: v dneh, ko poteka
šolski pouk (september - junij); v času od
1. 9. 2000 do 30. 6. 2003.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Radovljica, Gorenjska cesta 19, kon-
taktna oseba Majda Dežman.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 8. 2000 v
času uradnih ur občinske uprave.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-

bno predložiti ponudbo: do 21. 8. 2000
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Radovljica, Go-
renjska cesta 19, 4240 Radovljica v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj - ponudba za
šolske prevoze” in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja oziroma po-
nudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 8. 2000 ob 10. uri v prostorih
Občine Radovljica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo v roku 30
dni po izstavitvi računa za pretekli mesec.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 21. 8.
2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
70%, tehnična opremljenost 15%, referen-
ce 10%, druge ugodnosti ponudnika 5%.
Uporaba navedenih meril je podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v
roku 15 dni od odpiranja ponudb.

19., 20.
Občina Radovljica

Ob-32452
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Komunala Trebnje, Goliev trg 9,
8210 Trebnje, tel. 07/348-12-60, faks
07/348-12-82, kontaktna oseba Tone
Gričar.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izdelava investicijskega
programa, idejnega projekta, PGD in
PZI za ČN in kanalizacijo Veliki Gaber.

Vrednost naročila je 3,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: KS Veliki Gaber.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo,  če  morajo  pravne  ose-

be  navesti  imena  in  strokovne  kvalifi-
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kacije  osebja  odgovornega  za  izvedbo
storitve:  da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: 120 dni po podpi-
su pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, Treb-
nje - kontaktna oseba: Tone Gričar, inž. gr.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 8. 2000,
vsak delavnik med 7. in 9. uro. Pred obi-
skom telefonska najava.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila APP
RS o plačilu materialnih stroškov, na račun
št. 52120-601-12414 Komunala Trebnje,
s pripisom “Razpis - ČN Veliki Gaber” ali
na blagajni podjetja v višini 15.000 SIT za
posamezen razpis.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 22. 8. 2000 do 7.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Komunala Trebnje, d.o.o.,
Goliev trg 9, 8210 Trebnje, tel. št.
07/348-12-60, faks 07/348-12-82, so-
ba št. 13.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba ČN Veliki
Gaber - ne odpiraj” in številko objave v
Uradnem listu RS ter oznako ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
22. 8. 2000 ob 8. uri na naslovu Komuna-
la Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Treb-
nje, sejna soba.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti financira občina iz proračuna. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje (joint venture) z opredelitvi-
jo in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, bonitete,
kadrovsko sestavo in opremljenost.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
lahko umaknejo ponudbo do pričetka od-
piranja ponudb 22. 8. 2000 do 8. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: izjava o do-

seganju zahtevanih rezultatov čiščenja
(Uradni list RS, št. 35/96), ponujena ce-
na, predvidena tehnologija čiščenja, aprok-
simativna cena izgradnje kanalizacije in ČN
v odvisnosti od variante, reference, uspo-
sobljenost ponudnika, rok izdelave in osta-
le ugodnosti.

18. Druge informacije o naročilu: ponu-
dniki lahko dajo ponudbo za varianto ČN
glede na lokacijo ČN (ob vodotoku ali brez
naravnega odvodnika ali začasna (mobilna)
ČN).

Najnižja ponudbena cena še ne pred-
stavlja najugodnejše ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisane-
ga ali odstopiti od podpisa pogodbe. V
nobenem primeru ponudniki nimajo pravi-
ce do uveljavljanja odškodnine iz tega na-
slova.

Naročnik si pridržuje pravico naknadnih
dogovorov z najugodnejšimi ponudniki po-
sameznega sklopa ali celote.

19., 20.
Komunala Trebnje

Št. 75/00 Ob-32292
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

šport Slovenije, Celovška 25, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: javni razpis za oddajo storitev brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis: tisk zapisni-
kov, diplom, plakatov, nalepk, pisem-
skih ovojnic, pisarniškega papirja, pi-
sarniških blokov, papirnatih vrečk, zlo-
ženk, knjižic in knjig za potrebe šolskih
športnih tekmovanj, športnega progra-
ma Zlati sonček in športnega progra-
ma Krpan:

– naklada zapisnikov šolskih športnih
tekmovanj 200 blokov, predvidoma v štirih
različicah,

– naklada diplom 25.000 izvodov,
predvidoma v štirih različicah,

– naklada plakatov 14.000 izvodov,
predvidoma v 4 različicah,

– naklada nalepk 12.000 kom., predvi-
doma v dveh velikostih in petih različicah,

– naklada pisemskih ovojnic 12.000
kom., predvidoma v treh velikostih in štirih
različicah,

– naklada pisarniškega papirja 15.000
kom.,

– naklada pisarniških blokov 2.000
kom.,

– naklada papirnatih vrečk 8000 kom.,
predvidoma v dveh velikostih,

– naklada zloženk 94.000 izvodov,
predvidoma v štirih različicah,

– naklada knjižic 60.000 izvodov,
– naklada knjig 4.000 izvodov, predvi-

doma v štirih različicah.
Ocenjena vrednost naročila je

8,200.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: naročilo mora biti izve-

deno v Sloveniji.
5. (a), (b), (c)
6. Izvajalec se lahko poteguje tudi za

izvedbo posameznih delov pogodbe:
– tisk zapisnikov šolskih športnih tek-

movanj,
– tisk diplom,
– tisk plakatov,
– tisk nalepk,

– tisk pisemskih ovojnic,
– tisk pisarniškega papirja,
– tisk pisarniških blokov,
– tisk papirnatih vrečk,
– tisk zloženk,
– tisk knjižic,
– tisk knjig.
7. (a) Sprejemljivost ali nesprejemljivost

variant:
– pri tisku zapisnikov šolskih športnih

tekmovanj mora izvajalec upoštevati, da po-
samičen zapisnik obsega tri izvode,

– pri tisku diplom mora material omo-
gočati uporabo tiskalnika.

(b) Ponudnikova varianta:
– pri tisku nalepk lahko ponudnik ponu-

di svojo varianto velikosti nalepk, ki ne sme
odstopati od navedene v razpisni dokumen-
taciji za več kot 10 mm,

– pri tisku plakatov lahko ponudnik po-
nudi svojo varianto velikosti plakatov, ki ne
sme odstopati od navedene v razpisni do-
kumentaciji za več kot 100 mm.

8. Trajanje naročila in datum pričetka ter
dokončanja storitve: trajanje opravljanja sto-
ritve je od 1. 9. 2000 do 20. 6. 2001. Iz-
vedba storitev bo potekala v več delih po
dogovoru. Datum dobave zapisnikov šolskih
športnih tekmovanj je 30. 9. 2000.

9. (a) Naslov, na katerem ponudniki lah-
ko  dvignejo  razpisno  dokumentacijo:
Zavod za šport Slovenije, Celovška 25,
Ljubljana oziroma na internetskih straneh
Zavoda za šport Slovenije:
http://www.slo-sport.org/

(b) Datum, do kdaj ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo: ponud-
niki lahko dvignejo razpisno dokumentaci-
jo do 11. 8. 2000 do 14. ure.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudniki so dolžni
predložiti ponudbo do 18. 8. 2000 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Zavod za šport Slove-
nije, Celovška 25, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 8. 2000 ob
12. uri v prostorih Zavoda za šport Sloveni-
je, Celovška 25, Ljubljana. Predstavniki po-
nudnikov morajo komisiji za izvedbo javne-
ga razpisa predložiti pisna pooblastila za
zastopanje pri odpiranju ponudb.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančne garancije za resnost ponudbe ter
ustrezni izjavi za dobro izvedbo storitve.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: 100% plačilo v roku 60 dni po
opravljeni storitvi ali delu storitve.

14.
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 ponudbi predložiti
ustrezna dokazila in izjave kot jih zahteva
razpisna dokumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po odpira-
nju ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:

– cena 40 %,
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– reference s področja tiskarstva 40%,
– ugodnosti 20 %.
18. Druge informacije o naročilu: vse

nadaljnje informacije o naročilu lahko do-
bite na Zavodu za šport Slovenije, Celovška
25, Ljubljana ali na tel. 01/432-61-49 (Ma-
teja Reberšak) in tel. 01/231-74-68 (Gre-
gor Starc). Ponudniki bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni pisno do 5. 9. 2000.

Zavod za šport Slovenije

Ob-32293
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Občina Dobrepolje, Videm 35,
1312 Videm-Dobrepolje, tel.
01/78-07-926, faks 01/78-07-923.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvedba rednih prevo-
zov otrok v šolo in iz šole ter prevozi na
nevarnih poteh na območju OŠ Dobre-
polje.

Ocenjena vrednost celotnega naročila
je 7,000.000 SIT. Podrobnejši opis stori-
tev (po relacijah) se nahaja v razpisni doku-
mentaciji.

4. Kraj izvedbe: Območje OŠ Dobre-
polje.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba te
storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
določbami rezervirana za specifičen poklic:
registracija in licenca izvajalcev za izvaja-
nje prevozov.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih.

6. Navedba posameznih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudbo je možno deliti
po območjih.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: šolsko leto 2000/2001,
to je od 1. 9. 2000 do 30. 6. 2001.

9. (a) Popolni naslov službe od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Vi-
dem – Dobrepolje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave,
do 15. ure, dan pred odpiranjem ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vrednost razpisne doku-
mentacije je 5.000 SIT. Znesek je možno
nakazati na žiro rač. 50100-630-810288
ali na blagajni naročnika.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 10 koledarskih dni
od objave razpisa v Ur. l. RS do 8.30. V
primeru, da datum oddaje ponudbe pade
na dela prost dan, je ponudbe potrebno
oddati prvi delovni dan po dela prostem
dnevu.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Dobrepolje, Vi-
dem 35, 1312 Videm – Dobrepolje v za-
pečatenih ovojnicah s pripisom: “Prevozi
šolskih otrok na nevarnih poteh. Ne odpiraj
– ponudba”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo na dan oddaje
ponudb ob 9. uri v prostorih Občine Do-
brepolje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnost
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti ustrezen finančni
dokument kot garancijo za resnost ponud-
be v vrednosti 15% ponudbene vrednosti.

13., 14.
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: lastna tehnična in kadrovska oprem-
ljenost, registracija za opravljanje tovrstnih
del s pridobljeno licenco.

16. Datum po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
ne morejo odstopiti od ponudbe od 8.30
na dan oddaje ponudb.

17. Merila  za  dodelitev  naročila,  teža
in način uporabe meril (21. člen ZJN): me-
rila so:

– popolnost ponudbe 15,
– reference  s  področja  razpisanih

del 20,
– ponudbena cena 30,
– kvaliteta vozil 20,
– plačilni pogoji 10,
– druge ugodnosti 5.
18., 19., 20.

Občina Dobrepolje

Ob-32294
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Dobrepolje, Videm 35,
1312 Videm-Dobrepolje, tel.
01/78-07-926, faks 01/78-07-923.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvedba rednih avto-
busnih prevozov otrok v šolo in iz šole
na območju OŠ Dobrepolje v šolskem
letu 2000/2001.

Ocenjena vrednost celotnega naročila
je 6,500.000 SIT. Podrobnejši opis stori-
tev (po relacijah) se nahaja v razpisni doku-
mentaciji.

4. Kraj izvedbe: Območje OŠ Dobre-
polje.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba te
storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
določbami rezervirana za specifičen poklic:
registracija in licenca izvajalcev za izvaja-
nje prevozov.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: šolsko leto 2000/2001,
to je od 1. 9. 2000 do 30. 6. 2001.

9. (a) Popolni naslov službe od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Vi-
dem – Dobrepolje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave,
do 15. ure, dan pred odpiranjem ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek) vred-
nost razpisne dokumentacije je 5.000 SIT.
Znesek je možno nakazati na žiro rač.

50100-630-810288, ali na blagajni naroč-
nika.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 10 koledarskih dni
od objave razpisa v Ur. l. RS do 8.30. V
primeru, da datum oddaje ponudbe pade
na dela prost dan, je ponudbe potrebno
oddati prvi delovni dan po dela prostem
dnevu.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Dobrepolje, Videm
35, 1312 Videm – Dobrepolje v zapečate-
nih ovojnicah s pripisom: “Avtobusni prevo-
zi šolskih otrok. Ne odpiraj – ponudba”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo na dan oddaje ponudb
ob 9. uri v prostorih Občine Dobrepolje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnost
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti ustrezen finančni
dokument kot garancijo za resnost ponudbe
v vrednosti 15% ponudbene vrednosti.

13., 14.
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: lastna tehnična in kadrovska oprem-
ljenost, registracija za opravljanje tovrstnih
del s pridobljeno licenco.

16. Datum po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
ne morejo odstopiti od ponudbe od 8.30
na dan oddaje ponudb.

17. Merila  za  dodelitev  naročila,  teža
in način uporabe meril (21. člen ZJN): me-
rila so:

– popolnost ponudbe 15,
– reference s področja razpisanih

del 20,
– ponudbena cena 30,
– kvaliteta vozil 20,
– plačilni pogoji 10,
– druge ugodnosti 5.
18., 19., 20.

Občina Dobrepolje

Št. 93199-15/00 Ob-32296
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: MOP, Hidrometeorološki zavod
RS, 1001 Ljubljana, p.p. 2549, Vojkova
1b, faks 01/436-17-13.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

a) Izvajanje uvoznih poslov;
ocenjena vrednost naročila:

20,000.000 SIT letno.
b) Oprema za avtomatsko merilno

mrežo;
ocenjena vrednost naročila: 7,000.000

SIT.
4. Kraj izvedbe: Vojkova 1b, Ljubljana.
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 za
posamezno razpisano delo ali za več, ven-
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dar mora za vsako razpisano delo podati
samostojno ponudbo v ločenih ovojnicah.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: naročnik do-
pušča variantne ponudbe.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi tudi svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve:

a) Izvajanje uvoznih poslov;
trajanje naročila 2 leti po sklenitvi po-

godbe.
b) Oprema za avtomatsko merilno

mrežo;
trajanje naročila 1 leto po sklenitvi po-

godbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Hidrometeorološki zavod RS, 1001
Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, I. nadstrop-
je, tel. 01/436-27-84 int. 2110.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 8. 2000 do
10. ure.

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

predložiti ponudbo: 16. 8. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno

predložiti ponudbo: MOP, Hidrometeo-
rološki zavod RS, 1001 Ljubljana, Vojkova
1b, vložišče, I. nadstropje, tel.
01/436-27-84 int. 2110.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 8. 2000 ob 13. uri, Hidrome-
teorološki zavod RS, 1001 Ljubljana, Voj-
kova 1b, sejna soba, I. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje 22 dni od dneva
odpiranja ponudb.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročnik finan-
cira razpisana dela v celoti iz sredstev pro-
računa RS in poravnava plačila v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna RS in
pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avan-
si niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom v okviru posamez-
ne točke razpisa. Ponudnik mora predložiti
sklenjene pogodbe s potencialnimi zunanji-
mi sodelavci oziroma podizvajalci.

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

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik - posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posamezni-
kov pri Davčni upravi Republike Slovenije;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega regi-
stra oziroma vpis v vpisnik) in veljavno do-
voljenje za opravljanje dejavnosti, za kate-
ro je registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek

prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v prete-

klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima strokovne reference;
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 16. 8. 2000
do 12. ure (datum predložitve ponudbe iz
10. točke te objave).

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

a) Izvajanje uvoznih poslov:
– reference ponudnika, maks. 20 točk,
– višina provizije, maks. 80 točk.
b) Oprema za avtomatsko merilno mrežo:
– reference ponudnika, maks. 15 točk,
– ustreznost ponujene opreme tehnič-

nim zahtevam, maks. 25 točk,
– celovitost ponudbe, maks. 20 točk,
– ponudbena cena, maks. 35 točk,
– kakovost storitev ponudnika, maks. 5

točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponud-

nik, ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže
najvišje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

– ponudbena vrednost presega orien-
tacijsko vrednost za več kot 15%,

– imajo število dni blokad ŽR, ugotov-
ljenih iz obrazca BON 2, večje od 3 dni v
preteklih 6 mesecih,

– naročnik ugotovi, da v zadnjem do-
polnjenem in tekočem letu niso pravilno ali
pravočasno izpolnili pogodbenih obvezno-
sti do naročnika iz prejšnjih pogodb na
podlagi javnih razpisov.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne druge informacije o naročilu dobijo
potencialni ponudniki na naslovu naročni-
ka; kontaktna oseba je navedena v razpisni
dokumentaciji.

19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor

Hidrometeorološki zavod RS

Ob-32304
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefona in telefaksa: Občina Kobarid, Trg
svobode 2, 5222 Kobarid, 065/19-19-20,
19-19-211.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozi osnovnošol-
skih otrok v Občini Kobarid za šolsko
leto 2000/2001 za OŠ Kobarid in nje-
ne podružnice.

Orientacijska vrednost celotnega naro-
čila znaša 22,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Ko-
barid.

5. a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: prevoze lahko opravljajo za
dejavnost registrirani prevozniki s svojimi

ali najetimi vozili in z licenco za prevoz
potnikov v cestnem prometu.

b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v
razpisni dokumentaciji.

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudbo je možno deliti
po paketih.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

b) Ali ponudnik lahko ponudi svojo va-
rianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: od septembra 2000
do junija 2001, vse šolske dni po šolskem
koledarju za šolsko leto 2000/2001.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Koba-
rid, tel. 05/389-92-10.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 8. 2000.

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

predložiti ponudbo, 11. 8. 2000 do 11.45.
b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Občina Kobarid, Trg svo-
bode 2, 5222 Kobarid, v zapečatenih ku-
vertah s pripisom “Javni razpis za šolske
prevoze v Občini Kobarid”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb 11. 8. 2000 ob 12. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10 % skupne orientacijske vrednosti
ponujene storitve, navedene v ponudbi.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: plačilo po
opravljenem delu v zakonskem roku.

14.
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: navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 11. 8. 2000
po 12. uri.

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

– kakovost in organizacija ponujene sto-
ritve,

– ponujena cena, za kilometer nižja ali
enaka naročilu,

– reference,
– zagotavljanje nadomestila v primeru

okvare vozila ali bolezni voznika,
– druge ugodnosti šoli pri drugih prevo-

zih, ki niso predmet razpisa.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
18. Druge informacije o naročilu: po-

nudniki lahko dobijo informacije v zvezi z
naročilom na Občini Kobarid, Trg svobode
2, 5222 Kobarid (kontaktna oseba Jana
Fratina, tel. 05/389-92-16).

19., 20.
Občina Kobarid
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Št. 58 Ob-32305
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Urad RS za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljublja-
na, kontaktna oseba: Barbara Kunčič, tel.
42-65-911, e-mail: Barbara.Kun-
cic@mss.edus.si.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za storitve fotokopi-
ranja.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: storitve fotokopiranja v
vrednosti 20,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Urad RS za šolstvo ali po dogovo-
ru pri izvajalcu.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi svojo
varianto.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: 1. 9. 2000 do
31. 12. 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za
šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana - v tajništvu
urada.

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

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-

bno predložiti ponudbo: 22. 8. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Urad RS za šolstvo, Trubarjeva 5,
1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 8. 2000 ob 10. uri na Mini-
strstvu za šolstvo in šport, Uradu RS za
šolstvo, Trubarjeva 5, 1000 Ljubljana.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
se financira v skladu z zakonom o izvrševa-
nju proračuna za leto 2000.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: na javni razpis se lahko prijavijo prav-
ne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

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

morejo odstopiti od ponudbe: 11. 8.
2000.

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

– cena - 8 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

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

nudnik - 3 točke,
– plačilni rok - 2 točki,
– celovitost in opis ter skladnost vsebine

ponudbe z zahtevami naročnika - 1 točka.
18. Druge informacije o naročilu: Mini-

strstvo za šolstvo in šport, Urad RS za šol-
stvo, Trubarjeva 5, 1000 Ljubljana pri Bar-
bari Kunčič na tel. 01/426-59-11, faks:
01/42-54-760.

19., 20.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Urad RS za šolstvo

Št. 70/00 Ob-32306
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Markovci, Markovci, 33,
2281 Marikovci, telefon: 062/78-88-220,
faks: 062/78-88-221.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: dobava pisarniške opre-
me za poslovne prostore Občine Mar-
kovci. Orientacijska vrednost naročila je
10,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Markovci 43.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponu-
dnik izpolnjuje vse zahteve razpisne doku-
mentacije in je registriran za opravljanje
zahtevanih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
zakon o reviziji postopkov javnega naroča-
nja (Ur. l. RS, št. 78/99), odredba o ob-
vezni vsebini razpisne in ponudbene doku-
mentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in 63/97).

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: predviden datum
zaključka dobave je 30. 9. 2000.

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 Bezjek Kolenko tel. 062/78-77-220
(ob dvigu predložiti dokazilo o plačilu za
razpisno dokumentacijo).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od razpisa do
4. 8. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentaci-
je je 10.000 SIT na žiro račun občine števil-
ka: 52400-630-000-0020855 z namenom
nakazila: javni razpis - pisarniška oprema.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 8. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Markovci, Občin-
ska uprava, Markovci 33, 2281 Markovci.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene z napisom “Ne odpiraj - ponudba za
pisarniško opremo” in številko objave javne-
ga razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 8. 2000 ob 13. uri na sedežu
Občine Markovci v Markovcih 33, 2281
Markovci.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: v višini 10% vrednosti javnega razpisa z
veljavnostjo 30 dni od dneva izdaje sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: pogoji, nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 16. 8. 2000
po 11. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po-
nudbena cena (45%), plačilni pogoji (45%),
druge ugodnosti (10%). Podrobnejša deli-
tev kriterijev je določena v razpisni doku-
mentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki bodo o izidu razpisa obveščeni naj-
kasneje v roku 15 dni od odpiranja po-
nudb.

19., 20.
Občina Markovci

Ob-32307
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Termoelektrarna Toplarna Ljublja-
na, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljublja-
na, faks: 5246-480.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca za iz-
vedbo storitev brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: prigradnja reducirne po-
staje 8,5/1,2 bar blokov 1, 2 in 3, okvir-
ni znesek 30,000.000 SIT (brez DDV).

4. Kraj izvedbe: objekt naročnika.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po
razpisni dokumentaciji.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki se ne morejo
potegovati samo za del storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponud-
be niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora pripraviti po-
nudbo skladno z razpisno dokumentacijo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: pričetek izvajanja
naročila september 2000, izvajanje naro-
čila predvidoma 4 mesece.
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9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Toplarna Ljubljana, Toplarni-
ška 19, Oddelek za ekonomiko in javna
naročila, I. nad. soba 29, kontaktna oseba
je Mateja Langerholc, tel. 5875-246.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo je
možno zahtevati vsak delavnik od 8. do
12. ure do vključno 28. 7. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik mora znesek
9.520 SIT (z DDV) nakazati na račun na-
ročnika št. 50103-601-16504.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do vključno 21. 8. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: ponudnik mora poslati po-
nudbo na naslov Termoelektrarna Toplar-
na Ljubljana, Toplarniška 19, ali dostaviti v
Oddelek za ekonomiko in javna naročila, I.
nad. soba 29.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 22. 8. 2000
ob 11. uri v sejni sobi naročnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% razpisane vrednosti, ki bo veljav-
na 6. 10. 2000.

Datum, do katerega bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: 11. 9.
2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: skladno z raz-
pisno dokumentacijo in predlogom pogod-
be v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa

ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana
sposobnost: navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
lahko zamenjajo ponudbo ali od nje odsto-
pijo najkasneje do 21. 8. 2000 do 12.
ure.

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

– cena do 35 točk,
– tehnološka rešitev do 30 točk,
– celovitost ponudbe do 10 točk,
– kompatibilnost opreme z obstoječo

do 15 točk,
– reference do 5 točk,
– rok izvedbe do 5 točk.
18., 19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to

naročilo je bil objavljen dne 9. 6. 2000
pod št. 29469, objava o izidu pa dne
21. 7. 2000.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Ob-32308
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210
Sežana, faks: 05/7346-370.

2.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: zamenjava strojnih inšta-
lacij v kotlovnici hotela Maestoso, oce-
njena vrednost 6,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Hotel Maestoso Lipica.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: dela se izvajajo od
1. 9. 2000 do 30. 9. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
bilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana, tel.
05/7391-580 (tajništvo).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacija je
na razpolago do 18. 8. 2000. Ponudniki
lahko dvignejo rzapisno dokumentacijo
osebno ali ob predložitvi pooblastila podje-
tja za dvig dokumentacije oziroma lahko
pisno zahtevajo, da se jim razpisno doku-
mentacijo pošlje po pošti.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-

bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele do 21. 8. 2000
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: ponudbe morajo biti pre-
dložene na naslov; Kobilarna Lipica, Lipica
5, 6210 Sežana v zaprti kuverti s pripisom
“Kotlovnica Maestoso”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 8. 2000 ob 13. uri v hotelu Ma-
estoso.

12., 13., 14., 15., 16., 17.
18. Druge informacije o naročilu: Kobi-

larna Lipica, Radivoj Kocjančič, tel.
05/7391-701.

19., 20.
Kobilarna Lipica

Št. 36/00 Ob-32364
1. Naročnik: Občina Prebold, Hmeljar-

ska cesta 3, 3312 Prebold, telefaks
063/70-00-621.

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

3. Kraj izvedbe: Prebold.
4. a) Vrsta storitve in opis ter ocenjena

vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije PGD in PZI - Ureditev šol-
skega prostora za uvedbo 9-letne os-
novne šole v Preboldu.

Ocenjena vrednost je 10,000.000 SIT.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: da.

b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov, zakon o obligacij-
skih razmerjih, posebne gradbene uzan-
ce, zakon o javnih naročilih, odredba o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije.

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije

osebja odgovornega za izvedbo storitve:
po razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se ponudniki lahko potegujejo tudi sa-
mo za del storitve: ne.

7. Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: da, upoštevajoč razpisne po-
goje.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: pričetek del takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje storitev
v 90 dneh.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumentaci-
jo na naslovu: Občina Prebold, Hmeljarska
cesta 3, 3312 Prebold, tajništvo občine, tel.
063/7000-620, telefaks 063/7000-621.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati še deset dni
po objavi v Uradnem listu RS.

10. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
18. 8. 2000 do 13. ure.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: v tajništvo Občine Prebold,
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba - Ne odpi-
raj“ z navedbo predmeta naročila. Na hrbt-
ni strani ovojnice mora biti označen naslov
odpošiljatelja – ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
22. 8. 2000 ob 19. uri na naslovu: Občina
Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Pre-
bold, v sejni sobi.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj: garancija
za resnost ponudbe: menica z menično iz-
javo; garancija za dobro izvedbo del v po-
godbenem roku : menica z menično izjavo.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: po mesečno izstavljeni situaciji z valu-
to 60 dni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo do-
deljeno javno naročilo: pisna pogodba.

15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

18. Druge informacije o naročilu: Obči-
na Prebold, Hmeljarska c. 3, tel.
063/70-00-620.

19., 20.
Občina Prebold

Ob-32471
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Bovec, Trg golobarskih žr-
tev 8, 5230 Bovec, 065/841-915.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: opravljanje prevozov šoloob-
veznih otrok na območju občine Bovec v
Osnovno šolo Bovec in podružnično šolo
Žaga, za šolsko leto 2000/2001,
2001/2002 in 2002/2003.
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Ocenjena vrednost naročila za šolsko
leto 2000/2001 je 15,500.000 SIT.

Podrobnejši opis storitev (po relacijah)
se nahaja v razpisni dokumentaciji.

4. Kraj izvedbe: Občina Bovec.
5. (a) Navedba o tem ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če po-
nudnik izpolnjuje vse zahtevane razpisne
pogoje in je registriran za opravljanje zah-
tevanih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po
razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
po razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki oddajo po-
nudbo za vsako relacijo posebej, sklop re-
lacij ali za vse relacije, vendar mora biti
ponujena cena za vsako relacijo posebej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nespremenljivost variant: ponudniki lah-
ko ponudijo samo varianto po razpisni do-
kumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: šolsko leto 2000/2001,
2001/2002 in 2002/2003, začetek 1. 9.
2000 in zaključek 30. 6. 2003.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na sedežu Občina Bovec, Trg golo-
barskih žrtev 8, 5230 Bovec.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 8. 2000 do
12. ure.

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

10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 8. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občinski urad, Občina
Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bo-
vec. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj - javni
razpis za šolske prevoze“. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 8.
2000 ob 12.30 v sejni sobi Občine Bo-
vec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec. Pred-
stavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na
javnem odpiranju ponudb, morajo predlo-
žiti pisno pooblastilo za zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ne.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: po razpisni do-
kumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pisne po-
godbe.

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: po razpisni dokumentaciji.

16. Datum po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 10. 8. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, urnik prevozov, starost vozila s
katerim se bo opravljal prevoz, potrjene re-
fernce o opravljanju šolskih prevozov, dru-
ge ugodnosti ponudnika, plačilni pogoji.

18. Druge informacije o naročilu: Obči-
na Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec,
Tatjana Pretner, tel. 065/841 909.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to

naročilo je bil objavljen dne 9. 6. 2000
pod št. , Ob-29490.

Občina Bovec

Št. 75/51 Ob-32476
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava študije Anali-
za prostorskih potencialov na Primor-
skem za postavitev vetrnih elektrarn –
privlačnost in ranljivost prostora.

4. Kraj izvedbe: Območje Elektro Pri-
morske.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba, ali se izvajalec lahko pote-

guje za izdelavo samo dela zahtevane sto-
ritve, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora predložiti ponudbo v celoti.

Ocenjena vrednost naročila je:
18,000.000 SIT.

7. (a), (b)
8. Datum pričetka in dokončanja stori-

tve: september 2000 do junij 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
dvig razpisne dokumentacije je možen po
predhodni enodnevni najavi, ter ob predlo-
žitvi dokazila o plačilu stroškov razpisne
dokumentacije na Elektro Primorska, d.d.,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica pri An-
dreji Kokošar v komercialnem sektorju med
9. in 11. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 4. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
razpisne dokumentacije 10.000 SIT in 19%
DDV v višini 1.900 SIT, skupaj 11.900 SIT
ponudniki poravnajo z virmanom na rač. št.
52000-601-22566, sklic na št. 00 20777
– št. objave v Uradnem listu RS, s pripisom:
razpisna dokumentacija – študija analiza
prostorskih potencialov.

10. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno odda-
no bo štela ponudba , ki bo prispela po
pošti ali bo osebno izročena v tajništvo pod-
jetja do vključno 28. 8. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Elektro Primorska,

d.d., tajništvo, Erjavčeva 22, 5000 Nova
Gorica (komercialni sektor).

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 28. 8.
2000 ob 11. uri, v sejni dvorani Elektro
Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Go-
rica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe,
v višini 3 % vrednosti ponudbe, katere
veljavnost je vsklajena z veljavnostjo po-
nudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: možnost kompenzacije,rok plačila mo-
ra biti najmanj 30 dni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z najugod-
nejšim ponudnikom za izdelavo študije
sklenil pogodbo.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: zahteve navedene v razpisni doku-
mentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od 28. 8.
2000 od 11. ure dalje.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN);ponud-
bena cena v SIT brez DDV, rok plačila,
način plačila, rok dobave, reference v RS
in druge posebne ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik in so za naročnika pomem-
bne.Podrobnejša uporaba meril je v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve vsem zainte-
resiranim, ki so pri naročniku dvignili razpi-
sno dokumentacijo. Kontaktna oskrba je
Karlo Peršolja, tel. 05/339-67-38.

19., 20.
Elektro Primorska,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Nova Gorica

Št. 400-01/2000-10 Ob-32482
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Občina Starše, Starše 93, 2205
Starše, tel. 02/686-48-11, faks
02/688-059.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava investicijske
in projektne dokumentacije za preu-
reditev OŠ Starše za devetletko in grad-
njo telovadnice (ocenjena vrednost
7,000.000 SIT).

4. Kraj izvedbe: Starše.
5. (a), (b), (c),
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ne.

7. (a). (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: začetek po pod-
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pisu pogodbe, dokončanje 100 koledar-
skih dni.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Starše, Starše 93, 2205 Starše, tel.
02/686-48-11, kontaktni osebi Stanka Vo-
bič, Bojan Grus.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine na žiro račun
Občine Starše 51800-630-25568 v višini
5.000 SIT z namenom nakazila “Pristojbi-
na za javni razpis - OŠ Starše - projektna
dokumentacija“.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 21. 8. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Starše, Starše
93, 2205 Starše, tajništvo.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 8. 2000 ob 12. uri sejna soba
Občine Starše.

12. 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 ocenjene razpisne vred-
nosti.Trajanje garancije 40 dni po sprejetju
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: po datumu,
ki je določen za oddajo ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji:

– reference ponudnika in odgovornih
projektantov na podobnih objektih,

– ponudbena cena,
– izpolnjevanje rokov.
18. Druge informacije o naročilu v raz-

pisni dokumentaciji.
19., 20.

Občine Starše

Ob-32483
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Sklad kmetijskih zemljišč in goz-
dov Republike Slovenije, Dunajska 58,
1000 Ljubljana; faks 061/13-61-228.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1. Zemljiškokatastrska spremem-
ba vrste rabe zemljišč pretežno na ob-
močju Upravne enote Kočevje, del pa v
Upravnih enotah Sl. Bistrica, Žalec, No-
vo mesto, Nova Gorica: 30,000.000 SIT
skupaj z DDV.

4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja delno
na terenu, delno pa v prostorih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: naročilo obsega nalogo, ki jo
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke s
pooblaščenimi katastrskimi agronomi.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zemljiškem katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
ponudniki morajo navesti imena in strokov-
ne kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za
izvedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: deli storitve oziroma
naloge so že opredeljeni v 3. točki te obja-
ve. Nalogo se lahko izvede le v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba naloge poteka po zah-
tevah naročnika, opredeljenih v razpisni do-
kumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: pričetek izvajanja
naloge je opredeljen z uveljevitvijo pogod-
be oziroma prevzemom podatkov, dokon-
čanje pa je določeno v razpisni dokumen-
taciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Re-
publike Slovenije, Dunajska 58, 1000 Ljub-
ljana, tel. 01/43-41-100.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 8. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): po-
nudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumen-
tacijo, morajo predložiti dokazilo o vplačilu
2.500 SIT in pooblastilo za dvig razpisne
dokumentacije. Plačilo se izvrši na ŽR:
50102-603-44803, sklic na 77-07.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 29. 8. 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Sklad kmetijskih zem-
ljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunaj-
ska 58, 1000 Ljubljana, tel.
01/43-41-100.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 8. 2000 ob 12. uri; Sklad kme-
tijskih zemljišč in gozdov Republike Slove-
nije, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, sejna
soba v prostorih Sklada (II. nadstropje).

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe,
5% od ocenjene vrednosti naročila- veljav-
nost do 15. 10. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: nalogo financi-
ra naročnik kot je določeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje do-
loča razpisna dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati

ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 29. 8. 2000
po 8. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba: Miha Zupančič tel.
01/43-41-100.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena - 1. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: to je prva objava.

Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS

Ob-32535
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Trebnje, Goliev trg 5, Treb-
nje, faks. 068/3481-131.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: gradbena, obrtniška in
instalacijska dela ter zunanja ureditev s
priključki za dozidavo in adaptacijo
osnovne šole in vrtca v Velikem Gabru.

Orientacijska vrednost naročila znaša:
310,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Veliki Gaber.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
da, navodila in obrazci so predmet razpis-
ne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante niso
sprejemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: pričetek v septem-
bru 2000, dokončanje v juliju 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Od-
delek za družbene dejavnosti Občine Treb-
nje, Goliev trg 5, Trebnje, v času javnega
razpisa in sicer vsak delovni dan med 8. in
11. uro, po predhodnem telefonskem do-
govoru na tel. (068) 3481-126 ali
3481-124 pa tudi v drugem času.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v času javnega
razpisa.

Dodatne informacije oziroma pojasnila
se lahko zahtevajo le pisno do 11. 8.
2000.

(c) Znesek in način plačila: 50.000 SIT
z virmanskim nalogom ali položnico na ŽR
Občine Trebnje št. 52120-630-40206 s
pripisom: razpisna dokumentacija – izvaja-
lec za Veliki Gaber.
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10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 21. 8. 2000 do
10. ure, osebno ali po pošti.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
ovojnicah in označene z oznako: “ Ne od-
piraj, javni razpis – ponudba za OŠ Veliki
Gaber“. Ovojnica mora biti zapečatena ali
zaprta tako, da je na odpiranju možno pre-
veriti, da je zaprta tako, kot je bila preda-
na. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

Ponudbe je potrebno oddati v dveh ena-
kih izvodih z jasno oznako originala in ko-
pije.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 8. 2000 ob 12. uri, v mali sejni sobi
Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred začetkom javnega odpiranja komisiji
predložiti pisno pooblastilo.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 8% orientacijske vrednosti ponujene
storitve, navedene v ponudbi. Rok trajanja
garancije je 30 dni po datumu, ki je dolo-
čen za izdajo sklepa o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: plačilo se bo izvrševalo v skladu z
navodilom o izvrševanju proračuna RS in v
skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 21. 8. 2000
po 12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila:
– sposobnost ponudnika za realizacijo

razpisanih del (0-30 točk),
– plačilni pogoji (0-12 točk),
– rok izvedbe (0-6 točk),
– konkurenčnost cen (max. 60 točk)
– druge ugodnosti ponudnika (0-5 točk).
Najcenejši ponudnik ni nujno najugo-

dnejši ponudnik. Najugodnejša ponudba je
tista, ki po vseh vrednotenjih doseže naj-
večje število točk.

18. Druge informacije o naročilu: sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika bo spre-
jet najkasneje v roku 45 dni po javnem
odpiranju ponudb. V roku 7-ih dni od spre-
jetja sklepa bodo vsi ponudniki obveščeni
o izbiri najugodnejšega ponudnika.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: 21. 1. 2000.

20.
Občina Trebnje

Št. 90315-14/2000-2  Ob-32536
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Geodetska uprava Republike Slo-

venije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljub-
ljana; faks 061/178-48-34.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1. Dopolnitev programskih reši-
tev v zvezi z zemljiškim katastrom in
katastrom stavb v povezavi z zakonom
o evidentiranju nepremičnin
31,000.000 SIT,

3.2. Vzdrževanje programskih re-
šitev zemljiškega katastra in katastra
stavb na centralnem nivoju 14,000.000
SIT,

3.3. Sanacija podatkov o stavbah
6,500.000 SIT,

3.4. Transformacija DKN-DOF in
uskladitev mej območij – območje
2000-23: 1,440.000 SIT,

3.5. Transformacija DKN-DOF in
uskladitev mej območij – območje
2000-24: 1,800.000 SIT,

3.6. Transformacija DKN-DOF in
uskladitev mej območij – območje
2000-25: 3,960.000 SIT,

3.7. Transformacija DKN-DOF in
uskladitev mej območij – območje
2000-26: 4,500.000 SIT,

3.8. Transformacija DKN-DOF in
uskladitev mej območij – območje
2000-27: 7,200.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba
naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za spe-
cifičen poklic: naročilo obsega naloge, ki
jih lahko opravijo izvajalci geodetske
stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zemljiškem katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
ponudniki morajo navesti imena in strokov-
ne kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za
izvedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: deli storitve oziroma
naloge so že opredeljeni v 3. točki te
objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba nalog poteka po zahte-
vah naročnika, opredeljenih v razpisni do-
kumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: pričetek izvajanja
naloge je opredeljen z uveljevitvijo pogod-
be oziroma prevzemom podatkov, dokon-
čanje pa je določeno v razpisni dokumen-
taciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ge-
odetska uprava Republike Slovenije, Zem-
ljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, kon-
taktna oseba: Nives Jurcan, soba P25,
tel. 061/178-49-27.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 8. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nego-
tovinsko plačilo: cena enega izvoda razpis-
ne dokumentacije je 5.000 SIT – ŽR:
50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 28. 8. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Geodetska uprava Repu-
blike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, Nives Jurcan, soba P25.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
28. 8. 2000 ob 10. uri; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: v primeru, da seštevek okvirnih vred-
nosti posameznih nalog za katere se pri-
javlja ponudnik presega 25,000.000 SIT
morajo ponudniki podati zavarovanje za re-
snost ponudbe v obliki bančne garancije
na prvi poziv v višini 5% vrednosti javnega
naročila. V primeru, ko pa seštevek okvir-
nih vrednosti znaša med 5,000.000 SIT in
25,000.000 SIT mora ponudnik za zavaro-
vanje resnosti ponudbe izročiti naročniku
akceptirano menico v višini 5% od okvirne
vrednosti javnega naročila skupaj z poo-
blastilom za njeno izpolnitev – veljavnost
do 20. 10. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naloge financi-
ra naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje do-
loča razpisna dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 28. 8. 2000
do 8. ure.

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

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
Za ponudnike, ki želijo izvajati prvič to

vrsto naloge za naročnika (velja za naloge
3.4. do 3.8.), je izločitveni kriterij nepravil-
no izdelan test.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena – 1. objava.

20.
Geodetska uprava RS
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Ob-32539
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.,
Fornače št. 33, 6330 Piran, tel.
066/21-750-30, faks 066/21-750-15.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektov za iz-
vedbo – PZI, za garažno hišo pri pokopa-
lišču v Piranu, orientacijska vrednost naro-
čila je 10,000.000 SIT.

4.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ne.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: predvideni rok za-
četka del je mesec september.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Okolje Piran d.o.o., Fornače
št. 33, Piran, Ivanič Turk Vlasta.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 8. 2000.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: odkupnina za raz-
pisno dokumentacijo znaša 9.000 SIT,
nakazilo z virmanom na žiro račun št.
51410-601-12921 - Javno podjetje Okolje
Piran d.o.o., sklic na št. 38/06-00.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 8. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti  ponudbo:  Javno  podjetje  Oko-
lje  Piran  d.o.o.,  Fornače  št.  33,  6330
Piran.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 8. 2000 ob 12. uri na sedežu
Javnega podjetja Okolje Piran d.o.o., For-
nače št. 33, Piran.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa

ponudnika storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 8. 9. 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: do-

datne informacije na naslovu kot pod
1. točko.

19., 20.
Javno podjetje

Okolje Piran d.o.o.

Št. 403-82/2000 Ob-32540
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, 065/161-91-30.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: organizacija; gledali-
škega abonmaja za odrasle, srednje-
šolce in otroke, – glasbenega abonma-
ja, – ostalih kulturnih prireditev; ocenje-
na vrednost: 6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: abonmaji in kulturne pri-
reditve na območju Občina Ajdovščina.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: sezona
2000/2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdov-
ščina, tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek) 5.000
SIT, ŽR Občina Ajdovščina.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 16. 8. 2000 do
12. ure

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, Po-
nudba mora biti predložena v zapečateni
kuverti in označena skladno z navodili iz
razpisne dokumentacije.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 8. 2000, ob 14. uri, sejna soba
Občine Ajdovščina.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: skladno z za-
konodajo o izvrševanju in izplačevanju pro-
računa RS.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec ali kot sku-
pina izvajalcev s sklenjenim dogovorom o
skupnem nastopu.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: opredeljeno v razpisni dokumen-
taciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
lahko umaknejo ponudbo do 16. 8. 2000
do 12. ure, pozneje pa ne več.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kako-
vost storitev, obseg programa, ponudbena
cena, reference ponudnika.

18. Druge informacije o naročilu; kon-
taktna oseba Erika Zavnik oziroma Dragica
Fiegl. tel. 161-91-22 ali 161-91-17.

Občina Ajdovščina

Št. 129/2000 Ob-32551
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Šentilj, Šentilj 69, Šentilj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

a) izgradnja kanalizacije Šentilj–jug
(kanali A in S).

Ocenjena vrednost. 40,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Šentilj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: naročilo obsega storitve, ki
ga lahko opravijo ponudniki zakonsko do-
ločene stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: na-
ročilo mora biti izvedeno v skladu z zakoni
in predpisi, ki veljajo za gradnjo objektov in
ostalimi ustreznimi zakoni.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
navodilo je sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki se lahko pri-
javijo samo za vsa razpisana dela.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: variante niso sprejemljive.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: predviden začetek
del je oktober 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šentilj, Oddelek za komunalno gos-
podarstvo in okolje, Šentilj 69, kontaktna
oseba: Anžel Miroslav, tel. 062/651-133.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 8 dni pred da-
tumom odpiranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: gotovinsko plačilo v raču-
novodstvu Občine Šentilj v višini 10.000
SIT.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no oddati v tajništvu Občine Šentilj do
11.30 na dan odpiranja ponudb.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Šentilj, Šentilj
69.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 31. dan po
objavi javnega razpisa ob 12. uri v sejni
sobi naročnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
od skupne vrednosti ponudbe z veljavnost-
jo 60 dni od dneva odpiranja ponudb, ter
bančno garancijo (izbrani ponudnik) za
kvaliteto izvedenih del v višini 10%
pogodbene vrednosti pred začetkom del,
z  veljavnostjo  60  dni  po  roku  dokonča-
nja del.
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13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: rok plačila za
izvedena dela ne sme biti krajši od 60 dni
od dneva, ko investitor prejme potrjeno si-
tuacijo od nadzornega organa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje do-
loča razpisna dokumentacija.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo.

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: vsi zahtevani dokumenti za ugotavlja-
nje sposobnosti ponudnika so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba
mora veljati najmanj 60 dni od datuma od-
piranja 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: po-
stopek za zahtevo po dodatnih pojasnilih
je naveden v razpisni dokumentaciji.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo: to je prvi javni razpis.
Občina Šentilj

Št. 425/2000 Ob-32552
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Tr-
bovlje, faks 0601/27-986.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
šoloobveznih otrok za potrebe javnih
zavodov  v  Občini  Trbovlje  za  šolsko
leto 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003.

Ocenjena vrednost naročila:
111,000.000 SIT (37,000.000 SIT letno).

4. Kraj izvedbe: Občina Trbovlje.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: izvedba naročila ni rezervira-
na za specifičen poklic, če ponudnik izpol-
njuje vse razpisane pogoje in je registriran
za opravljanje zahtevanih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o prevozih v cestnem prometu (Uradni
list RS, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98,
7/99, 65/99), pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se vozijo skupine otrok (Uradni list
RS, št. 78/99), pravilnik o minimalnih teh-
ničnih in drugih pogojih za parkirišča in
mesta za vzdrževanje vozil (Uradni list RS,
št. 12/96), navodilo o vrstah finančnih za-
varovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo
izpolnjevanje svojih obveznosti v postop-
kih javnega naročanja (Uradni list RS, št.
43/00), zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96).

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudnik lahko da po-
nudbo za posamezno relacijo, za sklop re-
lacij ali za vse relacije.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
ponudi varianto po razpisni dokumentaciji,
poleg lahko predlaga tudi svojo varianto.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: v dneh ko poteka
šolski pouk v času od 1. 9. 2000 do 30. 6.
2003.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Trbovlje, Oddelek za javne finance in
proračun ter družbene in gospodarske de-
javnosti, Mestni trg 4, Trbovlje (Branko
Krevl – tel. 0601/27-933).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati do datuma,
ki velja za predložitev ponudb.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-

trebno predložiti ponudbo: ponudbo je
treba predložiti 31. dan po objavi tega
javnega razpisa v Uradnem listu RS, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Trbovlje, Mest-
ni trg 4, 1420 Trbovlje, stalna strokovna
komisija za vodenje postopkov javnih na-
ročil.

Zapečatene kuverte morajo biti oprem-
ljene z naslovom ponudnika in s pripisom:
“Ponudba za prevoze šoloobveznih otrok
– ne odpiraj” ter številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS, na hrbtni strani
mora biti označen polni naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan, po preteku roka za predložitev po-
nudb ob 12. uri, v sejni sobi Občine Trbov-
lje, Mestni trg 4, Trbovlje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudbi je potrebno predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
letne vrednosti naročila (1,110.000 SIT), z
veljavnostjo vsaj 90 dni od roka za predlo-
žitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: rok plačila je
30 dni po prejemu potrjenega računa s
strani naročnika, cene šolskih prevozov se
določijo s pogodbo in se spreminjajo z
aneksom k pogodbi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisno obvestilo in pod-
pis pogodbe.

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: iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od poteka
roka za oddajo ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
(50%), kvaliteta (30%), reference (10%) in
druge ugodnosti (10%). Uporaba meril je
podrobneje določena v razpisni dokumen-
taciji.

18. Druge informacije o naročilu: Obči-
na Trbovlje, Oddelek za javne finance in
proračun ter družbene in gospodarske de-
javnosti, Mestni trg 4, Trbovlje (Branko
Krevl – tel. 0601/27-933). Ponudniki bo-
do o izidu razpisa obveščeni najkasneje v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.

19., 20.
Občina Trbovlje

Št. 351-05-8/00 Ob-32579
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana, telefaks
01/478-55-79.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije IP, PGD, PZI, in sicer načr-
tov arhitekture, strojnih instalacij in
električnih instalacij za adaptacijo ob-
jekta na Gregorčičevu 25 v Ljubljani.

Ocenjena vrednost naročila znaša:
20,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Slovenija.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: skladno z razpisno dokumen-
tacijo.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
skladno z razpisno dokumentacijo.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
skladno z razpisno dokumentacijo.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudnik mora ponuditi
vsa razpisana dela.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponud-
be niso sprejemljive.

(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:
september 2000, dokončanje storitve: ok-
tober 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Slove-
nije, Servis skupnih služb vlade, Gregorči-
čeva 27a, Ljubljana, kontaktna oseba je
Mirjam Plestenjak, tel. 01/478-5496, te-
lefaks 01/478 55 79.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 8. 2000, vsak
delovni dan od 9. do 11. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbe: 21. 8. 2000 do 9.
ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija,
Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljub-
ljana, glavna pisarna.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 8. 2000 ob 10. uri v sejni sobi
na naslovu: Republika Slovenija, Vlada Re-
publike Slovenije, Servis skupnih služb vla-
de, Gregorčičeva 27a, Ljubljana.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: skladno z dolo-
čili posebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: skladno z določili po-
sebnih razpisnih pogojev.

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:

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in

tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila in
delovne zmožnosti ter zadostne proste teh-
nične zmogljivosti, ustrezna oprema in dru-
gi pripomočki, sposobnost upravljanja, za-
nesljivost, izkušnje in ugled.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: vključno do
19. 11. 2000.

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

1. finančna sposobnost (10 točk),
2. reference ponudnika (0-90 točk).
Pri vrednotenju po točkah od 1-2 se

upošteva vplivnostni faktor 0.4.
3. ponudbena cena.
Pri vrednotenju po 3. točki se upo-

števa vplivnostni faktor 0.6
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je

najugodnejši. Najugodnejša je tista ponud-
ba, ki v seštevku vrednotenja doseže naj-
več točk.

Datum, do katerega bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: 10. 9.
2000.

18. Druge informacije o naročilu: Du-
šan Škulj, tel. 01/478-5239.

19., 20.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 163/00 Ob-32580
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Pesnica, Pesnica pri Mari-
boru 39/a, Pesnica pri Mariboru, telefaks
02/653-079.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
otrok v osnovne šole v Občini Pesnica v
šolskem letu 2000/2001. Ocenjena
vrendost naročila znaša 14,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Pe-
snica.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: prevoze lahko opravljajo za
dejavnost registrirani prevozniki z ustrezno
opremljenimi svojimi ali najetimi vozili in z
licenco za prevoz potnikov v cestnem pro-
metu; upošteva se tudi pravilnik o pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki
vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
(Ur. l. RS, št. 78/99 in 58/2000).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l . RS, št. 24/97)
in odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97 in 84/99).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki lahko oddajo
ponudbo za vsako relacijo posebej, sklop
relacij ali vse relacije; vendar mora biti po-
nujena cena razvidna za vsako relacijo po-
sebej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: sprejemljive so sa-
mo variante naročnika.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: začetek 1. 9. 2000
do 30. 6. 2001 (vse šolske dni po šol-
skem koledarju za šolsko leto
2000/2001).

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a,
Pesnica pri Mariboru (Rosanda Bratkovič),
soba M 10, vsak delovnik od 8. do 12.
ure, tel. 02/65 42 352.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT s položnico ali z
virmanom na žiro račun št.
51800-630-25531 z oznako “prevozi
otrok”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 1. 8. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Pesnica, Pe-
snica pri Mariboru 39/a, Pesnica pri Mari-
boru, tajništvo občine, soba 108/I.

Ponudbe morajo biti v pravilno zapeča-
tenih ovojnicah in pravilno naslovljene ter z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za šolske
prevoze 2000/2001!” Navedena mora biti
tudi številka objave tega javnega razpisa.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden
naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 8. 2000 ob 10. uri, Občina Pe-
snica, Pesnica pri Mariboru 39/a, sejna
soba – klet.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-

ločila v drugih dokumentih: v razpisni do-
kumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje do-
loča razpisna dokumentacija.

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: vsi zahtevani dokumenti za ugotavlja-
nje sposobnosti so navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
lahko umaknejo ponudbe do pričetka od-
piranja ponudb.

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

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki lahko dobijo informacije v zvezi z
naročilom na Občini Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39/a, Pesnica pri Mariboru,
(kontaktna oseba Rosanda Bratkovič), tel.
02/6542-352, vsak delovnik od 8. do
12. ure.

19., 20.
Občina Pesnica

Št. 110-1/00 Ob-32583
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspie-
lerjeva 6, telefaks 136-97-46.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: HC Razdrto – Vipava,
Razcep Razdrto – km 1,3 CP Nanos;
izvedba sistema ABC.

Ocenjena vrednost naročila je
150,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Razcep Razdrto.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo 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 45 dni po podpisu pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel 01/47-88-439, faks 01/47-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 23. 8. 2000.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 8.500 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 23. 8. 2000 do 8,30 ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče,
soba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za HC Razdrto – Vipava, Razcep Razdr-
to – km 1,3 CP Nanos; izvedba sistema
ABC“ Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
23. 8. 2000 ob 9. uri na naslovu: Družba
za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, sejna soba št. 312/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 4,500.000 SIT in veljav-
nostjo 91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v po-
godbi kot obvezni sestavini razpisne doku-
mentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opre-
delitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo
izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo
60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti,
boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo
revizorjev za zadnja 3 leta, kadrovska se-
stava in opremljenost.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najni-
žja cena in druga merila navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, Ljub-
ljana tel (01) 47 88 331, faks
01/47-88-332.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o
javnem naročilu je bila objavljena dne
13. 2. 1998.

20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-32584
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspie-
lerjeva 6, telefaks 136-97-46.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: AC Kozina – Klanec,
od km 6,7 do km 7,5; čelna CP Kozina
in od km 7,5 do km 11,5; CP na pri-
ključku Kozina; izvedba sistema ABC.

Ocenjena vrednost naročila je
220,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: CP Kozina.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo 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
60 dni po podpisu pogodbe za čelno ce-
stninsko postajo in 45 dni po podpisu po-
godbe za cestninsko postajo na priključku.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel 01/47-88-439, faks 01/47-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 23. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 8.500 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 23. 8. 2000 do 9,30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče,
soba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za AC Kozina – Klanec, od km 6,7 do
km 7,5; čelna CP Kozina in od km 7,5 do
km 11,5; CP na priključku Kozina; izvedba
sistema ABC“ Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
23. 8. 2000 ob 10. uri na naslovu: Družba
za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, sejna soba št. 312/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 6,600.000 SIT in veljav-
nostjo 91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v se
financira iz lastnih sredstev in kredita KFW
Avstrija. Način plačevanja z roki je določen
v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne
dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje (joint venture) z opredelitvi-
jo in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo
izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo
60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti,
boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo
revizorjev za zadnja 3 leta, kadrovska se-
stava in opremljenost.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najni-
žja cena in druga merila navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, Ljub-
ljana tel 01/47-88-331, faks
01/47-88-332.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o
javnem naročilu je bila objavljena dne
17. 1. 1998.

20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-04-8/00 Ob-32602
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
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: študija variante cest-
ne povezave med Hrastnikom, Zidanim
mostom in Radečami “Hrastnik-Zidani
most“.

Ocenjena vrednost: 23,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: G2-108 Hrastnik-Zida-

ni most
5. (a), (b),
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi
izvedbo, ki je v celoti skladna z razpisnimi
pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: javno naročilo je
potrebno izvesti v roku 6 mesecev po skle-
nitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, 1000
Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV,
kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 29. 8. 2000 do
12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
vložišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za Študija variante cestne povezave med
Hrastnikom, Zidanim mostom in Radečami
“Hrastnik-Zidani most“. - L.R.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 29. 8.
2000 ob 13. uri na naslovu Republika Slo-
venija, Ministrstvo za promet in zveze - Di-
rekcija RS za ceste, 1000 Ljubljana,
Tržaška 19, velika sejna soba št. I. nad-
stropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določene-
ga za predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije. Naročnik bo pla-
čal opravljena dela v rokih plačil, navede-
nih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opre-
delitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

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: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo

in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najniž-
ja cena.

18. Druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponud-

nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov:
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-04-8/00 Ob-32603
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
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: premoženjskopravna
in zemljiškoknjižna ureditev že rekon-
struiranih cestnih odsekov državnih
cest.

Ocenjena vrednost: 16,040.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji
(poglavje 8).

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki lahko ponu-
dijo izvedbo najmanj enega sklopa, sicer
pa poljubnega števila sklopov, kot so nave-
deni v Projektni nalogi (poglavje 4).

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante niso
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: javno naročilo je
potrebno izvesti v roku 3 mesecev po skle-
nitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljub-
ljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 10. 8. 2000 do
12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
vložišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za Premoženjskopravna in zemljiškoknjiž-
na ureditev že rekonstruiranih cestnih od-
sekov državnih cest.“ - K.Z

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 8.
2000 ob 13. uri na naslovu Republika Slo-
venija, Ministrstvo za promet in zveze - Di-
rekcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19, velika sejna soba I. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila
(oziroma vrednost ponujenih sklopov) pre-
sega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določene-
ga za predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije. Naročnik bo pla-
čal opravljena dela v rokih plačil, navede-
nih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opre-
delitvijo in pooblastilom vodilnega partner-
ja. Poleg glavnega izvajalca pri izvedbi jav-
nega naročila ne morejo sodelovati tudi
podizvajalci.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 8).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najniž-
ja cena.

18. Druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponud-

nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov:
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to

naročilo je bil objavljen 17. 3. 2000,
Ob-23512.

Direkcija RS za ceste
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Zbiranje ponudb

Razveljavitev

Št. 34305/009/99-1850-59 Ob-32608
Razveljavita se:
– postopek oddaje javnega naročila za

dobavo dveh zgibnih mestnih avtobusov in
treh solo mestnih avtobusov (Ob-18905)
ter

– postopek oddaje javnega naročila o
zbiranju ponudb za izbor najugodnejšega
ponudnika za financiranje nabave petih
mestnih avtobusov (Ob-18906),

ki sta bila objavljena v Uradnem listu RS,
št. 4-5 z dne 21. 1. 2000.

Utemeljitev: naročnik, Mestna občina
Maribor, je sprejel sklep št.
41401/00131/2000 0100 01 z dne 20.
6. 2000, da se postopka razveljavita zaradi
napačne objave javnega naročila in, ker ni
bila pripravljena razpisna dokumentacija v
skladu z ZJN.

Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija

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-32347
1. Naročnik, poštni naslov: Onkološki in-

štitut, Zaloška 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 4. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: izpolnje-

vanje splošnih in posebnih pogojev ter do-
seženo minimalno število točk pri merilih.

a) za opremo pod točko 3. (b) 1)

Merilo Vrednost

1. Cena 50%
2. Dimenzije opreme 20%
3. Teža opreme 30%
Skupaj: 100%

b) za opremo pod točkami 3. (b) 2), 3), 4)

Merilo Vrednost

Cena 100%

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bila
priznana sposobnost dobavljanja:

– tkivni procesor: ponudnik ni izbran,
razpis se ponovi,

– termoblok (grelec) za sušenje vzor-
cev DNA in RNA, inaktivacijo encimov,
restrikcijo inp: ponudnik ni izbran,

– ledomat: ponudnik ni izbran,

– aparat za poliakrilamidno elektrofo-
rezo DNA in proteinov: ponudnik ni izbran.

6. (a) Kraj dobave: Onkološki inštitut,
Ljubljana, FCO razloženo in montirano.

(b)
7., 8.
9., 10. Število prejetih ponudb, ter vred-

nost najvišje in najnižje ponudbe:
– tkivni procesor: 3; 8,690.000 SIT;

6,229.650 SIT;
– termoblok (grelec) za sušenje vzorcev

DNA in RNA, inaktrivacijo encimov, restrik-
cijo inp: 1; 592.739,59 SIT;

– ledomat: 1; 254.993,20 SIT;
– aparat za poliakrilamidno elektrofore-

zo DNA in proteinov: 2; 115.782,24 SIT,
279.650 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 44, dne 26. 5. 2000, Ob-28210.

Onkološki inštitut

Št. 05632/00 Ob-32366
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): brez omejitev.

3. Datum izbire: 4. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena 30 točk in
– reference 30 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Tokam, d.o.o., Sp. Ščavni-
ca 74a, 9250 Gornja Radgona.

6. (a) Kraj dobave: Poštni center Ljub-
ljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:

– 200 kosov poštnih zabojnikov za
prevoz poštnih vreč in paketov,

– 50 kosov poštnih zabojnikov za pre-
voz pismarnic.

7. Pogodbena vrednost: 24,971.800
SIT brez DDV oziroma 29,716.442 SIT z
DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,971.800 SIT, 24,275.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28935.

Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor

Št. 343-6/00-3223 Ob-32398
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava za iz-

vrševanje kazenskih sankcij, Tivolska 50,
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis z izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 10. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani so bili ponudniki, ki so
ponudili najcenejša vozila, z najkrajšim ro-
kom dobave in daljšim rokom plačila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Renault Revoz, d.d., za 3 specialna
vozila in 4 dostavna vozila,

– Citroen Slovenija, d.o.o., za 1 enopro-
storno vozilo.

6. (a) Kraj dobave: Uprava RS za izvrše-
vanje kazenskih sankcij, Tivolska 50, Ljub-
ljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: 3 specialna vozila, 4 do-
stavna vozila in 1 enoprostorno vozilo.

7. Pogodbena vrednost:
– za 3 specialna vozila 18,858.004,05

SIT,
– za 4 dostavna vozila 9,702.517,44 SIT,
– za 1 enoprostorno vozilo 3,014.149

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: 5,025.000
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– za specialna vozila 22,240.314 SIT,

18,858.004,05 SIT,
– za dostavna vozila 10,590.931 SIT,

9,702.517,44 SIT,
– za enoprostorno vozilo 3,288.053,01

SIT, 3,014.149 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ponu-
dniki so ponudili vozila, ki so po tehničnih
karakteristikah ustrezali naročniku in hkrati
zanje ponudili najnižje cene, kratke dobav-
ne roke in daljše plačilne roke.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil izveden.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28931.

Republika Slovenija
Ministrstvo za pravosodje

Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij

Št. 2-3953/00 Ob-32439
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana, faks: 061/29-14820.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev objavljen v Ur. l. št.
34-35, z dne 21. 4. 2000, Ob-26153.

3. Datum izbire: 29. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– reference ponudnika,
– reference ustrezne delovne sile,
– ponudbena cena,
– garancija za opremo in njeno konfigu-

riranje.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– za I., II., III. in V. poglavje je izbran

Siemens, d.o.o.,
– za IV. poglavje je izbran PC hand, d.o.o.,
– za VI. poglavje je izbran Iskra Transmi-

sion, d.o.o.,
– za VII. poglavje je izbran Unisoft Tra-

de, d.o.o.,
– za VIII. in IX. poglavje je izbran Skupi-

na Atlantis, d.o.o.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Postojna,

Pivka, Celje, Maribor, Nova Gorica, Novo
mesto.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: računalniška in komunika-
cijska oprema.

7. Pogodbena vrednost: 44,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– I. poglavje: 12,732.297,90 SIT,

5,040.500,40 SIT,
– II. poglavje: 22,245.362,86 SIT,

11,488.272,91 SIT,
– III. poglavje: 11,043.461,80 SIT,

3,405.297,39 SIT,
– IV. poglavje: 4,629.257,20 SIT,

4,319.958,23 SIT,
– V. poglavje: 1,673.415,37 SIT,

1,673.415,37 SIT,
– VI. poglavje: 891.862,50 SIT,

891.862,16 SIT,
– VII. poglavje: 8,618.872,50 SIT,

6,644.339,95 SIT,
– VIII. poglavje: 6,644.339,95 SIT,

2,257.325,34 SIT,
– IX. poglavje: 70,000.000 SIT,

64,538.949 SIT.
11., 12., 13.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 2-3953/00 Ob-32440
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (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): ustreznejša tehnična rešitev, re-
ference, cena in plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kevik, d.o.o., Cerovec 33,
8297 Šentjanž.

6. (a) Kraj dobave: SŽ-Centralne delavni-
ce Lj., d.o.o., Zaloška 217, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: 66 klimatskih naprav za
elektro lokomotive 363.

7. Pogodbena vrednost: 33,333.161 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 61,966.489,20 SIT, 29,832.000 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-24711.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 41405/00077/2000 0400 01 Ob-32441

1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-
čina Maribor, Oddelek za družbene, Ul. he-
roja Staneta 1, 2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 27. 6. 2000 sklep o
izbiri najugodnejšega ponudnika za izdela-
vo, dobavo in montažo opreme za zavode
na področju družbenih dejavnosti Mestne
občine Maribor.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): izbrana najugodnejša ponudnika
za izdelavo, dobavo in montažo opreme za
zavode na področju družbenih dejavnosti

Mestne občine Maribor sta bila najcenejša
in sta imela ustrezne reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za I. vsebinski sklop - Pohištvo za učil-
nice, knjižnico s čitalnico, kabinete in pisar-
ni OŠ Kamnica: Lik Atlas, d.o.o., Samova
12a, 1000 Ljubljana,

– za II. vsebinski sklop - Oprema za telo-
vadnico OŠ Bojana Ilicha: Inventa Lesce,
d.o.o., Alpska c. 42,4248 Lesce.

– za III. vsebinski sklop - Oprema za po-
dročje kulture (za depoje Muzeja NO in do-
kumentacijo Umetnostne galerije): Lik At-
las, d.o.o., Samova 12a, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: oprema za zavode na po-
dročju družbenih dejavnosti Mestne ob-
čine Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
– za I. vsebinski sklop znaša

7,571.839,10 SIT,
– za II. vsebinski sklop znaša 5,764.341

SIT,
– za III. vsebinski sklop znaša skupna

vrednost 3,864.560,70 SIT (posamezni
pogodbeni vrednosti pa sta: Muzej NO
3,456.581,10 SIT in Umetnostna galerija
407.979,60 SIT).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:

– za I. vsebinski sklop: Pohištvo za učil-
nice, knjižnico s čitalnico, kabinete in pisar-
ni OŠ Kamnica delež stroškov podizvajal-
cev je 49% oziroma znaša 3,710.201 SIT,

– za II. vsebinski sklop: Oprema za telo-
vadnico OŠ Bojana Ilicha: javno naročilo bo
izbrani ponudnik izvedel v celoti sam,

– za III. vsebinski sklop: Oprema za po-
dročje kulture - delež stroškov podizvajal-
cev je 49% oziroma znaša 1,893.634 SIT.

9. Število prejetih ponudb:
– za I. vsebinski sklop: 4 ponudbe,
– za II. vsebinski sklop: 2 ponudbi,
– za III. vsebinski sklop: 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za I. vsebinski sklop: 8,654.597,07

SIT, 7,571.839,10 SIT,
– za II. vsebinski sklop: 6,083.564,17

SIT, 5,764.341 SIT,
– za III. vsebinski sklop: 3,908.021,88

SIT, 3,864.560,70 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 42 z dne 19. 5. 2000, Ob-27610.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št. 77/00 Ob-32442
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Prebold, Graščinska 7, 3312 Prebold.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 3. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): usposobljenost in sposobnost
ponudnikov, reference, plačilni pogoji, osta-
la merila, ki so bila navedena v razpisni do-
kumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. skupina: meso in mesni izdelki:
– Perutnina Ptuj, d.d., Ptuj,
– Mesnica in delikatesa Blatnik Ro-

bert, s.p., Prebold,
– KZ Laško, Laško,
– Fišar Žilnik Marjan, Tabor,
– Živila Kranj, d.d., Naklo,
– Celjske mesnine, d.d., Celje,
– Košaki, Maribor,
– Mesnine Žerak Franci, s.p., Ro-

gatec,
– Hrib, d.o.o., Večje Brdo.
2. skupina: ribe in ribji izdelki:
– Živila Kranj, d.d., Naklo,
– Žana, d.d., Žalec,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas,
– Hrib, d.o.o., Večje Brdo.
3. skupina: mleko in mlečni izdelki:
– Agroind Vipava, d.d., Vipava,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana,
– Žana, d.d., Žalec,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas.
4. skupina: kruh in pekovski izdelki:
– Žito, d.d., Ljubljana,
– Donats, d.o.o., Hoče,
– Pekarska družba Savinjski kruhek,

d.o.o., Žalec,
– Pekarna Peternel, s.p., Prebold,
– Klasje MPP Celje, Celje,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Škofljica.
5. skupina: sadje in zelenjava:
– Završnik Alojz, Braslovče,
– Povrtnina trgovina, proizvodnja, sto-

ritve, d.d., Maribor,
– Citronka, d.o.o., Celje,
– Vrtnarstvo Celje, d.o.o., Celje,
– Era, d.d., Velenje,
– Živila Kranj, d.d., Naklo,
– Geaprodukt, d.o.o., Ljubljana,
– Sadex sadje, zelenjava, d.o.o.,

Celje.
6. skupina: jajca:
– KZ Laško, Laško,
– Živila Kranj, d.d., Naklo.
7. skupina: sadni sokovi:
– Nektar, Ljubljana-Črnuče,
– Era, d.d., Velenje,
– Živila Kranj, d.d., Naklo,
– Žana, d.d., Žalec.
8. skupina: splošno prehrambeno

blago:
– Žito, d.d., Ljubljana,
– Era, d.d., Velenje,
– Živila Kranj, d.d., Naklo,
– Žana, d.d., Žalec,
– Droga, d.d., Portorož,
– Hrib, d.o.o., Večje Brdo.

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Pre-
bold, Graščinska 7, Prebold.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: prehrambeno blago.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 29.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000.

Osnovna šola Prebold

Št. 533-08 Ob-32396
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovno

zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9,
Kranj.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 28. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev naročila: do-
bavni rok, plačilni pogoji, ponujeni asorti-
man.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo labo-
ratorijskega materiala (v okviru ponudbe na-
vedeno blago) se za čas od 15. 7. 2000 do
14. 7. 2001 prizna naslednjim ponudnikom:

1. Dr. Gorkič, Stara c. 6, Logatec;
2. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljub-

ljana;
3. Medias International, d.o.o., Resljeva

30, Ljubljana;
4. Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.,

Skaručna 14a, Vodice;
5. Interexport, d.o.o., Slovenska 54,

Ljubljana;
6. Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Rim-

ska 8, Ljubljana;
7. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljublja-

na;
8. Mikro + Polo, d.o.o., Lackova 78, Ma-

ribor;
9. Alpos Meding, d.o.o., Leona Dobrot-

niška 2, Šentjur;
10. Lek, d.d., Verovškova 75, Ljubljana;
11. Adriamed, d.o.o., Parmova 53, Ljub-

ljana.
6. (a) Kraj dobave: Osnovno zdravstvo

Gorenjske – po lokacijah navedenih v razpi-
sni dokumentaciji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: laboratorijski material, na
podlagi naročila in pogodbe.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem primeru naročila.

8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000,
Ob-28905.

13.
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj

Št. 096/2000 Ob-32397
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
ponudnika brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ker je cena obeh ponudnikov
bistveno presegla razpisano vrednost jav-
nega naročila, se je naročnik odločil, da ne
izbere nobenega ponudnika.

5.
6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Ko-

lodvorska 2, Ljubljana.
(b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 34-35 z dne 21. 4. 2000.

JZ RTV Slovenija

Ob-32399
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1,
Maribor.

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

3. Datum izbire: 4. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Remas, d.o.o., Ljubljana, Koseškega 8,
– Medis, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 1,
– Mediline, d.o.o., Kamnik, Ljubljanska

45,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskovško-

va 4,
– ŽIK Plast, s.p., Škofja Loka, Hosta 10,
– Kefo, d.d., Ljubljana, Kongresni trg 3,
– Maritim, d.o.o., Ljubljana, Na Rojah

25,
– Iris, d.o.o., Ljubljana, Rimska c. 8,
– Medias International, d.o.o., Ljubljana,

Resljeva 30,
– Golias Labortehnika, Ljubljana, Gro-

harjeva 6,
– Mikro - Polo, d.o.o., Maribor, Lackova

78.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:  laboratorijski material
po sklopih ali v celoti.

7. Pogodbena vrednost: 159,400.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– PVC material 14,216.840,50 SIT,

6,574.550 SIT,
– serološki testi 31,845.990,60 SIT,

7,110.714,50 SIT,
– steklovina 7,846.515,95 SIT,

3,317.131,65 SIT,
– laboratorijski material 11,559.906,90

SIT, 9,281.727,60 SIT,
– kemikalije 19,058.346,68 SIT,

11,922.218,30 SIT,
– podlage za gojišča 9,275.677,53 SIT,

6,629.025,13 SIT,
– diski z antibiotiki – 5,398.800 SIT,

980.064,16 SIT,
– testi – identifikacije 34,288.055 SIT,

11,449.323 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: po-
nudniki so izbrani za dobavo laboratorijske-
ga materiala po sklopih.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 41-42 z dne 19. 5. 2000.

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Št. 206/6-2000 Ob-32400
1. Naročnik, poštni naslov: Ortopedska

bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, An-
karan.

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

3. Datum izbire: sklep o zaključku po-
stopka z dne 30. 6. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): javni razpis ni uspel.

5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: sistem za razvijanje rent-
genskih filmov pri dnevni svetlobi.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12., 13.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 116/2000 Ob-32401
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
ponudnika brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomska cena in plačilni po-
goji, tehnična ustreznost in drugi kriteriji,
kot navedeno v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Silicon, d.o.o., Tržaška c.
330, Ljubljana.

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

trebno dobaviti:  1 grafični sistem.
7. Pogodbena vrednost: 16,396.689 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,026.449,94 SIT, 16,396.689 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.

JZ RTV Slovenija

Št. 393/2000 Ob-32402
1. Naročnik, poštni naslov: Slovensko

narodno gledališče Drama, Erjavčeva 1,
1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 7. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrani

ponudnik je dosegel najvišje število točk pri
ocenjevanju po objavljenih merilih. Pri iz-
branem ponudniku dobi naročnik za omeje-
no ceno največ dobre opreme.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Fluks in decibel d.o.o., Vez-
na pot 5, 5000 Nova Gorica.

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

trebno dobaviti: reflektorji (PC, fresnel,
profilni, day light, PAR, moving).

7. Pogodbena vrednost: 14,487.000
SIT. Obseg nabave je zmanjšan.

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 32,472.428 SIT in 17,473.365 SIT.
13. Datum in številka objave razpisa v

Ur. l. RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, št.
268/2000, Ob-28955.

SNG Drama Ljubljana

Št. 393/2000 Ob-32403
1. Naročnik, poštni naslov: Slovensko

narodno gledališče Drama, Erjavčeva 1,
1000 Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 3. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrani

ponudnik je dosegel najvišje število točk
pri ocenjevanju po objavljenih merilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: AC- Intercar d.o.o., Ba-
ragova 5, 1000 Ljubljana.

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

trebno dobaviti: dobava tovornega vozi-
la za prevoz zabojnikov in kombi vozi-
la za prevoz oseb.

7. Pogodbena vrednost: 19,385.000
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: za tovorno vozilo 15,872.220 SIT
in 13,326.457 SIT ter za kombi vozilo
5,395.000 SIT in 5,390.000 SIT.

13. Datum in številka objave razpisa v
Ur. l. RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, št.
274/2000, Ob-29640.

SNG Drama Ljubljana

Št. 62/2000 Ob-32404

1. Naročnik, poštni naslov: Slovensko
narodno gledališče Opera in balet, Can-
karjeva 11, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 7. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrani

ponudnik je dosegel najvišje število točk
pri ocenjevanju po objavljenih merilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Container d.o.o., Beži-
grajska 6, 3000 Celje.

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

trebno dobaviti: dobava 11 skladiščnih
zabojnikov.

7. Pogodbena vrednost: 12,530.664
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 12,765.049 SIT in 12,530.664
SIT.

13. Datum in številka objave razpisa v
Ur. l. RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, št.
63/2000, Ob-29491.

SNG Opera in balet Ljubljana

Ob-32468

1. Naročnik, poštni naslov: RS, Cen-
ter Vlade za informatiko, Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 061/178-86-49.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev z oznako
PPO.IT-2000.

3. Datum izbire: 23. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire); vsa merila so bila objavljena v
Uradnem listu RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000
(Ob-25145) – objava javnega naročila
PPO.IT-2000.

5. Ime in naslov izvajalcev, ki jim je
naročilo dodeljeno

Programska oprema   izbrani dobavitelji:
Achive+ SRC.SI d.o.o.
Agilent    HERMES PLUS d.d.
ALASKA Software   MDS Metalka d.d.
AttachMate SIMT d.o.o.
Axent    SKUPINA ATLANTIS d.o.o.
BAAN INTERTRADE ITS d.d.
Bea HERMES PLUS d.d.
   MARAND d.o.o.
BMC Software HERMES PLUS d.d.
Business Objects   SRC.SI d.o.o.
Check Point HERMES PLUS d.d.
   MARAND d.o.o.
Cisco Systems NIL d.o.o.
   SRC.SI d.o.o.
   HERMES PLUS d.d.
Citrix MARAND d.o.o.
   LANCOM d.o.o.
   SKUPINA ATLANTIS d.o.o.
Compaq SRC.SI d.o.o.
Computer Associates   KOMPAS INGPOS d.o.o.
   HERMES PLUS d.d.
   MDS Metalka d.d.
Corel UNISTAR d.o.o.
   MARAND d.o.o
   SKUPINA ATLANTIS d.o.o.
Critical Path KIVI d.o.o.
Data Fellows SRC.SI d.o.o.
EMC2 HERMES PLUS d.d.
Entrust HERMES PLUS d.d.
   SKUPINA ATLANTIS d.o.o.
Extended Systems   MARAND d.o.o.
Extra fax SRC.SI d.o.o.
Fenestrae HERMES PLUS d.d.
Fine Reader SRC.SI d.o.o.
GFI Fax & Voice   SKUPINA ATLANTIS d.o.o.
Hewlett Packard   HERMES PLUS d.d.
HP Open View HERMES SOFTLAB d.o.o.
IBM SIMT d.o.o.
   SRC.SI d.o.o.
IBM elektronsko poslovanje IBM SLOVENIJA d.o.o.
   INTERTRADE ITS d.d.
IBM Lotus SRC.SI d.o.o.
   NIBBLE d.o.o.
IBM OS 390 IBM SLOVENIJA d.o.o.
   INTERTRADE ITS d.d.
IMIS Imaging SRC.SI d.o.o.
Informix HERMES PLUS d.d.
Inprise MARAND d.o.o.
Inso SKUPINA ATLANTIS d.o.o.
Intel Shiva HERMES PLUS d.d.
Iplanet / Netscape   MARAND d.o.o.
Legato INTERTRADE ITS d.d.
Maxware KIVI d.o.o.
Micro Grafix MARAND d.o.o.
Microsoft GAMBIT TRADE d.o.o.
   LANCOM d.o.o.
   SRC.SI d.o.o.
   SKUPINA ATLANTIS d.o.o.
Microstrategy HERMES PLUS d.d.
Mission Critical SRC.SI d.o.o.
Network Associates   UNISTAR d.o.o.
   MARAND d.o.o.
   GAMBIT TRADE d.o.o.
Novell SRC.SI d.o.o.
   GORENJE POINT d.o.o.
   UNISTAR d.o.o.
   LANCOM d.o.o.
Omniback INTERTRADE ITS d.d.
On Technology MDS Metalka d.d.
Oracle ORACLE SOFTWARE d.o.o.
   SRC.SI d.o.o.
Rational MARAND d.o.o.
Reflection HERMES PLUS d.d.
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Programska oprema   izbrani dobavitelji:
Remedy HERMES PLUS d.d.
SAP  IBM SLOVENIJA d.o.o.
   SAP OESTERREICH G.m.b.H.
   HERMES PLUS d.d.
SCO Unix HERMES PLUS d.d.
Seagate MARAND d.o.o.
Software.com MARAND d.o.o.
Sophos antivirus   SOPHOS d.o.o.
Sun Software MARAND d.o.o.
Symantec LANCOM d.o.o.
   SKUPINA ATLANTIS d.o.o.
Syntegra HERMES PLUS d.d.
Tivoli NIBBLE d.o.o.
   IBM SLOVENIJA d.o.o.
Tron Inter Center   COMTRON d.o.o.
Veritas SIMT d.o.o.
   MARAND d.o.o.
Visio Microsoft SRC.SI d.o.o.
   SKUPINA ATLANTIS d.o.o.
Webtrends SKUPINA ATLANTIS d.o.o.
Win Zip – Nico Mak   SKUPINA ATLANTIS d.o.o.

Ponudnik, Naslov, Kraj
Intertrade ITS d.d, Kolodvorska 9, 1000

Ljubljana,
Sophos d.o.o., Zwitrova 20, 8000 Novo

mesto,
Simt d.o.o., Industrijska 5, 1290 Grosu-

plje,
Oracle d.o.o., Dunajska 156, 1000

Ljubljana,
Unistar d.o.o., Slomškova 27-29, 1000

Ljubljana,
Marand d.o.o., C. v mestni log 55, 1000

Ljubljana,
Gorenje Point d.o.o., Partizanska 12,

3320 Velenje,
Hermes Plus d.d., Šlandrova 2, 1000

Ljubljana,
Hermes Softlab d.o.o., Litijska 51, 1000

Ljubljana,
Kivi d.o.o., Kidričeva 3a, 2380 Slovenj

Gradec,
Lancom d.o.o., Tržaška 63, 2000 Mari-

bor,
Gambit Trade d.o.o., Savska 3a, 1000

Ljubljana,
IBM Slovenija d.o.o., Trg Republike 3,

1000 Ljubljana,
Kompas Ingpos d.o.o., Tržaška 37,

1000 Ljubljana,
SRC.SI d.o.o., Tržaška 116, 1000 Ljub-

ljana,
Skupina Atlantis d.o.o., Hajdrihova 28,

1000 Ljubljana,
SAP G.m.b.H., podružnica Ljubljana, Du-

najska 156, 1000 Ljubljana,
Comtron d.o.o., Tržaška 21, 2000 Ma-

ribor,
Nibble d.o.o., Mirka Vadnova 6, 1000

Ljubljana,
MDS Metalka d.d., Parmova 14, 1000

Ljubljana,
Nil d.o.o., Einspielerjeva 6, 1000 Ljub-

ljana,

6. (a) Kraj dobave: Državni organi RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: standardna programska
oprema, sukcesivne dobave za potrebe
državnih organov po vsakokratnem pre-
dračunu.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 23.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: rezul-
tati javnega naročila so na voljo na internetu
na naslovu http://www.gov.si/razpisi.htm.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000,
Ob-25145.

Center Vlade za informatiko

Ob-32469
1. Naročnik, poštni naslov: Energetika

Celje, j.p., d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Ce-
lje.

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

3. Datum izbire: 3. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, plačilni pogo-
ji,odzivnost na poziv dobave.

Ponudnik je ustrezal navedenim merilom.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Petrol d.d., Ljubljana in OMV
Istrabenz Koper.

6. (a) Kraj dobave: Celje.
(b) vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: ekstra lahko kurilno olje,
letne potrebne količine blaga za TO
500.000 l/leto.

7. Pogodbena vrednost: cena na enoto:
70.916 SIT/l, 70.540 SIT/l.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4.do 10. točke navesti za vsako pogodbo
posebej, če je bilo naročilo oddano po de-
lih): v skladu s potrebami in dogovorom.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 70.916 SIT/l, 70.540 SIT/l.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000.

Energetika Celje, j.p., d.o.o.

Ob-32470
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Ma-
ribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti (50. člen ZJN).

3. Datum izbire: 26. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kri-
terijev in zahtevana kvaliteta opreme skupi-
ne A.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo ra-
čunalniške opreme iz skupine A se prizna
za obdobje od 15. 7. 2000 do 15. 7. 2001
naslednjim ponudnikom:

1. ECS d.o.o., Motnica 7, 1236 Trzin,
2. Lancom d.o.o., Tržaška 63, 2000

Maribor,
3. Intertrade – ITS d.d., Leskoškova

6, 1000 Ljubljana,
4. Marand inženiring d.o.o., Podruž-

nica Maribor, Gospejna 14-16, 2000 Ma-
ribor.

6. a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: strežniki, osebni računalniki,
prenosni računalniki, tiskalniki in ostala
dopolnilna oprema (skupina A).

7. Razpisana vrednost: 40,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na-
ročnik bo ponudnike s priznano sposob-
nostjo pisno pozval, ko bo potreboval raču-
nalniško opremo iz skupine A, k dostavi po-
nudb. Med prispelimi ponudbami bo izbral
ekonomsko najugodnejšo ponudbo v skla-
du z opredeljenimi merili v razpisni doku-
mentaciji.

Javni razpis za dobavo računalniške
opreme iz skupine B – Omrežne kompo-
nente ni uspel, saj je naročnik prejel le eno
ponudbo.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 39 z dne
12. 5. 2000, Ob-27220.

Splošna bolnišnica Maribor

Ob-32523
1. Naročnik, poštni naslov: Slovensko

narodno gledališče Ljubljana, SNG Opera
in balet, Cankarjeva 11, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 19. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: ponov-

ljen razpis po prvi alinei 34. člena ZJN ni
uspel. Naročilo je bilo oddano z neposred-
no pogodbo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hartman d.o.o., Krpanova
22, Maribor.

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

trebno dobaviti: glasbeni instrumenti po
spisku (rogovi, tromboni, trobente).
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7. Pogodbena vrednost: 6,472.468 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Ur. l. RS, št. 57, z dne 23. 6. 2000, Št.
69/2000, Ob-30725.

SNG Ljubljana Opera in balet

Št. 58/2000 Ob-32530
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire 7. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih - cenovne komponente, teh-
nične karakteristike, kompatibilnost opreme
z naročnikovo, reference, dobavni rok, ga-
rancija, servis.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MBB, d.o.o., Liparjeva 30,
1234 Mengeš.

6. Kraj dobave: JP Vodovod–Kanalizaci-
ja, d.o.o., CČN Ljubljana, Cesta na Prod
100, Ljubljana.

7. Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: delovno bivalne prikolice za
potrebe JP Vodovod-Kanalizacija.

8. Pogodbena vrednost: 7,952.880 SIT
(z DDV).

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje veljavne

ponudbe: 12,511.960 SIT in 7,952.880
SIT (z DDV).

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-27710.

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana

Št. 374/2000 Ob-32548
1. Naročnik, poštni naslov: Vzgojno-vars-

tveni zavod Rogaška Slatina, Kozjanskega
odreda 2, 3250 Rogaška Slatina.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen
ZJN).

3. Datum izbire: 30. 6. 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:
– Klasje; MPP Celje,
– Ptujske pekarne in slaščičarne,

Ptuj,
– Kruh pecivo, Maribor,
– Pekarne Boč, Koren Peter, s.p.;
2. za meso in mesne izdelke:
– Jurmes, Šentjur,

– Mesnine Žerak, Rogatec;
3. za mleko in mlečne izdelke:
– Mlekarna Celeia, d.o.o.,
– Vipava – Agroind;
4. za sadje in zelenjavo:
– Geaprodukt, Ljubljana,
– S.P. Plod, d.o.o.,
– Povrtnina Maribor,
– Napret Terezija,
– Bokalič Frančišek;
5. za zmrznjene ribe in konzervirane

ribe:
– Jurmes Šentjur,
– Mlekarna Celeia, d.o.o.;
6. za jajca:
– S.P. Plod, d.o.o.,
– Meja Šentjur,
– Povrtnina Maribor,
7. za mlevske izdelke in testenine:
– Klasje MPP, Celje,
– Mercator Jelša, d.d.,
– Pekarna Boč, Koren Peter, s.p.;
8. za sirupe in sadne sokove:
– Nektar Ljubljana,
– Mercator Jelša, d.d.;
9. konzervirano sadje in zelenjava:
– Kolinska Ljubljana,
– Droga Portorož,
– Mercator Jelša, d.d.,
– Geaprodukt Ljubljana,
– S.P. Plod, d.o.o.,
– Povrtnina Maribor;
10. za ostalo prehrambeno blago:
– Droga Portorož,
– Kolinska Ljubljana,
– Mercator Jelša, d.d.

6. (a) Kraj dobave: Vzgojno-varstveni za-
vod Rogaška Slatina, Kozjanskega odreda
2, 3250 Rogaška Slatina; Enota Kostrivni-
ca, Zg. Kostrivnica 31, 3241 Podplat.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeni artikli po raz-
pisni dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost je 14,282.000 SIT, in sicer:

a) za kruh in pekovske izdelke ca.
1,500.000 SIT,

b) za meso in mesne izdelke ca.
4,550.000 SIT,

c) za mleko in mlečne izdelke ca.
1,670.000 SIT,

d) za sadje in zelenjavo ca.
3,120.000 SIT,

e) zmrznjene ribe in ostala hrana ca.
645.000 SIT,

f) za jajca ca. 230.000 SIT,
g) za mlevske izdelke in testenine ca.

950.000 SIT,
h) za sirupe in sadne sokove ca.

525.000 SIT,
i) za konzervirano sadje in zelenjavo

ca. 490.000 SIT,
j) za ostalo prehrambeno blago ca.

602.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba se
sklepa z izvajalci, ki nimajo podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vse ponujene cene za skupine prehram-
benih artiklov so bile za ca. 5 do 15% nižje
od cen v razpisni dokumentaciji.

11., 12., 13.
Javni VVZ Rogaška Slatina

Št. 4.4.1.2.3759 Ob-32568
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., 1506 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 3. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni rok in druga merila
iz razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) AC Konim, d.o.o., Baragova 5,
1000 Ljubljana,

b) Tircom, d.o.o., Dunajska 116,
1116 Ljubljana.

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: vrsta in količina blaga je
razvidna iz razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost:
a) 94,646.520 SIT,
b) 4,692.434,40 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb:

a) 2,
b) 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

a) 6.651,70 SIT/kos, 3.716 SIT/kos,
b) 107.477,10 SIT/m3, 89.783,30

SIT/m3.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000, Ob-24843
in Uradni list RS, št. 34-35 z dne 21. 4.
2000, Ob-24866.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 4787/00 Ob-32569
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič
54, 1001 Ljubljana, 159-01-49.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, rok dobave, kompletnost
ponudbe, kvaliteta, reference.

Teža in način uporabe meril je bil podan
v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Almont, d.o.o., Partizanska
38, 2310 Slovenska Bistrica.

6. (a) Kraj dobave: AC baze v Republiki
Sloveniji.

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

7. Pogodbena vrednost: 20,968.344
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,020.434 SIT, 20,968.344 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28781.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.
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Št. 4788/00 Ob-32570
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič
54, 1001 Ljubljana, 159-01-49.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 27. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, rok dobave, kompletnost
ponudbe, kvaliteta, reference.

Teža in način uporabe meril je bil podan
v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Dumida, d.o.o., Kidričeva 16,
2230 Lenart,

2. AC Intercar, d.o.o., Baragova 5,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: AC baze v Republiki
Sloveniji.

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

ad 1. tovorno vozilo s posipalom soli
– 2 kosa,

ad 2. tovorno vozilo s posipalom soli,
čelnim in bočnim plugom – 2 kosa;

čelni in bočni plug – 2 kosa.
7. Pogodbena vrednost:
ad 1. 54,772.200 SIT,
ad 2. 85,734.216 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 162,205.596 SIT, 46,600.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 42 z dne 19. 5. 2000, Ob-27700.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.

Št. 8174/2034/2000 Ob-32571
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: 30. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– pozitivne reference ponudnika za do-

bavo tovrstne opreme,
– pozitivne reference izvajalca za mon-

tažo tovrstne opreme,
– tehnična prednost nad pogoji ustrez-

nosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Elektronabava, d.d., Cesta
24. junija 3, 1000 Ljubljana.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava in montaža tele-
komunikacijske opreme za objekt DV
110 kV Formin–Ptuj–Kidričevo.

7. Pogodbena vrednost:
40,630.918,11 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

40,630.918,11 SIT, 39,977.117,64 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 8174/2034/2000 Ob-32572
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: 30. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– zagotavljanje kvalitete,
– pozitivne reference za dobavo identič-

ne opreme v elektroenergetskem sistemu
Slovenije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektrotehna Elex, d.o.o.,
Dunajska 21, 1000 Ljubljana.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava OPGW ter obe-
šalnega in spojnega pribora za objekt
DV 110 kV Formin–Ptuj–Kidričevo.

7. Pogodbena vrednost:
58,208.481,10 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 45,018.900 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 64,897.935,20 SIT, 58,208.481,10
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 8174/2034/2000 Ob-32573
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: 30. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– pozitivne reference izvajalca.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: PAP Telemtika, d.d., Pivo-
varniška 6, 1000 Ljubljana.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava uvodnih kablov,
optičnih delilnikov in pribora, montaža
in umerjanje ter izdelava projektne do-
kumentacije za objekt DV 110 kV For-
min–Ptuj–Kidričevo.

7. Pogodbena vrednost: 8,597.368,78
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3, vendar je

bila ena izmed ponudb zaradi nepravoča-
sne predložitve izločena iz postopka odpi-
ranja.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 9,954.963,80 SIT, 8,597.368,78 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

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. 5/2000 Ob-32282
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom dr. Adolfa Drolca Maribor, 2000 Mari-
bor, Ulica talcev 9.

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

3. Datum izbire: 4. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena: 80%, reference: 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Splošna gradbena dela MU-
RAUS Boris, s.p., Ulica Roberta Kukovca
21, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

– vrsta: adaptacija pritličja zobnih
ambulant,

– obseg: gradbena, obrtniška in in-
stalacijska dela,

– kraj izvedbe: Svetozarevska 21, Mari-
bor.

7. Pogodbena vrednost:
44,670.935,19 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 40,922.591 SIT, 50,668.190,09 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000, Ob-27280.

14.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca

Št. 031-01/00-16 Ob-32283
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Mir-

na Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 10. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je bil v postop-
ku ocenjevanja najbolje ocenjen po objav-
ljenih merilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GPI Tehnika d.o.o., Dolnje
Kamence 56, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: nadaljevanje izgrad-
nje poslovilnega objekta, zunanje uredi-
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tve in komunalne infrastrukture pokopa-
lišča Mirna Peč.

7. Pogodbena vrednost:
17,557.232,39 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,954.848,52 SIT, 17,557.232,39
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. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28634.

Občina Mirna Peč

Ob-32288
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Na-

zarje, Savinjska cesta 4, Nazarje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: ponud-

bena cena, plačilni pogoji, usposobljenost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: CM Celje, d.d., Lava 42,
Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: asfaltiranje občinskih
cest v Občini Nazarje.

7. Pogodbena vrednost: 48,019.915 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 49,003.569 SIT in 48,019.915 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-27562.

Občina Nazarje

Ob-32287
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Na-

zarje, Savinjska cesta 4, Nazarje.
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: Ponud-

bena cena, plačilni pogoji, reference, po-
sebne ugodnosti.

5 .Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za gradbeno – obrtniška dela: CM Ce-
lje, d.d., Lava 42, Celje,

– za dobavo opreme: UMT, d.o.o., Ko-
lodvorska 20a, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

– adaptacija objekta A, šola Nazarje,
ter izgradnja telovadnice (objekt C)

– dobava opreme za objekt A in C.
7. Pogodbena vrednost:
– za gradbeno – obrtniška dela:

278,102.815 SIT,
– za dobavo opreme: 46,582.912 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– za gradbeno – obrtna dela: 5,
– za dobavo opreme: 4.

10.Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za gradbeno – obrtna dela: najvišja:

288,664.912 SIT, najnižja 270,691.396
SIT

– za dobavo opreme: najvišja
60,733.964 SIT, najnižja 46,582.912 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-24840.

Občina Nazarje

Ob-32383
1. Naročnik, poštni naslov: OZG - OE

ZD Kranj, Gosposvetska c. 10, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 26. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, rok izvedbe, popolnost
ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: za celotna adaptacijska dela
RTG oddelka: Zidarstvo Prestor Srečo, s.p.,
Zg. Bela 70, 4205 Preddvor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija RTG od-
delka v ZD Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 9.910 mio SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14.166 mio SIT, 9.910 mio SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000,
Ob-28102.

Osnovno zdravstvo
Gorenjske, Kranj

Ob-32384
1. Naročnik, poštni naslov: Konzorcij za

namakanje Podravja, g.i.z., Glavni trg 19/c,
Maribor.

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

3. Datum izbire:
a) 30. 6. 2000,
b) 30. 6. 2000,
c) 28. 6. 2000,
d) 30. 6. 2000,
e) 28. 6. 2000,
f) 30. 6. 2000,
g) 28. 6. 2000,
h) 30. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena s plačilnimi pogoji,
– reference,
– garancijski roki,
– kvaliteta.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
a) SGD Vili Mesner, s.p., Kamnica,
b) SGD Vili Mesner, s.p., Kamnica,
c) Podjetje za gozdne gradnje in horti-

kulturo, d.o.o., Maribor,
d) Bovir, d.o.o., Zg. Kungota,
e) Podjetje za gozdne gradnje in horti-

kulturo, d.o.o., Maribor,
f) Izbira izvajalca ni bila opravljena,

g) Podjetje za gozdne gradnje in horti-
kulturo, d.o.o., Maribor,

h) Izbira izvajalca ni bila opravljena.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe:
a) mali namakalni sistem Senekovič,
b) mali namakalni sistem Žoekš,
c) mali namakalni sistem Pšeničnik,
d) mali namakalni sistem Čeh-Ču-

ček-Zrim,
e) mali namakalni sistem Leskovar,
f) mali namakalni sistem Jerebic,
g) mali namakalni sistem Protner,
h) mali namakalni sistem Firbas.
7. Pogodbena vrednost:
a) 11,575.071 SIT,
b) 12,671.000 SIT,
c) 16,879.888 SIT,
d) 31,250.288 SIT,
e) 11,661.171 SIT,
f) -
g) 25,941.840 SIT,
h) -
8.
9. Število prejetih ponudb:
a) 5,
b) 5,
c) 6,
d) 4,
e) 6,
f) 4,
g) 5,
h) 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
a) 14,843.373 SIT, 11,575.071 SIT,
b) 13,943.295 SIT, 10,420.364 SIT,
c) 22,403.860 SIT, 16,772.862 SIT,
d) 39,228.090 SIT, 31,250.288 SIT,
e) 14,598.560 SIT, 11,661.171 SIT,
f) -
g) 32,991.431 SIT, 25,941.840 SIT,
h) -
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000,
Ob-25280.

Konzorcij za namakanje
Podravja, g.i.z., Maribor

Št. 520/2000 Ob-32385
1. Naročnik, poštni naslov: Študentski

domovi v Ljubljani, p.p. 4262, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 28. 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: GP Bežigrad, d.d., Podmil-
ščakova 24, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova sanitarij na
objektu študentski dom VIII, Cesta 27.
aprila 31, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 23,541.744 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,308.353,80 SIT, 23,808.925 SIT.
11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000.

Študentski domovi v Ljubljani

Št. 352-05-3/2000-0801-12 Ob-32386
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, za katero vodi investicijo Ko-
munalna direkcija, Odsek za gospodar-
ske javne službe Maribor, Slovenska 40,
2000 Maribor, tel. 220-14-12, faks:
226-551.

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

3. Datum izbire: 26. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena 40 točk, refe-
rence 40 točk, kvaliteta predhodnih del 20
točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Protech, d.d., Maribor, Vita
Kraigherja 10.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja sekundar-
nega vodovoda Urban - Lucijin breg -
Kamniška graba III. faza.

7. Pogodbena vrednost:
47,543.947,43 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: gradbena
dela SGD Vili Mesner, s.p., Kamnica; mon-
tažna dela Franc Požar, s.p., Zg. Kungota.

9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 51,569.728,14 SIT, 47,543.947,43
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.
Mestna občina Maribor, Mestna uprava

Komunalna direkcija

Ob-32387
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 30. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– rok dokončanja del,
– garancijski rok,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih

obveznosti,
– ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gradis - Gradbeno podjetje
Gradnje, d.d., Ormoška cesta 22, 2250
Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška
dela; dela na strehi; krovsko kleparska
dela, Ptuj, Prešernova 35 - objekt stari
ptujski zapori.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,458.112 SIT, 15,067.039 SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000.

Mestna občina Ptuj

Ob-32388

1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-
čina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

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

3. Datum izbire: 30. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– rok dokončanja del,
– garancijski rok,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih

obveznosti,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gradbeni remont, d.o.o.,
Žnidaričevo nabrežje 10, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

– konservatorska dela - popravilo fa-
sade,

– krovsko kleparska dela
Ptuj; Prešernova ul. 4 - stanov. po-

slovni objekt.
7. Pogodbena vrednost: 9,633.109,50

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,633.109,50 SIT, 9,254.212 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000.

Mestna občina Ptuj

Št. 8/00 Ob-32389

1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-
čina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

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

3. Datum izbire: 20. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– rok dokončanja del,
– garancijski rok,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: VGP Drava Ptuj, d.d., Žnida-
ričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: kanalizacija Ormo-
ška c. - III. etapa - gradbena in montaž-
na dela, kanali BC 30, kanal B = 456 m,
kanal C = 54 m, kanal A1 = 36 m.

7. Pogodbena vrednost: 44,701.632
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 46,844.467 SIT, 44,701.632 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000.

Mestna občina Ptuj

Ob-32390
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad občine Postojna, Ljubljanska c. 4,
6230 Postojna.

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

3. Datum izbire: 7. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– strokovna usposobljenost in reference,
– ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
A) Šopkov Branko, s.p., Erazmova 18,

6230 Postojna,
B) SGD Petrovič Novak, s.p., Kajuhova

9, 6230 Postojna,
C) Razpis po sklopu C je bil neuspešen

(samo ena veljavna ponudba),
D) VIS Majdič Stane, s.p., Topolc 9,

6250 Ilirska Bistrica,
E) SGD Petrovič Novak, s.p., Kajuhova

9, 6230 Postojna,
F) Razpis po sklopu F je bil neuspešen

(samo ena veljavna ponudba),
G) VIS Majdič Stane, s.p., Topolc 9,

6250 Ilirska Bistrica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe:
A) Krovsko kleparska dela (Postojna),
B) Zamenjava stavbnega pohištva

(Postojna),
C) -
D) Strojne in elektroinstalacije (Po-

stojna),
E) Popolna obnova štirih stanovanj

(Postojna),
F) -
G) Drobna vzdrževalna dela (na ob-

močju Občine Postojna).
7. Pogodbena vrednost:
A) 9,644.469,12 SIT z DDV,
B) 6,092.901,75 SIT z DDV,
C) -
D) 5,435.745 SIT z DDV,
E) 8,644.271,55 SIT z DDV,
F) -
G) 553.751 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim:
A) -
B) 4,300.270 SIT,
C) -
D) 2,697.000 SIT,
E) 3,486.000 SIT,
F) -
G) 291.506 SIT.
9. Število prejetih ponudb:
A) 2,
B) 3,
C) 1,
D) 2,
E) 2,
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F) 2 (samo ena veljavna),
G) 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
A) 10,230.346,98 SIT z DDV,

9,644.469,12 SIT z DDV,
B) 6,990.272,94 SIT z DDV,

6,092.901,75 SIT z DDV,
C) -
D) 5,435.745 SIT z DDV, 4,546.764,35

SIT z DDV,
E) 8,644.271,55 SIT z DDV,

7,660.314,80 SIT z DDV,
F) -
G) 581.491,51 SIT z DDV, 493.976,06

SIT z DDV.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000,
Ob-28331.

Stanovanjski sklad
občine Postojna

Št. 401 Ob-32433
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenska fil-

harmonija, Kongresni trg 10, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalcev brez omejitev objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 42 z dne 19. 5. 2000
(Ob-275668).

3. Datum izbire: 29. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila objavljena v razpisni doku-
mentaciji.

Odločilna je bila cena, rok izvedbe in
garancijski roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GP Energoplan, d.d., Pod
hribom 55, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  gradbena, obrtniška,
elektroinstalacijska, strojnoinstalacijska
dela in dvigala.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost z vključenim DDV je 431,149.197
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: na razpis je

prispelo sedem ponudb: štiri za vsa razpisa-
na dela, ena za elektro in strojno instalacij-
ska dela in dve za elektro instalacijska dela.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 468,906.068 SIT, 431,149.197 SIT.

11., 12., 13.
Slovenska filharmonija, Ljubljana

Št. 344-04-05/00 Ob-32434
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Čr-

na na Koroškem, Center 101, Črna na Ko-
roškem, tel. 02/870 48 10, faks
02/870-48-21.

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

3. Datum izbire: 23. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):

– ponudbena cena in nižje
enotne cene ponudnika 60 točk,

– fiksnost ponujene cene 6 točk,
– pogoji in način plačila

izvedenih del 10 točk,
– realnost ponudbe 3 točke,
– rok za izvedbo del 3 točke,
– garancijski rok in jamstva

za kvaliteto izvedenih del 6 točk,
– reference ponudnika 3 točke,
– sestav strokovnih kadrov,

ki bodo sodelovali pri gradnji
in njihove reference 3 točke,

– dodatne ugodnosti
ponudnika 6 točk.

Skupaj: 100 točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbena mehanizacija in
gradbena dela Marjan Slemenšek, s.p.,
Lampreče 7, Črna na Koroškem.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: lokalna cesta Lipold
– Sv. Jakob v Koprivni, odsek Lipold–
Podovšovnik, dolžine 1.600 m.

Sklop A: obnova sistema za odvodnjo
meteorne vode, utrditev tampona in asfalti-
ranje cestišča.

Sklop B: obnova opornih zidov in hidro-
tehnična dela.

7. Pogodbena vrednost:
46,019.317,76 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

52,021.279,60 SIT, 46,019.317,76 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-24826.

Občina Črna na Koroškem

Št. 2.1.2.-3290 Ob-32435
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 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: 20. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
Tehnični del (utež 50%):
– ustrezna tehnologija, terminski plan,

zagotavljanje kvalitete 50 točk,
– izobrazbena struktura predvidenega

kadra 10 točk,
– splošne delovne izkušnje ponudnika

10 točk,
– reference na podobnih objektih 30 točk.
Finančni delež (utež 50%):
– višina ponudbene cene v primerjavi s

ponudbeno.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Podjetje za zaščito in izola-
cijo površin “Pleskar” d.d., Ptuj, Ul. Heroja
Lacka 5.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  antikorozijska zašči-
ta jeklenih mostov konstrukcij mostu v
km 578+420 in km 579+942 na progi
Ljubljana–Sežana.

7. Pogodbena vrednost: 14,726.250 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,892.600,40 SIT, 14,726.250 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. 44 z dne 26. 5. 2000.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 2.1.2.-3290 Ob-32436
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 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: 20. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
Tehnični del (utež 60%):
– ustrezna tehnologija, terminski plan,

zagotavljanje kvalitete 50 točk,
– izobrazbena struktura predvidenega

kadra 10 točk,
– splošne delovne izkušnje ponudnika

10 točk,
– reference na podobnih objektih 30 točk.
Finančni delež (utež 40%):
– višina ponudbene cene v primerjavi s

ponudbeno.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Rudarstvo - Gradbeništvo -
Sanacije, d.d., Dimičeva 16, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  izvedba sanacije obo-
kanega kamnitega mostu v km
593+245 na progi Ljubljana–Sežana.

7. Pogodbena vrednost: 8,417.006,85
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,006.845 SIT, 8,417.006,85 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. 44 z dne 26. 5. 2000.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 54/2000 Ob-32492
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za znanost in tehnologijo, Trg osvobodilne
fronte 13, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 13. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik Alu Alprem, je v
veljavni ponudbi na javni razpis za izbiro iz-
vajalca brez omejitev na osnovi razpisne do-
kumentacije in glede na objavljena merila za
ocenjevanje ponudb (14. točka javnega raz-
pisa in IV. del razpisne dokumentacije) po-
nudil najugodnejšo ponudbo. Ob ponujenih
primerljivo enakih plačilnih pogojih je Alu
Alprem ponudil najnižjo ceno za primerljivo
funkcionalno izvedbo zamenjave oken.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Alu Alprem, Ljubljanska 15,
Kamnik.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava zasteklje-
nih oken na stari stavbi Kemijskega in-
štituta v Ljubljani s kovinskimi zasteklje-
nimi okni z žaluzijami.

7. Pogodbena vrednost: 54,977.881 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 69,918.886 SIT, 54,977.881 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur.l. RS,
št. 36-37 z dne 5. 5. 2000, Ob-26776.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 303-7/2000-02/3 Ob-32522
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad občine Maribor, Grajski trg 1, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 26. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference ponudnika in podizva-
jalcev za tovrstna dela v obdobju zadnjih 5
let, ponudbena cena, rok izvedbe, garancij-
ski rok, usposobljenost ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Stavbar IGM d.d., Miklavška
c. 40, 2311 Hoče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba zunanje ure-
ditve in komunalnih priključkov 24 sta-
novanjskega bloka na Teznu v Mariboru.

7. Pogodbena vrednost:
43,345.076,30 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 47,759.345,72 SIT; 43,345.076,30
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28887.

Stanovanjski sklad občine Maribor

Št. 81/2000 Ob-32526
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 12. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok, ponudbeni odstotek za obračun ma-
nipulativnih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalne gradnje, d.o.o.,
Cesta na Krko 7. 1290 Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda
po Cesti dveh cesarjev in Mokrški cesti.

7. Pogodbena vrednost:
94,522.166,25 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 99,329.409 SIT in 94,522.166,25 SIT
(brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14/99;
izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.

13.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Št. 88/2000 Ob-32527
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 7. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok, ponudbeni odstotek za obračun ma-
nipulativnih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalne gradnje, d.o.o.,
Cesta na Krko 7. 1290 Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija kanalizacije
na Cesti talcev v Medvodah.

7. Pogodbena vrednost: 2,964.263,65
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,420.048 SIT in 2,964.263,65 SIT
(brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14/99;
izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.

13.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Št. 76/2000 Ob-32528
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 7. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok, ponudbeni odstotek za obračun ma-
nipulativnih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: KPL, d.d. Tbilisijska 61,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija vodovoda in
kanalizacije po Cesti XIII, Rožna dolina.

7. Pogodbena vrednost:
22,495.121,60 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 23,495.695,45 SIT in 22,495.121,60
SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14/99;
izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.

13.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Št. 77/2000 Ob-32529
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 7. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok, ponudbeni odstotek za obračun ma-
nipulativnih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: KPL, d.d. Tbilisijska 61,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava vodovoda
in sanacija kanalizacije v Rožni dolini
Cesta VI in sanacija kanalizacije po Ce-
sti XVII.

7. Pogodbena vrednost:
37,510.646,13 SIT (brez DDV)

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 38,515.305,15 SIT in 37,510.646,13
SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14/99;
izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.

13.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Št. 14/2000 Ob-32547
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Mestna uprava, Zavod za
šport, Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Mari-
bor, 062/221-771.

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

3. Datum izbire: 5. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kompletnost ponudbe, ponud-
bena cena, reference na podobnih projek-
tih, rok izvedbe, plačilni pogoji, finančna
sposobnost ponudnika, garancijska doba.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Slovenijašport - 3 T, d.o.o.,
Celovška 25, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava travnate
površine v Ljudskem vrtu na igrišču Par-
tizan z umetno travo v izmeri ca.
7.800 m2.

7. Pogodbena vrednost: 75,000.000
SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 105,466.087 SIT, 88,622.417 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Zavod za šport

Št. 8120/2072/2000 Ob-32561
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, telefaks: 061/174-24-42.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (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):
– skupna ponudbena cena (67%),
– plačilni pogoji (5%),
– ISO standard (3%),
– potrjene reference za dela v stikališčih

do 110 kV (5%),
– potrjene reference za dela v stikališčih

nad 110 kV (15%),
– potrjene reference ponudnika in nje-

govega podizvajalca za dosedanja dela (po
letu 1991) v stikališčih RTP Maribor (5%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Karl Jazbec, s.p., Žetale
14A, 2287 Žetale.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: RTP 400/110 kV Ma-
ribor, zamenjava VN opreme v stikališču
400 kV - gradbena in obrtniška dela.

7. Pogodbena vrednost: 21,228.573
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,923.229,33 SIT, 21,228.573 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000.

Elektro - Slovenija, d.o.o.

Št. 8120/2073/2000 Ob-32562
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, telefaks: 061/174-24-42.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (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):
– skupna ponudbena cena (67%),
– plačilni pogoji (5%),
– ISO standard (3%),
– potrjene reference za dela v stikališčih

do 110 kV (5%),
– potrjene reference za dela v stikališčih

nad 110 kV (15%),
– potrjene reference ponudnika in nje-

govega podgizvajalca za dosedanja dela (po
letu 1991) v stikališčih RTP Maribor (5%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elwe & Co, d.o.o., Na Je-
lovcu 70, 2351 Kamnica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava VN opre-
me v stikališču 400 kV TR polje T41 in
T42 v RTP 400/110 kV Maribor - izvaja-
nje elektromontažnih del.

7. Pogodbena vrednost: 8,327.620 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,405.011,62 SIT, 8,327.620 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000.

Elektro - Slovenija, d.o.o.

Ob-32564
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad občine Celje, Trg celjskih knezov 8,
3000 Celje, faks: 03/5481-512.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti (50. člen ZJN).

3. Datum izbire: 10. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– popolnost ponudbe,
– izpolnitev pogojev podanih v razpisni

dokumentaciji,
– organiziranost dežurne službe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Lilija, d.o.o., Štok Darko, s.p., Koso-

velova 7, 3000 Celje,
– Belina Jurij, s.p., Jenkova 28, 3000

Celje,
– Zaupanje, d.o.o., Gregorčičeva 6,

3000 Celje,
– Kolenc Vinko, s.p., Gosposka 27,

3000 Celje,
– Jug Mirko, s.p., Lokrovec 64, 3000

Celje,
– DVG Lift Servis, d.o.o., Špruha 7,

1236 Trzin,
– KM inštalacije, d.o.o., Škofja vas 65,

3211 Škofja vas,
– Elektrosignal, d.o.o., Lava 6/a, 3000

Celje,
– Gradia, d.o.o., Valvazorjeva 56, 3000

Celje,
– Mika dom, d.o.o., Mariborska 86,

3000 Celje,
– Mirko Zebec, s.p., Vrunčeva 2, 3000

Celje,
– Stan: podjetje Velenje, d.o.o., Koro-

ška c. 48, 3320 Velenje,
– Mizarstvo Črepinšek, s.p., Arclin 90,

3211 Škofja vas,
– Adapta (Boris Grivič, s.p.), Teharska

c. 110, 3000 Celje,
– Zagoričnik Jernej, s.p., Ob strugi 4,

3311 Šempeter,
– Kapetan Mauer Azra, s.p., Stanetova

16/a, 3000 Celje,
– Gmajner Edvard, s.p., Šempeter

91/b, 3311 Šempeter,
– Pluton gradnje, d.o.o., Rimska c. 102,

3311 Šempeter,
– Škratek, d.o.o., Ruše 8/c, 3301 Pet-

rovče,
– Tepeš Jože, s.p., Gornja vas 13, 3231

Grobelno,
– Kovačič Dušan, s.p., Mariborska 68,

3000 Celje,

– Knez Marjan, s.p., Levec 14/a, 3301
Petrovče,

– Gajšak Zlatko, s.p., Lopata 18/b,
3000 Celje,

– Jurički Željko, s.p., Muzejski trg 3,
3000 Celje,

– Smajlovič Muhamed, s.p., Stražica 1,
3213 Frankolovo,

– Mizarstvo Peter Hrastelj, s.p., Trubar-
jeva ul. 30, 3270 Laško,

– Ovtar Boštjan, s.p., Ilovca 13, 3212
Vojnik,

– Elektro Turnšek, s.p., Mariborska 86,
3000 Celje,

– Viher Dušan, s.p. Podvin 11, 3310
Žalec,

– Šarlah Marjan, s.p., Arclin 87, 3211
Škofja vas,

– Žurej Vinko, s.p., Homec 14/a, 3203
Nova Cerkev,

– Gradbeništvo Božičnik, s.p., Opekar-
niška c. 1, 3000 Celje,

– Šuster Gregor, s.p., Kotnikova 5,
3000 Celje,

– Monter, d.o.o., Medlog 7/c, 3000
Celje,

– Gradis, d.d, Ulica XIV. Divizije 10,
3000 Celje,

– Šlavs Leopold, s.p., Dobrna 33/e,
3204 Dobrna,

– Prenova, d.o.o., Verpete 5, 3213
Frankolovo,

– Remont, d.d., Oblakova 30, 3000
Celje,

– Elektroinženiring, d.o.o., Mariborska
32/a, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela.

Investicijska in vzdrževalna dela na viso-
kogradnih objektih, ki so v upravljanju oziro-
ma v lasti naročnika, na območju občine
Celje: gradbena, krovska, kleparska, klju-
čavničarska, mizarska, steklarska, kerami-
čarska, slikopleskarska, parketarska in PVC
tlaki, elektroinstalaterska, instalacije vodo-
voda, plina, centralna kurjava, vzdrževanje
dvigal, vzdrževanje podpostaj in hidroforjev
ter čiščenje prostorov po izvršenih gradbe-
nih posegih.

7. Pogodbena vrednost: letno skupaj
znaša vrednost planiranih vseh del
80,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 39.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000.

13.
Občina Celje

Stanovanjski sklad
občine Celje

Št. 16/00 Ob-32565
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad Mestne občine Koper, Verdijeva 6,
Koper.

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

3. Datum izbire: 7. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): elementi ponudb:ponudbena ce-
na, reference, rok izvedbe in garancijski rok
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so bili ovrednoteni po objavljenih merilih na-
ročnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Makro5, d.o.o., Koper, Kidri-
čeva 46, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška, insta-
laterska dela – Bernetičeva 22, Koper.

7. Pogodbena vrednost:
18,727.529,41 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: oddano v
kompletu.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,381.760 SIT, 15,889.437 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.

Stanovanjski sklad
Mestne občine Koper

Št. 16/00 Ob-32566
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad Mestne občine Koper, Verdijeva 6,
Koper.

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

3. Datum izbire: 7. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): elementi ponudb: ponudbena ce-
na, reference, rok izvedbe in garancijski rok
so bili ovrednoteni po objavljenih merilih na-
ročnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Geoit, d.o.o., Ankaran, Ko-
lomban 37, Ankaran.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška, insta-
laterska dela – Razgledna 2, Ankaran.

7. Pogodbena vrednost:
72,581.616,21 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: oddano v
kompletu.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 96,309.258 SIT, 72,581.616 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.

Stanovanjski sklad
Mestne občine Koper

Ob-32567
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Upra-
va za izvrševanje kazenskih sankcij, Tivol-
ska 50, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 11. 7. 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 objektov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GIP Stavbenik d.d., Ulica
15. maja 16, Koper.

Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: kompletna izgradnja no-
vega Zavoda za prestajanje kazni zapo-
ra v Kopru.

7. Pogodbena vrednost:
1.412,218.219,20 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo dal ponudnik podi-
zvajalcem: 868,924.135,67 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10.Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1.583,790.174 SIT,
1.412,218.219,20 SIT.

11. Morebitne druge pomembne infor-
macije o postopku izbire izvajalca: noben
ponudnik ni bil izločen pred ocenjevanjem
ponudb.

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. 48 z dne 2.
6. 2000, Ob-28732.

Republika Slovenija
Ministrstvo za pravosodje

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. 080-09-4463 Ob-32284
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Že-

lezniki, Železniki, Češnjica 48.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi poročila strokovne ko-
misije z dne 26. 6. 2000 je izbrani ponudnik
prejel najvišjo oceno po merilih, navedenih v
razpisni dokumentaciji in je zato tudi izbran.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IEI d.o.o. Maribor, Ljubljan-
ska 9.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va PGD in PZI projektov za kanalizacij-
ski sistem Selca-Dolenja vas, s CČN v
Dolenji vasi.

7. Pogodbena vrednost: 3,927.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,864.310 SIT, 2,975.000 SIT.
11., 12., 13.

Občina Železniki

Ob-32285
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenska

nacionalna turistična organizacija, Dunajska
156, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšege ponudni-
ka (3.člen ZJN): javni razpis storitev brez
omejitev.

3. Datm izbire: 20. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): strokovna komisija je ugoto-

vila, da je prispelo sedem veljavnih po-
nudb, od tega so bile štiri ponudbe popol-
ne in tri ponudbe nepopolne. Strokovna
komisija je na podlagi pregleda in oceni-
tve veljavnih in popolnih prejetih ponudb
ugotovila, da je ponudnik – F – Rent a car
ugodnejši od ostalih ponudnikov. Ponu-
dnik je zbral največje število možnih točk.
Ponudnik ponuja naročniku najnižjo ce-
no, kar predstavlja 70% vseh točk, kot
bistveni element ocenjevalnih pogojev ozi-
roma meril. Pri merilih kakovosti in zanes-
ljivosti storitev, referenc in usposobljeno-
sti nosilcev izvedbe je največje število točk
dobil sicer ponudnik ABC Rent a car, kar
pa ni zadostovalo za izbiro najugodnejše-
ga ponudnika. Ponudnika Avis Rent a car
Alpe No. 1 d.o.o. in Alpetour – Potovalna
agencija d.d.sta prejela v vseh merilih ni-
žje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: F-Rent a car d.o.o., Na trati
11, 1210 Lubljana; ki ga zastopa direktor
mag. Pavao Hajdinjak.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: najem
vozil z voznikom ali brez do konca leta
2000.

7. Pogodbena vrednost: okvirna pogod-
bena vrednost je 6 mio SIT. Plačila se bodo
opravljala sukcesivno na podlagi naročil na-
ročnika in opravljenih storitev v skladu s
cenikom, ki je sestavni del ponudbe in po-
godbe ponudnika.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih): podizvajalcev ni in naročilo ni bilo
oddano po delih.

9. Število prejetih ponudb: naročnik je
prejel sedem veljavnih ponudb od tega štiri
popolne ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: najvišje cene je ponudil ponudnik Alpe-
tour – Potovalna agencija, d.d., M. Vadno-
va 8, 4000 Kranj. Cene se gibljejo za najem
vozila brez voznika od 9.000 SIT do 25.000
SIT na dan brez DDV za neomejeno število
km (gorivo se plačuje po trenutni ceni) in
cena voznika 9.000 SIT na dan (stroški par-
kirnin, cestnin, tunelnin in stroški bivanja
voznika se plačajo dodatno na podlagi prilo-
ženih računov).

Najnižje cene je ponudil ponudnik F –
Rent a car, Na trati 11, 1000 Ljubljana.
Cene najema vozila se gibljejo od 3.989
SIT do 8.774 SIT na dan brez DDV. V ceni
je vključen najem, neomejeno št. km, vsa
zavarovanja. Potrebno je doplačati stroške
goriva, cestnin itd. V primeru prevoženih
manj kot 100 km se upošteva redni cenik in
40% popusta. Cene najema vozila z vozni-
kom se gibljejo od 15.540,65 SIT do
21.224,50 SIT na dan. V ceni je vključen
najem vozila, 300km, vsa zavarovanja, stro-
ški voznika in gorivo. V ceni ni vključen vsak
dodatni km nad 300 km.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: na-
ročnik je skladno z 39. členom ZJN zaprosil
za obrazložitev neobičajno nizkih cen. Z
obrazložitvijo je bil zadovoljen.

12.
Slovenska nacionalna turistična

organizacija
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Št. 64-1/00 Ob-32286
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Rib-

nica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena 60%, referen-
ce s področja razpisanih storitev 20%, dru-
ge ugodnosti, ki so jih ponudniki ponudili
šolam že v oblikovanih cenah 20%; izbrani
izvajalec je dosegel največje število točk po
objavljenih merilih in kriterijih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Integral Stojna Kočevje, avtobusni pro-
met d.o.o, Reška cesta 1, 1330 Kočevje –
za razpisane relacije pod točko 1, 2, 3 in 4;

– Prevozništvo Iztok Pucer s.p., Lepov-
če 22, 1310 Ribnica – za razpisano relacijo
pod točko 5;

– Point Stane Krajec s.p., Zapuže 2,
1310 Ribnica – za razpisane relacije pod
točko 6, 7, 8, in 9;

– Reta d.o.o., Žlebič 38, 1310 Ribnica
– za razpisano relacijo pod točko 10.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje prevozov učencev v osnovne šole
na območju Občine Ribnica za šolsko
leto 2000/2001, 2001/2002 in
2002/2003.

7. Pogodbena vrednost za šolsko leto
2000/2001: 155.642 SIT na dan oziroma
29,571.980 SIT na leto.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be za šolsko leto 2000/2001: na dan
159.406 SIT, 155.642 SIT; na leto
30,287.140 SIT, 29,571.980 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

13. Številka objave v Uradnem listu Re-
publike Slovenije: Ur.l. RS, št. 39 z dne
12. 5. 2000, Ob-27210.

Občina Ribnica

Ob-32391
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Repu-

blike Slovenije za blagovne rezerve, Ljublja-
na, Dunajska 106.

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

3. Datum izbire: 5. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): nižje cene.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Inspect, d.d., Ljubljana, Jak-
šičeva 5, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
a) izvajanje kontrole količine in ka-

kovosti slovenske pšenice in rži-žetev
2000,

b) izvajanje kontrole količine in ka-
kovosti pšenice in rži ob odpremi iz skla-
dišč,

c) izvajanje intervencijskih kontrol
količine in kakovosti pšenice in rži,

d) izvajanje kontrole količine in ka-
kovosti pšenice iz uvoza.

7. Pogodbena vrednost: 120 mio SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
a) Vrednost najvišje ponudbe - izvajanje

kontrole količine in kakovosti slovenske pše-
nice in rži-žetev 2000:

– 560 SIT/tono blaga,
– 11.000 SIT/1 analiza,
– 55.000 SIT/1 odkupno mesto.
Vrednost najnižje ponudbe - izvajanje

kontrole količine in kakovosti slovenske pše-
nice in rži-žetev 2000:

– 533 SIT/tono blaga,
– 10.530 SIT/1 analiza,
– 50.000 SIT/1 odkupno mesto.
b) Vrednost najvišje ponudbe - izvajanje

kontrole količine in kakovosti pšenice in rži
ob odpremi iz skladišč: 560 SIT/tono bla-
ga,

Vrednost najnižje ponudbe - izvajanje
kontrole količine in kakovosti pšenice in ob
odpremi iz skladišč: 533 SIT/tono blaga,

c) Vrednost najvišje ponudbe - izvajanje
intervencijskih kontrol količine in kakovosti
pšenice in rži: 55.000 SIT/intervencijski
dan,

Vrednost najnižje ponudbe - izvajanje in-
tervencijskih kontrol količine in kakovosti
pšenice in rži: 50.000 SIT/intervencijski
dan,

d) Vrednost najvišje ponudbe - izvajanje
kontrole količine in kakovosti pšenice iz uvo-
za: 230 SIT/tono pšenice,

Vrednost najnižje ponudbe - izvajanje
kontrole količine in kakovosti pšenice iz uvo-
za: 200 SIT/tono pšenice.

11., 12.
Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve

Ob-32392
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Repu-

blike Slovenije za blagovne rezerve, Ljublja-
na, Dunajska 106.

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

3. Datum izbire: 5. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): nižje cene.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Inspect, d.d., Ljubljana, Jak-
šičeva 5, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
a) izvajanje intervencijskih kontrol

količine in kakovosti kmetijsko - živil-
skega blaga (razen pšenice in rži), dru-
gega blaga in tehničnih proizvodov,

b) izvajanje kontrole količine in ka-
kovosti embaliranega, paletiziranega ži-
vilskega blaga in neživilskega blaga in
drugih tehničnih proizvodov,

c) izvajanje kontrole količine in ka-
kovosti nafte in naftnih derivatov.

7. Pogodbena vrednost: 50 mio SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) Vrednost najvišje ponudbe - izvajanje

intervencijskih kontrol količine in kakovosti
kmetijsko - živilskega blaga (razen pšenice

in rži), drugega blaga in tehničnih proizvo-
dov: 55.000 SIT/intervencijski dan.

Vrednost najnižje ponudbe - izvajanja in-
tervencijskih kontrol količine in kakovosti
kmetijsko živilskega blaga (razen pšenice in
rži), drugega blaga in tehničnih proizvodov:
50.000 SIT/intervencijski dan.

b) Vrednost najvišje ponudbe - izvajanje
kontrole količine in kakovosti embalirane-
ga, paletiziranega živilskega blaga in neživil-
skega blaga in drugih tehničnih proizvodov:
350 SIT/1 tono.

Vrednost najnižje ponudbe - izvajanje
kontrole količine in kakovosti embalirane-
ga, paletiziranega živilskega blaga in neživil-
skega blaga in drugih tehničnih proizvodov:
300 SIT/1 tono.

c) Vrednost najvišje ponudbe - izvajanje
kontrole količine in kakovosti nafte in naf-
tnih derivatov: 22 SIT/1 tono blaga.

Vrednost najnižje ponudbe - izvajanje
kontrole količine in kakovosti nafte in naf-
tnih derivatov: 18 SIT/1 tono blaga.

11., 12.
Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve

Ob-32393
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarni-
ška 19, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca storitev brez omejitev za prigradnjo
reducirne postaje 8,5/1,2 bar blokov 1,
2 in 3.

3. Datum izbire: 11. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po drugem odstavku 34. člena
ZJN javni razpis ni uspel. Javni razpis se bo
ponovil.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000,
Ob-29469.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Ob-32394
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Ljubljani, Ekonomska fakulteta, 1101 Ljub-
ljana, Kardeljeva ploščad 17.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis storitev brez
omejitev.

3. Datum izbire: 9. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena obrokov - 25 točk, višina
mesečne najemnine - 20 točk, kvaliteta po-
nudbe - 25 točk, pestrost ponudbe - 20
točk in usposobljenost ponudnika – 10
točk. Najugodnejša je tista ponudba, ki po
vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje
število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sodexho, prehrana in stori-
tve, d.o.o., Tržaška 40, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: najem
poslovnega prostora za pripravo in do-
stavo hrane študentom, delavcem in go-
stom fakultete.
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7. Pogodbena vrednost: 600.000 SIT
mesečno.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 600.000 SIT mesečno, 590.000 SIT
mesečno.

11., 12.
Univerza v Ljubljani

Ekonomska fakulteta

Ob-32395
1. Naročnik, poštni naslov: Srednja šola

za gostinstvo in turizem Maribor, Mladinska
ulica 14a, 2000 Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 21. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
a) ugodna končna cena,
b) reference,
c) kakovost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
I. skupina: meso in mesni izdelki:

1. Košaki tovarna mesnih izdelkov,
d.d., Oreško nabrežje 1, Maribor;

2. Mesarstvo Igor Bračič, s.p., Ul.
borcev za severno mejo, Maribor;

3. Celjske mesnine, d.d., Celje, Ce-
sta v Trnovlje 17;

II. skupina: ribe:
1. Brumec - Ručigaj, d.o.o., Loka, Te-

stenova 55, Mengeš;
2. Koloninale veletrgovina, d.d., Tr-

žaška c. 39, Maribor;
III. skupina: zelenjava, sadje:

1. Povrtnina, d.d., Maribor, Tržaška
c. 33;

2. Mercator SVS, d.d., Rogozniška c.
8, Ptuj;

IV. skupina: ostali prehrambeni izdelki:
1. Koloniale veletrgovina, d.d., Trža-

ška c. 39, Maribor;
2. Mercator SVS, d.d., Ptuj, Rogozni-

ška c. 8.
6. (a) Kraj dobave: Srednja šola za gos-

tinstvo in turizem Maribor, Mladinska ulica
14a, 2000 Maribor, fco. kuhinja.

(b) Vrsta in obseg dodeljenih del: pre-
hrambeno blago po skupinah.

7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: 1,040.274 SIT,

1,094.507 SIT in 1,447.306 SIT.
2. skupina: 394.966,80 SIT,

105.391,50 SIT.
3. skupina: 505.647 SIT,

625.038,90 SIT.
4. skupina: 1,479.895,21 SIT,

1,218.474,30 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,479.895,21 SIT, 105.391,50 SIT (za
posamezne artikle iz skupine).

11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 44 z dne
26. 5. 2000.

Srednja šola za gostinstvo
in turizem Maribor

Št. 2.-3953/00 Ob-32437
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
ulica 11, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 4. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference 30%, rok 10%, po-
nudbena cena 60%; ponudnik izpolnjuje vse
zahteve iz razpisne dokumentacije in je za
naročnika cenovno najugodnejši.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sipronika, d.o.o., Tržaška
2, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:  izde-
lava projektov PGD, PZI in PZR: krmilje-
nje ur z radijskim signalom na celotnem
področju Slovenskih železnic.

7. Pogodbena vrednost: 5,712.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 42,840.000 SIT, 5,712.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: po-
nudbi obeh ponudnikov sta po tehnični plati
absolutno primerljivi, vendar pa ponudnik z
višjo cenovno vrednostjo ponudbe – torej
po finančni plati – bistveno odstopa od oce-
njene vrednosti naročila, ki je bila podana v
razpisni dokumentaciji.

12.
Slovenske železnice, d.d.

Ob-32438
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor, te-
lefaks 062/222-241.

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

3. Datum izbire: sklep o izbiri je bil spre-
jet dne 29. 6. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): ocenitev je bila opravljena po
merilih iz razpisne dokumentacije:

– ponudbena cena 55%,
– reference ponudnika 30%,
– roki izdelave 6%,
– plačilni pogoji 5%,
– ISO standard 4%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: IBE, d.d., Hajdrihova 4,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije (idejne re-
šitve, IDP, PGD, PZR, PZI, PID) in investi-
cijske dokumentacije (IP) za DV 110 kV
Lenart–Radenci.

7. Pogodbena vrednost: 33,915.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,032.000 SIT, 33,915.000 SIT.
11., 12.

Elektro Maribor, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Št. 122-2/00 Ob-32465
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 11. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
a) funkcionalnost in kakovost (do 45

točk),
b) cena izdelave strokovnega mnenja (do

35 točk),
c) reference ponudnika ter kadrovska za-

sedba (do 10 točk),
d) rok izdelave strokovnega mnenja (do

10 točk).
Izbrani izvajalec je pri ocenjevanju dose-

gel višje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: KPMG Slovenija d.o.o. Ljub-
ljana, Dunajska 21, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va strokovnega mnenja o upravičenosti
izkazanega negativnega poslovnega izi-
da za leto 1999 v Kliničnem centru Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 7,477.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja: 7,477.000 SIT; najnižja:
7,336.350 SIT.

11., 12., 13.
Ministrstvo za zdravstvo

Št. 90315-8/2000-15 Ob-32466
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 21. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): velja za vse razpisane naloge
enako, in sicer:

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
Nista oddani nalogi 3.3. in 3.4.
Za navedeni nalogi nobena od prejetih

ponudb ni ustrezala zahtevam iz razpisne
dokumentacije glede bistvenih elementov
ponudbe (cena). V teku je novi razpis.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– naloga 3.1.: Digi Data d.o.o., Opekar-
ska 11, Ljubljana,

– naloga 3.2.: Geodetski zavod Sloveni-
je d.d., Zemljemerska 12, Ljubljana,

– naloga 3.3.: ni oddana,
– naloga 3.4.: ni oddana,
– naloga 3.5.: Geodetski inženiring Ma-

ribor - Geoin, d.o.o., Gosposvetska 28, Ma-
ribor,

– naloga 3.6.: Monolit, d.o.o., Letališka
17, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
3.1. usklajevanje podatkov in dovz-

drževanje DKN – območje 2000-16,
3.2. usklajevanje podatkov in dovz-

drževanje DKN – območje 2000-17,
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3.3.,
3.4.,
3.5. usklajevanje podatkov in dovz-

drževanje DKN – območje 2000-20,
3.6. skaniranje arhiva zemljiškega

katastra – območje 2000-21.
7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 6,497.400 SIT,
– naloga 3.2.: 1,195.080 SIT,
– naloga 3.3.:,
– naloga 3.4.:,
– naloga 3.5.: 1,729.200 SIT,
– naloga 3.6.:13,992.500 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni podizvajalcev, razen za nalogo
3.6., kjer je 29% delež podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: za naloge
3.1., 3.2., 3.3. in 3.5. sta bili prejeti po 2
ponudbi, za nalogo 3.4. 3 ponudbe, za na-
logo 3.6. pa 4 ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

– naloga 3.1.: 7,146.733 SIT,
6,497.400 SIT,

– naloga 3.2.: 1,400.000 SIT,
1,195.080 SIT,

– naloga 3.3.:,
– naloga 3.4.:,
– naloga 3.5.: 1,836.170 SIT,

1,729.200 SIT,
– naloga 3.6.: 17,782.312 SIT,

11,250.000 SIT.
11., 12., 13.

Geodetska uprava RS

Ob-32521
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa:  Občina  Velike  Lašče,  Velike
Lašče 15, 1315 Velike Lašče; faks:
01/78-89-238.

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

3., 4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno ter vrsta in obseg dodeljenih
del:

– Prevozi - usluge Janez Škulj s. p., Po-
nikve 27a, Videm-Dobrepolje, za prevoze
otrok v osnovno šolo na relaciji A - kombi,

– Mongel d. o. o., Podjetje za trgovino
in turizem, Rašica, Velike Lašče, za prevo-
ze otrok v osnovno šolo na relaciji B - kom-
bi,

– Cveto Peterlin s. p., Veliki Osolnik 31,
Rob, za prevoze otrok v osnovno šolo na
relaciji C - avtobus.

6. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevoza šo-
loobveznih otrok v Občini Velike Lašče
za šolsko leto 2000/2001 na relaciji A -
kombi, B - kombi; za šolsko leto
2000/2001 do 2004/2005 na relaciji
C - avtobus.

7. Pogodbena vrednost:
– za šolsko leto 2000/2001 na relaciji

A-kombi je 4,297.104 SIT,
– za šolsko leto 2000/2001 na relaciji

B - kombi je 2,803.815 SIT,
– za šolsko leto 2000/2001 na relaciji

C - avtobus je 6,615.000 SIT.
8.

9. Število prejetih ponudb:
– za relacijo A - kombi: 2,
– za relacijo B - kombi: 2,
– za relacijo C - avtobus: 2.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000.

Občina Velike Lašče

Št. 101/99 Ob-32524
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 12. 7. 2000
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IEI – Inštitut za ekološki in-
ženiring, d.o.o., Ljubljanska 9, 2000 Mari-
bor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sana-
cija vodovoda v Zaborštu in Zajelšah BS
9/2, BS 9/3.

7. Pogodbena vrednost: 3,900.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,185.000 SIT in 3,900.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 80 z dne 27. 11.
1998, št. objave: 99/98; izid v Uradnem
listu RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999,
Ob-010238

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana

Št. 7/2000 Ob-32525
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 12. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o., Slo-
venčeva 95, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: grad-
nja vodovoda in kanalizacije v naselju
Pržanj (ŠS 4/3).

7. Pogodbena vrednost: 3,800.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,055.000 SIT in 3,800.000 SIT (brez
DDV).

11.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 80 z dne 27. 11.
1998, št. objave 99/98; izid: v Uradnem
listu RS, št. 11/99 z dne 19. 2. 1999,
Ob-010238

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana

Št. 352-21-36/00 Ob-32531
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Urad RS za prostorsko planiranje, Du-
najska 47, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 30. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: upošte-

vana so bila naslednja merila za izbiro naju-
godnejšega ponudnika:

– reference ponudnika in projektne sku-
pine: maks. 30%,

– kadrovska zasedba projektne skupine:
maks. 24%,

– ponudbena cena razpisanih del: maks.
20%,

– trajanje razpisanih del: maks: 20%,
– ponujeni tehnični nivo izdelave doku-

mentacije: maks 6%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Projektivni atelje – Prostor,
d.o.o., Kersnikova 9, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va prostorske dokumentacije za avto-
cestni odsek Hrastje–Kronovo.

7. Pogodbena vrednost: 7,867.200 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: izdelovalec
bo prevzel nalogo v celoti brez zunanjih so-
delavcev.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,791.720 SIT, 7,867.200 SIT.
11., 12

Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-32546
1. Naročnik, poštni naslov: Banka Slo-

venije, Slovenska 35, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka: javni razpis za nadgradnjo in posodobi-
tev strojne opreme za opravljanje plačilnega
prometa v državi.

3. Datum izbire: 16. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: merila,

navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Intertrade ITS d.d., Kolod-
vorska 9, 1000 Ljubljana;

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va strojne in programske opreme.

7. Pogodbena vrednost: 15,755.362
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo ponudnik oddal po-
dizvajalcem ali tretjim: naročilo ni bilo odda-
no po delih.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,037.712 SIT in 15,462.932 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu RS

(vpiše Uradni list), Ur. list št. 42 z dne 19. 5.
2000

Banka Slovenije
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Ob-32549
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): Ur. l. RS, št. 48.

3. Datum izbire: 4. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena s plačilnimi pogoji,
– reference,
– osnovni kapital podjetja,
– bonitetna informacija,
– število zaposlenih in kadrovska struk-

tura.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: APS, d.d., Velenje, Koroška
c. 64.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: prevoz
blaga.

7. Pogodbena vrednost: 144,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,80 SIT/kg–2,25 SIT/kg.
11., 12.

Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 81/33/02 Ob-32574
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 30. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference izvajalca za tovrstna dela.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Dalen, d.o.o., Šlandrova 10,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:  mon-
taža OPGW kabla na objektu DV 110 kV
Formin–Ptuj–Kidričevo.

7. Pogodbena vrednost:
16,351.891,20 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik od-
dal podizvajalcem ali tretjim: 12,891.641 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

18,807.783,40 SIT, 14,694.569,34 SIT.
11., 12.

Elektro - Slovenija, d.o.o.

Št. 266-12/00 Ob-32575
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
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):
1. za izgradnjo objekta mejnega preho-

da Rogatec: reference in cena ponudnika,
2. za sanacijo terena in izgradnjo mej-

nega prehoda Sočerga: reference in cena
ponudnika,

3. za prestavitev oziroma izgradnjo
mejnega prehoda Starod: reference in ce-
na ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana;

– za dela pod točko 1): Družba za držav-
ne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana,

– za dela pod točko 2): Družba za držav-
ne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana,

– za dela pod točko 3): Družba za držav-
ne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– izdelava investicijske dokumentaci-

je in izvedba investicijskega inženiringa
za: 1) izgradnjo objekta mejnega preho-
da Rogatec,

– izdelava investicijske dokumentaci-
je in izvedba investicijskega inženiringa
za: 2) sanacijo terena in izgradnjo mej-
nega prehoda Sočerga,

– izdelava investicijske dokumentaci-
je in izvedba investicijskega inženiringa
za: 3) prestavitev oziroma izgradnjo mej-
nega prehoda Starod.

7. Pogodbena vrednost:
– za dela pod točko 1): 4,465.475 SIT,
– za dela pod točko 2): 6,902.000 SIT,
– za dela pod točko 3): 7,125.482 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za dela pod točko 1): 4,522.320 SIT,

3,722.320 SIT,
– za dela pod točko 2): 6,902.000 SIT,

5,355.000 SIT,
– za dela pod točko 3): 13,090.000 SIT,

6,787.760 SIT.
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, Ob-266-12/00.

Republika Slovenija,
Vlada Republike Slovenije

Servis skupnih služb Vlade

Ob-32563
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad občine Celje, Trg celjskih knezov 8,
3000 Celje, faks: 03/5481-512.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti (50. člen ZJN).

3. Datum izbire: 10. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– popolnost ponudbe in ponudbene do-

kumentacije,
– reference ponudnika,
– izpolnitev pogojev podanih v razpisni

dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Elektrosignal, d.o.o., Lava 6/a, 3000

Celje,
– PB Velenje, d.d., Prešernova 8, 3320

Velenje,
– Constructa, d.o.o., Gledališka 2, 3000

Celje,
– Topos, d.o.o., Roška c. 16, Dolenj-

ske Toplice,
– Premica, d.o.o., Klanjškova 11, 3000

Celje,

– Supra - Stan, d.o.o., Adamičeva 1,
3000 Celje,

– Elektro Turnšek, s.p., Mariborska 86,
3000 Celje,

– Navor, d.o.o., Ul. XIV. divizije 12,
3000 Celje,

– Meridan, d.o.o., Trubarjeva 45, 3000
Celje,

– Maček, d.o.o., Kersnikova 19, 3000
Celje,

– Ingrad proj. biro, d.d., Lava 7, 3000
Celje,

– Studio list, d.o.o., Ljubljanska 16,
3000 Celje,

– Arhitekt Ernst, d.o.o., Ul. XIV. divizije
14, 3000 Celje,

– Razvojni center - inž., d.o.o., Ul. XIV.
divizije 14, 3000 Celje,

– Elektroinženiring Lilija, d.o.o., Maribor-
ska 32/a, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitve s
področja:

– projektiranje novogradenj, rekon-
strukcij, adaptacije, posnetki obstoječe-
ga stanja,

– nadzor nad izvajanjem del s podro-
čja gradbeništva,

– študije s področja investicij.
7. Pogodbena vrednost: vrednost vseh

planiranih del letno skupaj znaša
20,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000.

13.
Stanovanjski sklad

občine Celje

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. 3359-80/00  Ob-32289
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 1. in 3. točko
prvega odstavka 55. člena.

3. Datum izbire: 10. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izjava ponudnika Kivi d.o.o., ra-
čunalniški inženiring, Slovenj Gradec, da je
edini uradni zastopnik in uvoznik serijskih
strežnikov MSS100-02 proizvajalca Lantro-
nix ZDA v Republiki Sloveniji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kivi d.o.o., računalniški in-
ženiring, Kidričeva 3, Slovenj Gradec.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 2 strežnika Lantronix
MSS 100-02.

7. Pogodbena vrednost: 273.033,60 SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 273.033,60 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 371-02-1/00-0406 Ob-32379

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župan-
čičeva 3, Ljubljana, telefaks 178-5596.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: po 3. točki
prvega odstavka.

3. Datum izbire: 6. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): dokompletiranje obstoječega pi-
sarniškega pohištva na lokaciji pravosodnih
organov je možno le pri proizvajalcu pisar-
niškega pohištva.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MZG, d.o.o., Ob Grosupeljš-
čici 5, Grosuplje.

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

trebno dobaviti: pisarniško pohištvo, in
sicer: pisalna miza dim. 160×80×75 in
dim. 80×80×75, segment 90 stopinj, miz-
ni zaključek 180 stopinj, omara visoka z
vrati in policami dim. 80×40×200, omara
visoka s steklenimi vrati dim. 80×40×200,
omara visoka garderobna dim.
80×40×200, omara nizka z vrati dim.
80×40×72,  4 kom. krovna plošča za oma-
ro dim. 80×42×3, pisalna miza Oniks de-
sna dim. 200×120×75, priključna miza
dim. 100×70×75, hrbtna zapora dim.
200×50, hrbtna zapora dim. 220×50, od-
lagalna miza 160×50×75, predalnik visoki
fiksni 4P dim. 42×60×72, predalnik na ko-
lesih 3P dim. 42×60×60, nadgradnja mize
dim. 120×25×30, miza za stranke dim.
160×70×75, omara visoka z vrati in poli-
cami dim. 80×40×200, omara visoka z vra-
ti in policami – steklena vrata dim.
50×40×200, omara za blagajno dim.
65×60×200, 4 kom. nastavek za omaro
dim. 80×40×50, nastavek za omaro dim.
50×40×50 in dim. 65×60×50, omara niz-
ka z vrati in policami dim. 80×50×75, kom-
plet mini kuhinja z vrati dim.
118×65×200+50, delovni stol, 6 kom. stol
za stranke.

7. Pogodbena vrednost: 1,063.086,50
SIT.

8., 9., 10., 11.
Republika Slovenija, Ministrstvo za

pravosodje

Št. 371-02-1/00-0406 Ob-32380

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župan-
čičeva 3, Ljubljana, telefaks 178-5596.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-

nu zakona o javnih naročilih: po 3. točki
prvega odstavka.

3. Datum izbire: 7. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Telekom Slovenije, d.d.,
Ljubljana, Cigaletova 15.

6. (a) Kraj dobave: Murska Sobota.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: zgraditev ISDN
(EURO-ISDN) priključka osnovnega do-
stopa omrežja ISDN za prenos govornih
in podatkovnih sporočil.

7. Pogodbena vrednost: 57.606 SIT.
8., 9., 10., 11.

Republika Slovenija, Ministrstvo za
pravosodje

Št. 3283 Ob-32381

1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: strokovna ko-
misija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom ob pričetku oddaje
javnega naročila št. NAB-26 z dne 6. 7.
2000, je  ugotovila, da je Westinghouse
Electric Europe, s.p.r.l. predstavništvo We-
stinghouse Electric Company, USA edini
možni izvajalec tečajev za sistem kontrolnih
palic, sistem indikacije položaja kontrolnih
palic, sistem za meritve v sredici in sistem
za merjenje nivoja v primarnem krogu reak-
torja glede na dejstvo, da je Westinghouse
Electric Company tudi dobavitelj vseh re-
zervnih delov za omenjene sisteme.

Na podlagi te ugotovitve se je strokovna
komisija odločila, da odda zadevno javno
naročilo po 3. točki prvega odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 6. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): Westinghouse Electric Company

nudi in organizira tečaje za navedene svoje
sisteme že od samega začetka obratovanja
elektrarne in glede na dejstvo, da je elek-
trarna narejena po Westinghouse-ovi licen-
ci, so edini kompetentni z ustreznimi kadri
in izkušnjami.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Westinghouse Electric Company,
USA preko predstavništva za Evropo: Westing-
house Electric Europe, s.p.r.l., Boulevard
Paepsam 20, B-1070 Brussels, Belgium.

6. (a) Kraj dobave: Westinghouse Elec-
tric Company, Pittsburgh, PA, USA.

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

tečaji:
– sistem kontrolnih palic,
– sistem indikacije položaja kontrol-

nih palic,
– sistem za meritve v sredici,
– sistem za merjenje nivoja v primar-

nem krogu reaktorja.
7. Pogodbena vrednost: 45.000 USD.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-32467

1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolni-
šnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa  - po 55.členu
zakona o javnih naročilih: v skladu s tretjo
točko 55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 11. 4. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Metalka zastopstvo Senka-
nar d.d., Partizanska 15, Maribor

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska ul. 5, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti:  tabletni sistem razdeljevanja
hrane:

EM kol.
1. Tabletni voziček kos 3
2. Tablar za Thermi posode kos 3
3. Thermi posoda za napitke 7 l kos 6
4. Euronorm tablet kos 110
5. Podajalnik za tablete PO-TA kos 1
6. Spodnji izolacijski del krožnik za
glavno jed kos 110
7. Nedeljen porcelanski
krožnik za glavno jed kos 110
8. Porcelanska skodelica za enolončnico kos 110
9. Zgornji izolacijski del za krožnik za glavno jed kos 110
10. Podajalnik za zgornje izolacijske dele PG-4S kos 1
11. CrNi-skodelica za juho s pokrovom (dvojnostenska) kos 110
12. Podajalnik za jušnike in pokrove REH-2/292 kos 1
13. CrNi-skodelica za solato s pokrovom (enostenska) kos 110
14. Podajalnik za košare za desert in solato PO-GN2/1 kos 2
15. Plastificirana mreža 650x530x75 mm kos 10
16. Plastificirana mreža 650x530x115 mm kos 10

7. Pogodbena vrednost: 5,964.643,02 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Splošna bolnišnica Maribor
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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. 2.-3953/00 Ob-32432
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Sekcija za vzdrževanje sig-
nalnovarnostnih in telekomunikacijskih na-
prav Pivka, Kolodvorska 33, Pivka.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: podjet-
je Iskra-sistemi, d.d., je edino podjetje, ki je
strokovno in tehnično usposobljeno za iz-
vedbo tovrstnih del v Sloveniji in je istoča-
sno tudi razvijalec, konstruktor in proizvaja-
lec opreme za zavarovanje cestno-železniš-
kih križanj sistema CPr-DK v Sloveniji.

3. Datum izbire: 6. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za izvedbo tovrstnih del je stro-
kovno in tehnično usposobljena samo firma
Iskra-sistemi, Avtomatizacija procesov, d.d.,
ki je tudi izvajalec, konstruktor in proizvaja-
lec te opreme in razpolaga z intelektualno
lastnino.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra-sistemi, Avtomatizacija
procesov, d.d., Ljubljana, Stegne 21, Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:  za-
varovanje nivojskega križanja CPr-DK
Podstenje v km 12+677 proge Pivka–
Ilirska Bistrica.

7. Pogodbena vrednost:
39,997.535,06 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: podizvajalcev ni.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,997.535,06 SIT.
11.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura

Ob-32544
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za ekonomske odnose in razvoj, Urad za
gospodarsko promocijo in tuje investicije,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: edino
podjetje, ki je strokovno in tehnično uspo-
sobljeno za izvedbo tovrstnih del v Sloveniji.

3. Datum izbire: 13. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Založba ROCUS d.o.o.,
Grad Fužine, Studenec 2a, p.p. 5191,
1001 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
sofinanciranje mednarodne razstave
»Treasures of Slovenia«, ki bo potekala

od 15. julija do 3. septembra 2000 v Los
Angelesu, v skladu z vlogo z dne 5. junija
2000.

7. Pogodbena vrednost: 1,171.000 SIT
(vsebuje DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj,

Urad za gospodarsko promocijo
in tuje investicije

Ob-32545
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za ekonomske odnose in razvoj, Urad za
gospodarsko promocijo in tuje investicije,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: edino
podjetje, ki je strokovno in tehnično uspo-
sobljeno za izvedbo tovrstnih del v Sloveniji.

3. Datum izbire: 13. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Quadrat design d.o.o., Pet-
kovškovo nabrežje 29, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava celotne grafične podobe projek-
ta, izdelavo promocijskih gradiv za po-
slovno konferenco in oblikovanje pano-
jev za slovensko razstavo.

7. Pogodbena vrednost: 2,536.485 SIT
(vsebuje DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj,

Urad za gospodarsko promocijo
in tuje investicije

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. 6785/54 Ob-32290
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona in telefaksa: Osnovna šola A. T. Linharta
Radovljica, Kranjska cesta 27, Radovljica,
tel. 064/71 46 94, telefaks 064/71 44 37.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola A. T.
Linharta Radovljica, Kranjska cesta 27, Ra-
dovljica in podružnice v Mošnjah, Ljubnem
in Begunjah.

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

1. kruh in pekovski izdelki v vrednosti
ca. 6,300.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki v vrednosti
ca. 6,300.000 SIT,

3. mleko in mlečni izdelki v vrednosti
ca. 3,715.000 SIT,

4. skupaj sadje in zelenjava v vredno-
sti ca. 3,460.000 SIT,

a) jabolka v vrednosti ca. 478.000 SIT,
b) krompir v vrednosti ca. 582.000

SIT,
c) ostalo sadje in zelenjava v vredno-

sti ca. 2,400.000 SIT,
5. konzervirano sadje in sadni sirupi v

vrednosti ca. 730.000 SIT,
6. jajca v vrednosti ca. 280.000 SIT,
7. mlevski izdelki in testenine v vred-

nosti ca. 565.000 SIT,
8. čaji in suho sadje v vrednosti ca.

220.000 SIT,
9. ostalo prehrambeno blago v vred-

nosti ca. 2,980.000 SIT.
Podrobnejši opis in pregled vrst in količi-

ne blaga bo razviden iz razpisne dokumen-
tacije.

Ponudniki lahko ponudijo samo eno sku-
pino, pri sadju pa tudi podskupino blaga.
Pri posamezni skupini morajo ponuditi vsaj
60% artiklov iz skupine.

(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
24,550.000 SIT.

3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: dokumentacija za ugotav-
ljanje sposobnosti se dobi v tajništvu šole
vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 17. 8. 2000.

(c) Razpisna dokumentacija je na voljo v
zavodu proti dokazilu o plačilu 10.000 SIT
na žiro račun zavoda št. 51540-603-31359
– za razpisno  dokumentacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 21. 8. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov: Osnovna šola A. T. Linharta
Radovljica, Kranjska  cesta 27, 4240 Ra-
dovljica v zapečatenih kuvertah, na katerih
je napisan naslovnik na prvi strani, na zadnji
strani naslov ponudnika in na prvi strani po-
sebna oznaka »ne odpiraj - javni razpis«.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v sredo,
23. 8. 2000 ob 8. uri v prostorih Osnovne
šole A. T. Linharta Radovljica, Kranjska ce-
sta 27, Radovljica.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo morajo
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo. Pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi osebami
ali zasebniki), ki jim bo priznana sposob-
nost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti:

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– pri mesu in mesnih izdelkih: mora biti

slovenskega izvora,
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– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji iz razpi-

sne dokumentacije, pri čemer najnižja ce-
na ne pomeni obvezno najugodnejšo po-
nudbo.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: s ponudniki, ki jim bo priznana sposob-
nost, bodo sklenjene letne pogodbe za do-
bavo blaga po skupinah v skladu s 50. čle-
nom ZJN.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.

Osnovna šola A. T. Linharta,
Radovljica

Ob-32382
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, 3000 Celje, tel.: 063/441-133, faks
063/481-219. Način izbire ponudnika:
predhodno ugotavljanje sposobnosti po 50.
členu ZJN.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Celje, Oblakova 5.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: računalniška oprema (ose-
bni računalniki, tiskalniki, strežnik, No-
vell Netware 5.1 in Windows 2000 z in-
stalacijo ter drugo).

(c) Ocenjena vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: dobava se bo
predvidoma vršila v času od septembra
2000 do vključno avgusta 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Celje,
tajništvo pomočnika direktorja za finance,
Gregorčičeva 3, Celje, po enodnevni pred-
hodni najavi po faksu št. 063/481-219 in
predložitvi dokazila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do izteka roka za
vlaganje ponudb in sicer od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati znesek 1.500 SIT na
žiro račun št. 50700-603-31871.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 11. 8. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pre-
dložiti v tajništvo pomočnika direktorja za
finance Splošne bolnišnice Celje, Gregorči-
čeva 3, Celje.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 8. 2000
ob 10. uri v sejni sobi kirurgije Splošne
bolnišnice Celje, Oblakova 5, Celje.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji so: da proti ponudni-
ku ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek; da ima
veljavno registracijo za opravljanje dejavno-
sti; da ima veljavno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, za katero je registriran; da proti
ponudniku ni bila izdana pravnomočna so-
dna odločba, ki kaže na njegovo nestrokov-

nost; da ima poravnane davke, carine, tak-
se in prispevke, določene z zakonom in
drugo iz razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zahtevajo se lahko pisno na faks
063/481-219.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 163/2000 Ob-32443
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Hrastnik, p.o., Novi
dom 11, Hrastnik, tel. 03/5644-006, faks
03/5643-434.

2. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Hra-
stnik, p.o., Novi dom 11, Hrastnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:

– nakup zdravil skupine D:
a) skupina: material za nego rane,

ostali sanitetni, zavojni in šivalni materi-
al, razkužila in dezinficienti, ostali medi-
cinsko potrošni material,

b) skupina: laboratorijski material,
c) skupina: zobozdravstveni mate-

rial.
Dobavitelj lahko konkurira za dobavo bla-

ga v celoti ali za posamezno skupino.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

13,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
a) skupina: 6,000.000 SIT,
b) skupina: 4,500.000 SIT,
c) skupina: 2,500.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: dobava bo te-
kla kontinuirano 12 mesecev, začetek
1. 10. 2000, zaključek 30. 9. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Zdravstveni dom Hrastnik,
p.o., Novi dom 11, Hrastnik, Rosita Razpo-
tnik, od 8. do 13. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 22. 8. 2000 do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT s potrjenim vir-
manom na ŽR Zdravstvenega doma Hra-
stnik, p.o., 52710-603-40601, po eno-
dnevni predhodni najavi po faksu.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 8. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zdravstveni dom Hrastnik,
p.o., Novi dom 11, 1430 Hrastnik.

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z napisom “Ponudba - Ne odpiraj - Za
javni razpis” s številko objave javnega razpi-
sa v Uradnem listu RS ter z navedbo pred-
meta in skupine naročila.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 9. 2000 ob 13. uri, v Zdravstvenem do-
mu Hrastnik, p.o., Novi dom 11, Hrastnik,
sejna soba.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
je skladna s predloženo razpisno dokumen-
tacijo.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): so navedeni v razpisni dokumen-
taciji, in sicer:

– cena,
– druga merila navedena v razpisni do-

kumentaciji,
– ne bodo upoštevane preference za do-

mače ponudnike.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije (samo v pisni obli-
ki) se dobijo na naslovu Zdravstveni dom
Hrastnik, Novi dom 11, Hrastnik, pri Sandi-
ju Simončiču, do 10 dni pred iztekom roka,
ki je določen za predložitev ponudb.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena, ker ni
potrebna.

Zdravstveni dom Hrastnik

Št. 1011/2000 Ob-32444
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Železniki, Otoki 13,
4228 Železniki, tel.: 04/500-20-00, faks:
04/500-20-17.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Želez-
niki, Otoki 13, 4228 Železniki ter podruž-
nični šoli Dražgoše in Selca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: prehrambeno blago po sku-
pinah:

1. kruh in pekovski izdelki v približni
vrednosti 11,550.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki v približni vre-
dnosti 5,790.000 SIT,

3. mleko in mlečni izdelki v približni
vrednosti 4,285.000 SIT,

4. sadje in zelenjava v približni vre-
dnosti 3,395.000 SIT,

5. zmrznjene in konzervirane ribe v
približni vrednosti 615.000 SIT,

6. jajca v približni vrednosti 210.000
SIT,

7. mlevski izdelki in testenine v pri-
bližni vrednosti 495.000 SIT,

8. sirupi in sadni sokovi v približni vre-
dnosti 1,340.000 SIT,

9. ostalo prehrambeno blago v približ-
ni vrednosti 2,950.000 SIT.

Podrobnejši opis in pregled vrst in količi-
ne blaga je razviden iz razpisne dokumenta-
cije.

Ponudniki lahko ponudijo samo eno vr-
sto blaga.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
30,630.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: dokumentacija za ugotav-
ljanje sposobnosti se dobi v tajništvu šole
vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumneta-
cijo je možno zahtevati do 17. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo v zavodu proti dokazilu o plačilu
11.900 SIT na žiro račun zavoda št.
51510-603-30650 - za razpisno dokumen-
tacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 21. 8. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pre-
dložiti na naslov Osnovna šola Železniki,
Otoki 13, 4228 Železniki, v zapečatenih
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kuvertah, na katerih je napisan poleg na-
slovnika na prvi strani, na zadnji strani na-
slov ponudnika in na prvi strani posebna
oznaka “ne odpiraj - javni razpis”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v torek, dne
22. 8. 2000 ob 11. uri v prostorih Osnovne
šole Železniki, Otoki 13, 4228 Železniki.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi osebami
ali zasebniki), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– pri mesu in mesnih izdelkih: morajo

biti slovenskega izvora,
– odzivni čas - en delovni dan,
– zagotovljena kotrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji iz razpi-

sne dokumentacije, pri čemer najnižja ce-
na ne pomeni obvezno najugodnejšo po-
nudbo.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: s ponudniki, ki jim bo priznana sposo-
bnost, bodo sklenjene letne pogodbe za
dobavo blaga po skupinah v skladu s
50. členom ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

Osnovna šola Železniki

ZJN-05-GD - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

gradbena dela

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila gradbenih del po 43. do 45.
členih zakona o javnih naročilih

Preklic

Ob-32609
1. Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,

Obrežna 170, 2000 Maribor, preklicuje-
mo objavo javnega razpisa za izbiro izvajal-
ca s predhodnim ugotavljanjem sposobno-
sti za gradbena dela, objavljenega v Urad-
nem listu RS, št. 41-42 z dne 19. 5. 2000,
Ob-27585.

2. Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, preklicuje-
mo objavo javnega razpisa za izbiro izvajal-
ca s predhodnim ugotavljanjem sposobno-
sti za obrtniška dela, objavljenega v Urad-
nem listu RS, št. 41-42 z dne 19. 5. 2000,
Ob-27581.

3. Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, preklicuje-
mo objavo javnega razpisa za izbiro izvajal-
ca s predhodnim ugotavljanjem sposobno-

sti za sanacijska dela, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 41-42 z dne 19. 5.
2000, Ob-27584.

4. Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, preklicuje-
mo objavo javnega razpisa za izbiro izvajal-
ca s predhodnim ugotavljanjem sposobno-
sti za ureditvena dela brežin, bazenov,
kanalov in struge Drave, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 41-42 z dne 19. 5.
2000, Ob-27583.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Št. 351-05-24/00 Ob-32615
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije (IP, PGD, PZI) za gradbene
konstrukcije, arhitekturo, strojne inšta-
lacije in elektroinštalacije; ocenjena vred-
nost naročila znaša 48,800.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: različne lokacije po Slo-
veniji.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: od
15. 9. 2000 do 14. 9. 2001.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, 1000 Ljubljana, v glavni pisarni, tel.
01/478-54-96, telefaks 01/478-55-79.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 8. 2000,
vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

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

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 8. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 8. 2000 ob 10. uri v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahteve.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

ničnih pogojev, ustrezna pooblastila in de-
lovne zmožnosti ter zadostne proste tehnič-
ne zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi
pripomočki, sposobnost upravljanja, zanes-
ljivost, izkušnje in ugled.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: merila za ugotavljanje in priznanje spo-
sobnosti z navedbo dokazov, ki jih mora
predložiti ponudnik glede izpolnjevanja po-
gojev:

Merila za ugotavljanje in priznanje spo-
sobnosti so:

1. finančna usposobljenost ponudni-
ka (10 točk),

2. reference ponudnika (90 točk);
Pri vrednotenju po točkah od 1. do 2.,

se upošteva vplivnostni faktor 0,5.
3. 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.

Sposobnost za izvajanje del bo priznana
tistim ponudnikom, ki bodo po vseh vredno-
tenjih skupaj dosegli 65% in več vseh mož-
nih točk.

Dokazila, ki jih mora predložiti ponudnik
glede izpolnjevanja pogojev: skladno z raz-
pisnimi pogoji.

Datum, do katerega bodo prijavljeni
ponudniki s pisnim sklepom obveščeni o
izidu javnega razpisa: 6. 9. 2000.

11., 12.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade

Javni razpisi

Popravek

Ob-32376
V javnem razpisu za izbor izvajalca/ev pro-

grama spodbujanja ženskega podjetništva, ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 57 z dne
23. 6. 2000, se popravijo naslednje točke:

1. v preamboli se dopolni uradni list v
oklepaju in Akcijski program zaposlovanja

...Programa ukrepov aktivne politike za-
poslovanja v Republiki Sloveniji za leto 1999
(Ur. l. RS, št.48/99 in 2/2000) in Akcij-
skega programa zaposlovanja v Sloveniji za
leti 2000–2001 sprejetega na 135. seji Vla-
de RS 18. 11. 1999.

Preambola se sedaj glasi:
Pospeševalni center za malo gospodars-

tvo, Dunajska 156/I, Ljubljana, v sodelova-
nju z Zavodom Republike Slovenije za za-
poslovanje, Ministrstvom za gospodarske
dejavnosti in Ministrstvom za malo gospo-
darstvo in turizem kot naročniki in sofinan-
cerji programa, razpisujejo na podlagi dolo-
čil zakona o izvrševanju proračuna Republi-
ke Slovenije za leto 2000 (Ur. l. RS, št.
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9-443/2000), zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97), programa ukrepov aktiv-
ne politike zaposlovanja v Republiki Slove-
niji za leto 1999 (Ur. l. RS, št. 48/99 in
2/2000) in Akcijskega programa zaposlo-
vanja v Sloveniji za leti 2000–2001 spreje-
tega na 135. seji Vlade RS 18. 11. 1999.

2. spremeni se naziv javnega razpisa
Naziv je sedaj: Javni razpis za izbor

izvajalca/ev za spodbujanje ženskega
podjetništva

3. spremeni se 1. točka razpisa “Pred-
met razpisa”, ki se sedaj glasi:

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbor izvajalca/ev za

spodbujanje ženskega podjetništva na
podlagi Programa spodbujanja poklic-
nega uveljavljanja žensk.

4. spremembe v nazivu javnega razpisa
se pojavijo še v:

– prvem odstavku 1. podtočke VIII. toč-
ke – “Ne odpiraj – javni razpis za izbor
izvajalca/ev za spodbujanje ženskega
podjetništva”,

– drugem odstavku 1. podtočke VIII. toč-
ke – Kompletna ponudba za izbor izva-
jalca/ev za spodbujanje ženskega pod-
jetništva mora vsebovati...

Pospeševalni center
za malo gospodarstvo

Št. 362-40/00 Ob-32281
Stanovanjska komisija Vlade Republike

Slovenije, na podlagi 6. člena stanovanj-
skega pravilnika Stanovanjske komisije Vla-
de Republike Slovenije objavlja

r a z p i s
za dodelitev in zamenjavo službenih

stanovanj v najem
Upravičenci do prijave na razpis so po

določbi 1. člena stanovanjskega pravilnika
delavci zaposleni v Vladi Republike Sloveni-
je, ministrstvih in vladnih službah in drugih
organizacijskih enotah državne uprave ter
Državnega pravobranilstva Republike Slo-
venije, z izjemo Ministrstva za notranje za-
deve in Ministrstva za obrambo.

I. Predmet razpisa: Ljubljana,
1. Cesta 24. junija 33, stanovanje št. 5 1-sobno velikosti 51,87 m2,
2. Cesta 24. junija 33, stanovanje št. 17 1-sobno velikosti 51,81 m2,
3. Cesta 24. junija 35, stanovanje št. 3 1-sobno velikosti 50,94 m2,
4. Cesta 24. junija 35, stanovanje št. 5 1-sobno velikosti 52,01 m2,
5. Cesta 24. junija 35, stanovanje št. 7 2-sobno velikosti 71,29 m2,
6. Cesta 24. junija 35, stanovanje št. 17 1-sobno velikosti 52.02 m2,
7. Cesta 24. junija 37, stanovanje št. 1 2-sobno velikosti 73,36 m2,
8. Cesta 24. junija 37, stanovanje št. 6 2-sobno velikosti 73,35 m2,
9. Cesta 24. junija 37, stanovanje št. 8 1-sobno velikosti 55,04 m2,
10. Cesta 24. junija 37, stanovanje št. 10 2-sobno velikosti 72,61 m2,
11. Cesta 24. junija 39, stanovanje št. 5 1-sobno velikosti 51,84 m2,
12. Cesta 24. junija 39, stanovanje št. 7 2-sobno velikosti 70,98 m2,
13. Cesta 24. junija 39, stanovanje št. 17 1-sobno velikosti 51,76 m2,
14. Cesta 24. junija 39, stanovanje št. 23 1-sobno velikosti 51,80 m2 ,
15. Gregorčičeva ulica 11a, stanovanje št. 25, 1,5-sobno velikosti 42,32 m2,
16. Bilečanska ulica 2, stanovanje št. 152, 2 – sobno velikosti 64,65 m2,
17. Celovška ulica 134, stanovanje št. 25, 2 – sobno velikosti 55,56 m2,
18. Dunajska ulica 115, stanovanje št. 8, 2 – sobno velikosti 61,70 m2, opremljeno
19. Peričeva ulica 31, stanovanje št. 6, 2 – sobno velikosti 58,21 m2, delno oprem.

II. Predmet razpisa: Grosuplje, Adami-
čeva ulica 41c, stanovanje št. 17, 1-sobno
velikosti 34,48 m2.

III. Predmet razpisa: Ptuj, Ulica 5. Pre-
komorske brigade 2, stanovanje št. 8, 1-so-
bno velikosti 40,84 m2.

IV. Predmet razpisa: Gornja Radgona,
Trg svobode 6, stanovanje št. 24, 1-sobno
velikosti 24,50 m2.

V. Predmet razpisa: Mirna:
– Glavna cesta 51, stanovanje št. 10,

2-sobno velikosti 49,19 m2.
– Glavna cesta 51, stanovanje št. 7,

1-sobno velikosti 33,52 m2,
– Roje 4, stanovanje št. 9, garsonjera

velikosti 21,14 m2.
VI. Predmet razpisa: Nova Gorica: Gra-

dnikove brigade 39, stanovanje št. 30, 3-so-
bno velikosti 77,29 m2 .

Pogoji razpisa:
predlog predstojnika s prednostnim re-

dom in vlogami prosilcev, ki so upravičeni po
tem razpisu, se v skladu z določbo 7. člena
stanovanjskega pravilnika Stanovanjske ko-
misije Vlade Republike Slovenije, pošlje na
naslov Servisa skupnih služb Vlade Republi-
ke Slovenije, v roku 30 dni po tej objavi.

Na javni razpis se lahko prijavijo tudi de-
lavci, ki so jim bila službena stanovanja do-
deljena na podlagi petega odstavka 2. čle-
na stanovanjskega pravilnika. V primeru, da
dosežejo zadostno število točk, se v razpis
vključi tudi stanovanje, ki ga zasedajo, na-
jemna pogodba pa se spremeni (za čas
opravljanja dela v državnem organu).

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade

Št. 51/2000 Ob-32490

Republika Slovenija, Ministrstvo za zna-
nost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljub-
ljana (v nadaljevanju: ministrstvo) na podlagi
4. člena pravilnika o pogojih in metodologiji
izbora in financiranja razvojnih projektov izu-
miteljev (Ur. l. RS, št. 29/94), zakona o
nadzoru državnih pomoči (Ur. l. RS, št.
1/00), pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 13/00) in Uredbe o namenih in pogojih
za dodeljevanje državnih pomoči ter določi-
tvi pristojnih ministrstev za upravljanje posa-
meznih shem državnih pomoči (Ur. l. RS,
št. 59/00) objavlja

javni razpis
za pridobitev subvencij za projekte

inovacij nosilcev patentov v letu 2000
V tem razpisu imajo posamezni izrazi na-

slednji pomen:
(1) Inovacija je nov množični izdelek, ki

je že vpeljan na trg oziroma nov postopek,
ki se že tržno uporablja za množično izdela-
vo ali predelavo.

(2) Izum je nova tehnična rešitev tehnič-
nega problema, ki se lahko zavaruje s pa-
tentom doma in s patenti v tujini.

(3) Nosilec patentov je fizična oseba ali
domača pravna oseba, ki na podlagi zako-
na o industrijski lastnini (ZIL, Ur. l. RS, št.
13/92), zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o industrijski lastnini (ZSDZIL,
Ur. l. RS, št.27/93), zakona o pravicah in-
dustrijske lastnine iz delovnega razmerja
(ZPILDR, Ur. l. RS, št.27/93) (v nadaljeva-
nju: predpisi o industrijski lastnini v Sloveni-
ji) in na podlagi mednarodnih pogodb in
konvencij h katerim je pristopila Republika
Slovenija ima oziroma lahko pridobi doma
in v tujini:

1. izključno pravico v proizvodnji izkori-
ščati zavarovani izum;

2. izključno pravico dajati v promet pred-
mete, izdelane po zavarovanem izumu;

3. pravico razpolagati s patenti;
4. pravico preprečiti izkoriščanje zava-

rovanega izuma v proizvodnji in v pravnem
prometu tretjim osebam, ki za takšno izkori-
ščanje nimajo njenega privoljenja.

(4) Inovacijski postopek je postopek
spreminjanja izuma v inovacijo. Inovacijski
postopek sestavljajo inovacijske dejavnosti
katerih vrsta, zaporedje in obseg so posle-
dica medsebojnega in povratnega delova-
nja med podjetniško priložnostjo ter med
zmožnostjo in gospodarskimi načrti nosilca
patentov. Pri tem podjetniško priložnost pri-
tegnejo, v primerjavi z lastnostmi mednaro-
dno konkurenčnih inovacij (to je izdelkov za
podoben namen, ki so že na trgu oziroma
postopkov za podoben namen, ki se že trž-
no uporabljajo), preverjene bistveno boljše
lastnosti novosti, ki so izključno posledica
značilnosti izuma (novih patentnih zahtev-
kov).

(5) Projekt inovacije nosilca patentov (v
nadaljevanju: projekt) je pisni dokument, v
katerem so vsebinsko, izvajalsko, stroškov-
no in časovno dokumentirane ter načrtova-
ne inovacijske dejavnosti od izuma do ino-
vacije.

(6) Inovacijske dejavnosti projekta so: ino-
vativne, znanstvene, tehnološke, organizacij-
ske, finančne in gospodarske dejavnosti.

(7) Inovativne dejavnosti projekta so: štu-
dija o tehnični izvedljivosti; predkonkurenč-
ne razvojno-raziskovalne dejavnosti projek-
ta; konstruiranje, ki obsega preračune, na-
črtovanje in oblikovanje prototipov; pridobi-
vanje storitev s tehnološko vsebino;
opremljanje z orodji in tehniko za množično
izdelavo; poskusna množična izdelava no-
vosti in poskusno množično trženje novosti.

(8) Študija o tehnični izvedljivosti projek-
ta obsega: mednarodne informacijske poiz-
vedbe s področja novosti (npr. mednarodna
poizvedba in mnenje patentnega Urada na
Dunaju o novosti izuma na ravni patentnih
zahtevkov); druge tehnične študije o izved-
ljivosti projekta, če so pogoj za izvedbo
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predkonkurenčnih razvojno-raziskovalnih
dejavnosti projekta.

(9) Predkonkurenčne razvojne (v nada-
ljevanju: PR) dejavnosti projekta so zaklju-
čene z začetnim prototipom novosti.

(10) Začetni prototip je izvirni model no-
vosti, ki ni uporaben za trženje oziroma
demonstracija novosti, ki ni za tržno upora-
bo, za razliko od prototipa, ki je izvirni mo-
del novosti z vsemi tehničnimi, tehnološki-
mi in ekonomskimi lastnostmi načrtovane
inovacije.

(11) Upravičeni stroški projekta so stro-
ški za PR dejavnosti projekta in sicer: a)
stroški dela zaposlenih, ki se izključno
ukvarjajo z raziskavami oziroma razvojem;
b) stroški instrumentov, opreme, zemljišč in
poslopij, ki se izključno in stalno uporablajo
za PR dejavnosti; c) stroški za svetovalne in
podobne storitve; č) dododatni skupni stro-
ški in drugi operativni stroški, ki nastanejo
neposredno kot posledica PR dejavnosti.

1. Neposredni uporabnik proračunskih
sredstev je Ministrstvo za znanost in tehno-
logijo Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.

2. Predmet razpisa je subvencioniranje
stroškov projektov inovacij do višine:

a) 50% stroškov študije o tehnični izved-
ljivosti, če je študija pogoj za izvedbo PR
dejavnosti projekta;

b) 25% upravičenih stroškov projekta,
če je nosilec patentov veliko podjetje ali do
višine 35% upravičenih stroškov, če je nosi-
lec patentov malo ali srednje podjetje;

c) 100% ali 75% oziroma 50% stroškov
malega ali srednjega podjetja za patente, ki
so rezultat osnovnih ali industrijskih raziskav
oziroma PR dejavnosti projekta.

3. Pogoji
3.1. Popolne vloge na razpis morajo biti

pripravljene v skladu z navodilom za pripra-
vo vloge (v nadaljevanju: navodilo), ki je se-
stavni del razpisne dokumetacije.

3.2. Predlagatelj vloge na razpis je lah-
ko domača pravna oseba, ki je nosilec pa-
tentov.

Nosilci patentov, ki so fizične osebe (izu-
mitelji) ali domače pravne osebe, ki niso
nosilci patentov lahko kandidirajo na razpis
le, če vlogi priložijo pisni dogovor med pre-
dlagateljem (domačo pravno osebo) in no-
silcem patentov (izumiteljem) o skupni kan-
didaturi na razpis.

3.3. Predlagatelj mora na podlagi vloge
dokumentirano dokazati:

1. plačilo stroškov projekta,
a) za subvencijo pod točko 2.a) predme-

ta razpisa nadalje še, da:
2. bistvene prednosti za uporabnike no-

vosti izvirajo iz značilnosti izuma, ki je zapi-
san v obliki patentnega spisa s patentnimi
zahtevki;

3. je študija o tehnični izvedljivosti pogoj
za izvedbo PR dejavnosti projekta,

b) za subvencijo pod točko 2.b) pred-
meta razpisa nadalje še, da:

4. je bila z PR dejavnostmi ustvarjena
novost, za katero obstaja podjetniška pri-
ložnost doma;

5. je izum patentabilen na podlagi doka-
zila iz 71. člena ZIL-a;

6. so preverjene tehnične, tehnološke in
ekonomske lastnosti novosti bistveno bo-
ljše od lastnosti mednarodno konkurenčnih

inovacij (to je izdelkov za podoben namen,
ki so že na trgu oziroma postopkov za po-
doben namen, ki se že tržno uporabljajo);

7. nosilec patentov ima zmožnost oziro-
ma na podlagi poslovnega načrta inovacije
izkazuje zmožnost za poskusno množično
izdelavo oziroma za tržno uporabo novosti
doma,

c) za subvencijo pod točko 2.c) predme-
ta razpisa nadalje še, da:

8. nosilec patentov ima zmožnost oziro-
ma na podlagi poslovnega načrta inovacije
izkazuje zmožnost za poskusno množično
trženje novosti doma oziroma v tujini;

9. nosilec patentov ima zmožnost uvelja-
viti inovaciji (to je novemu izdelku, ki je že
vpeljan na trg) pripadajoče varstvo izuma s
patenti in znakov razlikovanja z blagovnimi
in storitvenimi znamkami doma in v tujini.

4. Merila
Pri odločanju o izboru projektov bo po-

leg meril navedenih v pravilniku o pogojih in
metodologiji izbora in financiranja razvojnih
projektov izumiteljev (Ur. l. RS, št. 29/94) v
presoji tudi:

1. vpliv projekta na naravno okolje;
2. možnosti mednarodne konkurence za

posnemanje izuma v ne zavarovani obliki;
3. obsega patentnega varstva izuma;
4. ustreznost strategije pridobivanja in

varovanja pravic industrijske lastnine doma
in v tujini.

Izum je možno posnemati v ne zavarovani
obliki, če je možna zelo podobna a različna
nova tehnična rešitev tehničnega problema.

Obseg patentnega varstva je določen z
vsebino glavnega in odvisnih patentnih za-
htevkov oziroma z vsebino več neodvisnih
(glavnih) patentnih zahtevkov.

Strategija pridobivanja in varovanja pra-
vic industrijske lastnine doma in v tujini je
ustrezna, če je izpolnjen eden od naslednjih
pogojev in sicer, da:

– so v poslovnem načrtu inovacije po
času in višini zagotovljeni viri za pokrivanje
stroškov zavarovanja izumov s patenti in stro-
škov zavarovanja pripadajočih znakov razli-
kovanja z blagovnimi in storitvenimi znamka-
mi doma in v tujini;

– izum ni bil javno razkrit z objavo v član-
ku ali s prikazovanjem na sejmu ali z objavo
v uradnem glasilu Urada za varstvo intelek-
tualne lastnine Republike Slovenije tako, da
je ob razumnem tveganju prijavitelja za izgu-
bo zgodnejšega prvenstvenega dne paten-
tne prijave, možno patentno prijavo umakni-
ti (to je mogoče le do objave patenta oziro-
ma do izteka 18. meseca, šteto od prven-
stvenega dne) in za enak izum ponovno
vložiti patentno prijavo z veljavnim kasnej-
šim prvenstvenim dnem;

– se projekt izvaja v zaupnem krogu in
bo nosilec patentov izkoriščal izum, ki je
bistvena sestavina novega postopka izdela-
ve ali predelave, kot poslovno tajnost.

5. Višina sredstev za izvedbo predmeta
razpisa je 45 milijonov SIT.

6. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne v času trajanja razpisa vsak dan od
7. do 17. ure v sprejemnici ministrstva (pri-
tličje), Trg OF 13, Ljubljana, lahko se naroči
na naslovu ministrstva – oddelek za inovaci-
je, dostopna je tudi na internet naslovu
http://www.mzt.si. Dodatne informacije do-
bite po telefonu 01/478 4600 (D. Gorjup).

7. Pisne vloge z oznako: Ne odpiraj pri-
java na razpis – subvencije za projekte ino-
vacij nosilcev patentov v letu 2000 in z na-
slovom pošiljatelja morajo predlagatelji od-
dati v zaprti ovojnicah ne glede na način
dostave v glavni pisarni ministrstva najka-
sneje do 14. ure 12. 9. 2000.

8. Komisijsko odpiranje ponudb bo 14.
9. 2000 v prostorih ministrstva.

9. Predlagatelji vlog bodo o izidu javne-
ga razpisa pisno obveščeni v roku 45 dni.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-32513

Specific procurement notice
Republic of Slovenia

Real Estate Registration Modernization
Project

Building Cadastre SMA_1.1D3_ICB2
Loan No. IBRD 4498-0 SLO

1. This invitation for bids follows the up-
dated general procurement notice for this
project that appeared in Development Busi-
ness, issue No. 537 of 30th June, 2000.

2. The Republic of Slovenia has received
a loan from the International Bank for Re-
construction and Development (IBRD) to
meet the cost of the Real Estate Registra-
tion Modernization Project, and it intends to
apply part of the proceeds of this loan to
payments under the contract for Building
Cadastre SMA_1.1D3_ICB2. The loan was
signed on November 17, 1999.

3. The Surveying and Mapping Authority
of the Republic of Slovenia (SMA) now in-
vites sealed bids from eligible bidders for
establishment of Building Cadastre. This
subcomponent would, among other uses,
support the development of the real estate
taxation system, the registration of apart-
ments, and land use planning. Aerotriangu-
lation of photogrammetrics blocks produced
under the Land Cadastre subcomponent
(Production of Digital Orthophoto Maps) will
be used for capturing data of buildings. It
will include the polygon representing the
footprint of the building, a unique identifier,
and coordinates of the centroid of the build-
ing. The unique identifier would provide a
link with the Land Cadastre and the Regi-
ster of Spatial Units.

This bid includes photogrammetric ac-
quisition of 480.000 buildings.

The duration of this slice of a subproject
Building Cadastre shall be from December
2000 until December 2001.

4. Bidding will be conducted through
the international competitive bidding proce-
dures specified in the World Bank’s Guide-
lines: Procurement under IBRD Loans and
IDA Credits, and is open to all bidders from
eligible source countries as defined in the
guidelines.

5. Interested eligible bidders may obtain
further information from Surveying and Map-
ping Authority of the Republic of Slovenia
and inspect the bidding documents at the
address given below, every working day,
from 8.00 AM to 3.00 PM.

6. A complete set of bidding documents
in English may be purchased by interested
bidders on the submission of a written ap-
plication to the address below (state ad-
dress at the end of document) and upon
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payment of a nonrefundable fee of US$ 100
(or US$ 150 including mail services, if re-
quired) or equivalent amount in EUR or SIT
(exchange rate is selling rate of Bank of
Slovenia on 16th July, 2000).

The method of payment will be:
– for the SIT direct deposit to giro ac-

count number 50100-630-10014
– for EUR deposit to: Bank Slovenia,

Ljubljana, through Banque Bruxelles Lam-
bert S.A., Bruxelles, (S.W.I.F.T. code:
BBRUBEBB) - account number:
3010179231 56/995; rightful claimant for
the payment: Geodetska uprava Republike
Slovenije, id. No. 78000-978

– for US$ deposit to: Bank Slovenia,
Ljubljana, through Bankers Trust Company,
New York (S.W.I.F.T. code: BKTRUS33) -
account No. 04095 625; rightful claimant
for the payment: Geodetska uprava Repub-
like Slovenije, id. No. 78000-840.

The document can be sent by airmail for
overseas delivery or surface mail for local
delivery.

7. Bids must be delivered to the address
below by 1.00 PM (local time) on 29th Au-
gust 2000. All bids must be accompanied
by a bid security of a minimum 3 per cent of
the bid price. Late bids will be rejected.
Bids will be opened immediately after the
deadline for receipt of bids, on 29th August
2000, in the presence of the bidders’ rep-
resentatives who choose to attend at the
address below. Surveying and Mapping Au-
thority of the Republic of Slovenia Real Es-
tate Registration Modernization Project,
Mrs. Martina Učak, Zemljemerska ulica 12,
SI-1000 Ljubljana, Slovenia, Tel. +386 1
478 4922, Fax +386 1 478 4822, E-mail
rerm.pco@gov.si.
Surveying and Mapping Authority of the

Republic of Slovenia

Ob-32514

Posebna objava javnega naročila
Republika Slovenija

Projekt posodobitve evidentiranja
nepremičnin

Kataster stavb
SMA_1.1D3_ICB2

Št. posojila: IBRD 4498-0 SLO
1. Poziv k predložitvi ponudb za javni

razpis za izbiro izvajalca sledi splošni objavi
javnega naročila za ta projekt, ki je izšla v
časopisu Development Business, št. 537,
dne 30. junija 2000.

2. Republika Slovenija je dobila posojilo
pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj
(MBOR) zaradi delnega pokrivanja stroškov
Projekta posodobitve evidentiranja nepre-
mičnin ter bo del posojila namenila izplačilu
obveznosti pogodbe za vzpostavitev Katas-
tra stavb SMA_1.1D3_ICB2. Posojilo je bi-
lo pridobljeno 17. novembra 1999.

3. Geodetska uprava Republike Sloveni-
je objavlja javni razpis za izbiro izvajalca za
vzpostavitev katastra stavb. Sklop med dru-
gim podpira razvoj sistema obdavčenja in
vrednotenja nepremičnin, razvoj sistema re-
gistracije stanovanj ter zajem in spremljanje
rabe zemljišč. Aerotriangulacija fotograme-
tričnih blokov, ki je del podprojekta “Zemlji-
ški kataster in kataster stavb” (Izdelava digi-
talnih ortofoto načrtov), bo uporabljena za

zajem podatkov o stavbah. Podatki bodo
vsebovali poligon, ki predstavlja fundus stav-
be, enotni identifikator in koordinate centro-
ida stavbe. Enotni identifikator bo omogočil
povezavo katastra stavb z zemljiškim katas-
trom in registrom prostorskih enot.

Javno naročilo zajema izvedbo fotogra-
metričnega zajema za 480.000 stavb.

Ta sklop del v okviru podprojekta Zemlji-
ški kataster in kataster stavb bo trajal od
decembra 2000 do decembra 2001.

4. Javni razpis bo potekal v skladu s
postopki, ki veljajo za mednarodne javne
razpise in so opredeljeni v smernicah Med-
narodne banke za obnovo in razvoj: Naroči-
la in nabava v času prejemanja posojila Med-
narodne banke za obnovo in razvoj ter kre-
dita Mednarodne organizacije za razvoj. Jav-
nega razpisa se lahko udeležijo vsi
ponudniki iz držav, ki so navedene v smerni-
cah Svetovne banke.

5. Ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije na Geodetski upravi Republike Slo-
venije. Na navedenem naslovu si lahko ogle-
dajo razpisno dokumentacijo, in sicer: vsak
delavnik od 8. do 15. ure.

6. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-
kumentacijo v angleškem jeziku na omenje-
nem naslovu ob predložitvi pisnega zahtev-
ka in vplačilu nevračljivega zneska v višini
100 US$ (ali 150 US$ - vključuje stroške
pošiljanja) ali v protivrednosti v EUR ali SIT
(menjalni tečaj je prodajni tečaj Banke Slo-
venije na dan 16. julij 2000).

Način plačila je naslednji:
– za plačila v SIT: bančni prenos na ban-

čni žiro račun št.: 50100-630-10014
– za vplačila v EUR: bančni prenos na

bančni račun Banke Slovenije, Ljubljana,
prek Banque Bruxelles Lambert S.A., Brux-
elles (šifra S.W.I.F.T.: BBRUBEBB) – števil-
ka računa: 3010179231 56/995; upravi-
čenec do vplačila: Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, id. štev. 78000-978

– za vplačila v US$: bančni prenos na
bančni račun Banke Slovenije, Ljubljana for
US$ deposit to: Bank Slovenia, Ljubljana,
prek Bankers Trust Company, New York
(šifra S.W.I.F.T.: BKTRUS33) – številka ra-
čuna: 04095 625; upravičenec do vplačila:
Geodetska uprava Republike Slovenije, id.
štev. 78000-840.

Tujim ponudnikom bomo poslali razpi-
sno dokumentacijo z letalsko pošto, doma-
či ponudniki pa jo bodo prejeli po običajni
poti.

7. Ponudbe za ta javni razpis morajo pri-
speti na navedeni naslov najkasneje do 29.
avgusta 2000 do 13. ure po lokalnem ča-
su. Vse ponudbe morajo vsebovati tudi fi-
nančno zavarovanje resnosti ponudbe v zne-
sku najmanj 3% od vrednosti ponudbe. Pre-
pozno prispela ponudba bo zavrnjena. Od-
piranje ponudb bo izvedeno takoj po izteku
roka za oddajo ponudb, 29. avgusta 2000,
v prisotnosti predstavnikov zainteresiranih
strank, ki želijo spremljati odpiranje. Odpi-
ranje ponudb bo izvedeno na navedenem
naslovu: Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Projekt posodobitve evidentiranja ne-
premičnin, Martina Učak, Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tel. +386
1 478 4922, Fax +386 1 478 4822, E-ma-
il rerm.pco@gov.si.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Ob-32515

Specific procurement notice

Republic of Slovenia
Real Estate Registration Modernization

Project
Production of Digital Orthophoto Maps

SMA_1.1D1_ICB2
Loan No. IBRD 4498-0 SLO

1. This invitation for bids follows the up-
dated general procurement notice for this
project that appeared in Development Busi-
ness, issue No. 537 of 30th June, 2000.

2. The Republic of Slovenia has received
a loan from the International Bank for Re-
construction and Development (IBRD) to
meet the cost of the Real Estate Registra-
tion Modernization Project, and it intends to
apply part of the proceeds of this loan to
payments under the contract for Production
of Digital Orthophoto Maps
SMA_1.1D1_ICB2. The loan was signed
on November 17, 1999.

3. The Surveying and Mapping Authority
of the Republic of Slovenia (SMA) now in-
vites sealed bids from eligible bidders for
production of Digital Orthophoto Maps. This
subcomponent would, among other uses,
support the merging of digital cadastre maps
with the digital orthophoto maps, support
the Building Cadastre project by basic pho-
togrammetric data for photogrametric ac-
quisition of buildings, support the Agricul-
ture Land Use Monitoring.

This bid includes:
– Aerial triangulation for Photogrammet-

ric Blocks (20 Blocks with 2000 images)
– DTM production for Orthophoto com-

pilation (510 Maps)
– Orthophoto computation (510 Maps)
– Printing materials (510 Maps)
The duration of this slice of a subproject

Production of Digital Orthophoto Maps shall
be from December 2000 until September
2001.

4. Bidding will be conducted through
the international competitive bidding proce-
dures specified in the World Bank’s Guide-
lines: Procurement under IBRD Loans and
IDA Credits, and is open to all bidders from
eligible source countries as defined in the
guidelines.

5. Interested eligible bidders may obtain
further information from Surveying and Map-
ping Authority of the Republic of Slovenia
and inspect the bidding documents at the
address given below, every working day
from 8.00 AM to 3.00 PM.

6. A complete set of bidding documents
in English may be purchased by interested
bidders on the submission of a written ap-
plication to the address below (state ad-
dress at the end of document) and upon
payment of a nonrefundable fee of US$ 100
(or US$ 150 including mail services, if re-
quired) or equivalent amount in EUR or SIT
(exchange rate is selling rate of Bank of
Slovenia on 16th July, 2000).

The method of payment will be:
– for the SIT direct deposit to giro ac-

count number 50100-630-10014
– for EUR deposit to: Bank Slovenia,

Ljubljana, through Banque Bruxelles Lam-
bert S.A., Bruxelles, (S.W.I.F.T. code:
BBRUBEBB) - account number:



Stran 6136 / Št. 65 / 21. 7. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

3010179231 56/995; rightful claimant for
the payment: Geodetska uprava Republike
Slovenije, id. No. 78000-978

– for US$ deposit to: Bank Slovenia,
Ljubljana, through Bankers Trust Company,
New York (S.W.I.F.T. code: BKTRUS33) -
account No: 04095 625; rightful claimant
for the payment: Geodetska uprava Repub-
like Slovenije, id. No. 78000-840

The document can be sent by airmail for
overseas delivery or surface mail for local
delivery.

7. Bids must be delivered to the address
below by 09:00 AM (local time) on 29th

August 2000. All bids must be accompa-
nied by a bid security of a minimum 3per
cent of the bid price or an equivalent amount
in a freely convertible currency. Late bids
will be rejected. Bids will be opened imme-
diately after the deadline for receipt of bids,
on 29th August 2000, in the presence of the
bidders’ representatives who choose to at-
tend at the address below: Surveying and
Mapping Authority of the Republic of Slove-
nia, Real Estate Registration Modernization
Project, Mrs. Martina Učak, room number
2/100, Zemljemerska ulica 12, SI-1000
Ljubljana, Slovenia, Tel. +386 1 478 4922,
Fax +386 1 478 4822, E-mail:
rerm.pco@gov.si.
Surveying and Mapping Authority of the

Republic of Slovenia

Ob-32516

Posebna objava javnega naročila
Republika Slovenija

Projekt posodobitve evidentiranja
nepremičnin

Izdelava digitalnih ortofoto načrtov
SMA_1.1D1_ICB2

Št posojila: IBRD 4498-0 SLO
1. Poziv k predložitvi ponudb za javni

razpis za izbiro izvajalca sledi splošni redni
objavi javnega naročila za ta projekt, ki je
izšla v časopisu Development Business, št.
537, dne 30. junija 2000.

2. Republika Slovenija je dobila posojilo
pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj
(MBOR) zaradi delnega pokrivanja stroškov
Projekta posodobitve evidentiranja nepre-
mičnin ter bo del posojila namenila izplačilu
obveznosti pogodbe za Izdelavo digitalnih
ortofoto načrtov SMA_1.1D1_ICB2. Poso-
jilo je bilo pridobljeno 17. novembra 1999.

3. Geodetska uprava Republike Sloveni-
je objavlja javni razpis za izbiro izvajalca za
izvedbo izdelave digitalnih ortofoto načrtov.
Ta sklop bo podpiral usklajevanje digitalnih
katastrskih načrtov z digitalnimi ortofoto na-
črti, omogočal podporo pri uresničevanju
vzpostavitve katastra stavb z osnovnimi fo-
togrametričnimi podatki za fotogrametrični
zajem stavb in pri zajemu in spremljanju ra-
be kmetijskih zemljišč.

Razpis zajema naslednja dela:
– aerotriangulacija za fotogrametrične

bloke (20 blokov z 2000 posnetki)
– izdelava digitalnega modela reliefa za

izračun ortofota (510 načrtov)
– izdelava ortofoto načrtov (510 načrtov)
– analogni izdelki ortofota (510 načrtov)
Ta sklop del v okviru podprojekta Zemlji-

ški kataster in kataster stavb bo trajal od
decembra 2000 do septembra 2001.

4. Javni razpis bo potekal v skladu s
postopki, ki veljajo za mednarodne javne
razpise in so opredeljeni v smernicah Med-
narodne banke za obnovo in razvoj: Naroči-
la in nabava v času prejemanja posojila Med-
narodne banke za obnovo in razvoj ter kre-
dita Mednarodne organizacije za razvoj. Jav-
nega razpisa se lahko udeležijo vsi
ponudniki iz držav, ki so navedene v smerni-
cah Svetovne banke.

5. Ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije na Geodetski upravi Republike Slo-
venije. Na navedenem naslovu si lahko ogle-
dajo razpisno dokumentacijo, in sicer: vsak
delavnik od 8. do 15. ure.

6. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-
kumentacijo v angleškem jeziku na navede-
nem naslovu ob predložitvi pisnega zahtev-
ka in vplačilu nevračljivega zneska v višini
100 US$ (ali 150 US$ - vključuje stroške
pošiljanja) ali v protivrednosti v EUR ali SIT
(menjalni tečaj je prodajni tečaj Banke Slo-
venije na dan 16. julij 2000).

Način plačila je naslednji:
– za plačila v SIT: bančni prenos na ban-

čni žiro račun št.: 50100-630-10014
– za vplačila v EUR: bančni prenos na

bančni račun Banke Slovenije, Ljubljana
prek Banque Bruxelles Lambert S.A., Brux-
elles (šifra S.W.I.F.T.: BBRUBEBB) – števil-
ka računa: 3010179231 56/995; upravi-
čenec do vplačila: Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, id. štev. 78000-978

– za vplačila v US$: bančni prenos na
bančni račun Banke Slovenije, Ljubljana for
US$ deposit to: Bank Slovenia, Ljubljana
prek Bankers Trust Company, New York
(šifra S.W.I.F.T.: BKTRUS33) – številka ra-
čuna: 04095 625; upravičenec do vplačila:
Geodetska uprava Republike Slovenije, id.
štev. 78000-840.

Tujim ponudnikom bomo poslali razpisno
dokumentacijo z letalsko pošto, domači po-
nudniki pa jo bodo prejeli po običajni poti.

7. Ponudbe za ta javni razpis morajo pri-
speti na navedeni naslov najkasneje do 29.
avgusta 2000 do 9. ure po lokalnem času.
Vse ponudbe morajo vsebovati tudi finan-
čno zavarovanje resnosti ponudbe v znesku
najmanj 3% od vrednosti ponudbe v SIT ali v
protivrednosti v katerikoli konvertibilni valu-
ti. Prepozno prispela ponudba bo zavrnje-
na. Odpiranje ponudb bo izvedeno takoj po
izteku roka za oddajo ponudb, 29. avgusta
2000, v prisotnosti predstavnikov zaintere-
siranih strank, ki želijo spremljati odpiranje.
Odpiranje ponudb bo izvedeno na navede-
nem naslovu: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Projekt posodobitve evidentira-
nja nepremičnin, Martina Učak, soba števil-
ka 2/100, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, Tel. +386 1 478 4922,
Fax +386 1 478 4822, E-mail
rerm.pco@gov.si.

Geodetska uprava RS

Ob-32517

Specific procurement notice
Republic of Slovenia

Real Estate Registration Modernization
Project

Digitization of Cadastral Maps
SMA_1.1D2_ICB2

Loan No. IBRD 4498-0 SLO

1. This invitation for bids follows the up-
dated general procurement notice for this
project that appeared in Development Busi-
ness, issue No. 537 of 30th June, 2000.

2. The Republic of Slovenia has received
a loan from the International Bank for Re-
construction and Development (IBRD) to
meet the cost of the Real Estate Registra-
tion Modernization Project, and it intends to
apply part of the proceeds of this loan to
payments under the contract for Digitization
of Cadastral Maps SMA_1.1D2_ICB2. The
loan was signed on November 17, 1999.

3. The Surveying and Mapping Authority
of the Republic of Slovenia (SMA) now in-
vites sealed bids from eligible bidders for
Digitization of Cadastral Maps. This sub-
component would, among other uses, sup-
port the development of the real estate tax-
ation system, and land use monitoring sys-
tem. This subcomponent would complete
the production of a Digital Cadastral Maps
in unified coordinate system.

This bid includes Digitization of Cadas-
tral Maps of 660.000 parcels.

Digitization of Cadastral Maps includes
following general tasks:

Acquisition Phase:
a) Scanning of Cadastral Maps
b) Vectorization of Cadastral Maps
c) Control Plotting
d) Adjustment and Updating DCM Data
Transformation Phase:
a) Transformation
b) Harmonization of Boundaries
The Purchaser will be actively involved

in work by performing contract work as will
be described in Bidding Documentation.

The duration of this slice of a subproject
Digitization of Cadastral Maps shall be from
December 2000 until December 2001.

4. Bidding will be conducted through the
international competitive bidding procedures
specified in the World Bank’s Guidelines: Pro-
curement under IBRD Loans and IDA Credits,
and is open to all bidders from eligible source
countries as defined in the guidelines.

5. Interested eligible bidders may obtain
further information from Surveying and Map-
ping Authority of the Republic of Slovenia
and inspect the bidding documents at the
address given below, every working day,
from 8.00 AM to 3.00 PM.

6. A complete set of bidding documents
in English may be purchased by interested
bidders on the submission of a written ap-
plication to the address below (state ad-
dress at the end of document) and upon
payment of a nonrefundable fee of US$ 150
(or US$ 250 including mail services, if re-
quired) or equivalent amount in EUR or SIT
(exchange rate is selling rate of Bank of
Slovenia on 16th July, 2000).

The method of payment will be:
– for the SIT direct deposit to giro ac-

count number 50100-630-10014
– for EUR deposit to: Bank Slovenia,

Ljubljana, through Banque Bruxelles Lam-
bert S.A., Bruxelles, (S.W.I.F.T. code:
BBRUBEBB) - account number:
3010179231 56/995; rightful claimant for
the payment: Geodetska uprava Republike
Slovenije, id. No. 78000-978

– for US$ deposit to: Bank Slovenia,
Ljubljana, through Bankers Trust Company,
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New York (S.W.I.F.T. code: BKTRUS33) -
account No. 04095 625; rightful claimant
for the payment: Geodetska uprava Repub-
like Slovenije, id. No. 78000-840

The document can be sent by airmail for
overseas delivery or surface mail for local
delivery.

7. Bids must be delivered to the address
below by 11.00 AM (local time) on 29th

August 2000. All bids must be accompa-
nied by a bid security of a minimum 3 per
cent of the bid price. Late bids will be re-
jected. Bids will be opened immediately af-
ter the deadline for receipt of bids, on 29th

August 2000, in the presence of the bid-
ders’ representatives who choose to attend
at the address below: Surveying and Map-
ping Authority of the Republic of Slovenia,
Real Estate Registration Modernization
Project, Mrs. Martina Učak, Zemljemerska
ulica 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, Tel.
+386 1 478 4922, Fax +386 1 478 4822,
E-mail rerm.pco@gov.si.
Surveying and Mapping Authority of the

Republic of Slovenia

Ob-32518

Posebna objava javnega naročila
Republika Slovenija

Projekt posodobitve evidentiranja
nepremičnin

Digitalizacija katastrskih načrtov
SMA_1.1D2_ICB2

Št. posojila: IBRD 4498-0 SLO
1. Poziv k predložitvi ponudb za javni

razpis za izbiro izvajalca sledi splošni objavi
javnega naročila za ta projekt, ki je izšla v
časopisu Development Business, št. 537,
dne 30. junija 2000.

2. Republika Slovenija je pridobila posoji-
lo pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj
(MBOR) zaradi delnega pokrivanja stroškov
Projekta posodobitve evidentiranja nepremič-
nin ter bo del posojila namenila izplačilu ob-
veznosti pogodbe za Izdelavo digitalnih kata-
strskih načrtov SMA_1.1 D2_ICB2. Posojilo
je bilo pridobljeno 17.novembra 1999.

3. Geodetska uprava Republike Sloveni-
je objavlja javni razpis za izbiro izvajalca za
digitalizacijo katastrskih načrtov. Ta sklop
bo med drugim podpiral sistem obdavčenja
nepremičnin in spremljanje rabe kmetijskih
zemljišč. V podprojektu bo dokončana iz-
delava digitalnih katastrskih načrtov v enot-
nem koordinatnem sistemu.

Razpis zajema digitalizacijo katastrskih
načrtov za 660.000 parcel.

Digitalizacija katastrskih načrtov zajema
naslednje naloge:

Faza zajema:
a) skeniranje katastrskih načrtov,
b) vektorizacija katastrskih načrtov,
c) kontrolni izrisi,
d) usklajevanje in dovzdrževanje digital-

nih katastrskih načrtov,
Faza transformacije:
a) transformacija,
b) usklajevanje meja,
Naročnik bo aktivno vključen pri izvaja-

nju pogodbenega dela, kot bo opisano v
razpisni dokumentaciji.

Ta sklop del v okviru podprojekta Zemlji-
ški kataster in kataster stavb bo trajal od
decembra 2000 do decembra 2001.

4. Javni razpis bo potekal v skladu s
postopki, ki veljajo za mednarodne javne
razpise in so opredeljeni v smernicah Med-
narodne banke za obnovo in razvoj: Naroči-
la in nabava v času prejemanja posojila Med-
narodne banke za obnovo in razvoj ter kre-
dita Mednarodne organizacije za razvoj. Jav-
nega razpisa se lahko udeležijo vsi
ponudniki iz držav, ki so navedene v smerni-
cah Svetovne banke.

5. Ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije na Geodetski upravi Republike Slo-
venije. Na navedenem naslovu si lahko ogle-
dajo razpisno dokumentacijo, in sicer: vsak
delavnik od 8. do 15. ure.

6. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-
kumentacijo v angleškem jeziku na navede-
nem naslovu ob predložitvi pisnega zahtev-
ka in vplačilu nevračljivega zneska v višini
150 US$ (ali 250 US$ - vključuje stroške
pošiljanja) ali v protivrednosti v EUR ali SIT.
(menjalni tečaj je prodajni tečaj Banke Slo-
venije na dan 16. julij 2000).

Način plačila je naslednji:
– za plačila v SIT: bančni prenos na ban-

čni žiro račun št.: 50100-630-10014,
– za vplačila v EUR: bančni prenos na

bančni račun Banke Slovenije, Ljubljana,
prek Banque Bruxelles Lambert S.A., Brux-
elles (šifra S.W.I.F.T.: BBRUBEBB) – števil-
ka računa: 3010179231 56/995; upravi-
čenec do vplačila: Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, id. štev. 78000-978,

– za vplačila v US$: bančni prenos na
bančni račun Banke Slovenije, Ljubljana for
US$ deposit to: Bank Slovenia, Ljubljana,
prek Bankers Trust Company, New York
(šifra S.W.I.F.T.: BKTRUS33) – številka ra-
čuna: 04095 625; upravičenec do vplačila:
Geodetska uprava Republike Slovenije, id.
štev. 78000-840.

Tujim ponudnikom bomo poslali razpi-
sno dokumentacijo z letalsko pošto, doma-
či ponudniki pa jo bodo prejeli po običajni
poti.

7. Ponudbe za ta javni razpis morajo pri-
speti na omenjeni naslov najkasneje do 29.
avgusta 2000 do 11. ure po lokalnem ča-
su. Vse ponudbe morajo vsebovati tudi fi-
nančno zavarovanje resnosti ponudbe v zne-
sku najmanj 3% od vrednosti ponudbe. Pre-
pozno prispela ponudba bo zavrnjena. Od-
piranje ponudb bo izvedeno takoj po izteku
roka za oddajo ponudb, 29. avgusta 2000,
v prisotnosti predstavnikov zainteresiranih
strank, ki želijo spremljati odpiranje. Odpi-
ranje ponudb bo izvedeno na omenjenem
naslovu: Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Projekt posodobitve evidentiranja ne-
premičnin, Martina Učak, Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tel. +386
1 478 4922, Fax +386 1 478 4822, E-ma-
il: rerm.pco@gov.si.

Geodetska uprava RS

Ob-32406
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega

sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Komisijo Evropskih skupnosti o uresniče-
vanju ukrepov o finančni, tehnični in drugih
oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št. 56/93), v
zvezi z 9. točko prvega odstavka 55. člena in
tretjim odstavkom 42. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) ter 117. in
118. členom Pravil in postopkov Evropske

skupnosti za izvedbo javnih razpisov Občina
Ilirska Bistrica objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za

projekt Eco Adria: Wastewater
Treatment Plant and Sewage system in

Ilirska Bistrica,
No SL-9802.02.02.

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14,
6250 Ilirska Bistrica, tel: 067/41-361, faks
067/41-284.

2. Predmet javnega naročila: izvedba pri-
pravljalnih del za čistilno napravo v Ilirski
Bistrici .

3. Razpoložljiva sredstva:
Phare sredstva: 487.000,00 EUR.
Slovenska sredstva: 65.495,78 EUR.
4. Najugodnejši ponudnik: Primorje d.d.,

Ajdovščina, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdov-
ščina, Slovenia.

5. Ponudbena cena brez davka:
552,495.78 EUR.

6. Rok začetka in dokončanja del: šest
mesecev po izročitvi obvestila o uvedbi v
delo.

7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenov-
no najugodnejša ponudba po uspešni te-
hnični evalvaciji.

8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: VGI d.o.o., Hajdrihova 28c, 1000
Ljubljana, 8. maj 2000 ob 9.30.

9. Število prispelih ponudb:
1. Primorje d.d. Ajdovščina, Slovenia,
2. SCT d.d., Ljubljana, Slovenia.

10. Najvišja in najnižja ponudbena cena
brez davka: 552.495,78 EUR in
603.053,56 EUR.

11. Postopek izbire izvajalca: razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev po pravilih Pha-
re – Decentralizirani sistem izvajanja.

12. Številka in datum objave v uradnem
listu republike slovenije: Ur. l. RS, št. 26,
24. marec 2000, Ob-23890 in Ob-23891.

Občina Ilirska Bistrica

Ob-32407
In accordance with the Regulation on

ratification of the Framework Agreement
between the Government of the Republic of
Slovenia and the European Commission on
implementation of measures on financial,
techical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), and referring to Public
Procurement Act, section 9, paragraph 1 of
Article 55 and paragraph 3 of Article 42
(OG RS 24/97) and according to the Arti-
cle 117 & 118 of the European Union Reg-
ulations and Procedures of Public Tender
Performed Municipality of Ilirska Bistrica

Announces the Decision
on the Selection of the Successful
Tenderer for the project Eco Adria:
Wastewater Treatment Plant and
Sewage system in Ilirska Bistrica,

N° SL-9802.02.02.
1. Contracting authority: Municipality of Ili-

rska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bis-
trica, phone: 067/41-361, fax 067/41-284.

2. Subject of Tender:
Construction of complete infrastructure

for the Wastewater Treatment Plant in Ilirska
Bistrica.
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3. Available funds:
 Phare component: EUR 487,000.00.
Slovene component: EUR 65,495.78.
4. The selected Tenderer: Primorje d.d.,

Ajdovščina, Vipavska cesta 3, 5270 Aj-
dovščina, Slovenia.

5. Tender price without taxes:
EUR 552,495.78.
6. Completion period:
Within 6 months after the issue of the

Letter of Commencement.
7. Justification of the selection: Lowest

priced Tender after the passed technical
evaluation.

8. Place, Date and time of the Tender
opening session: VGI d.o.o., Hajdrihova
28c, 1000 Ljubljana, 8th May 2000 at 9.30
hrs.

9. Number of Tenders:
1. Primorje d.d. Ajdovščina, Slovenia
2. SCT d.d. Ljubljana, Slovenia.

10. Highest and lowest Tender price
without taxes: EUR 552,495.78 and EUR
603,053.56.

11. Type of Procurement Procedure:
Open tender procedure according to Phare
rules – Decetralised Implementation Sys-
tem.

12. No. and Date of announcement in
the Official Gazette of the Republic of Slov-
enia: OG RS No.26, 24th March 2000,
Ob-23890 and Ob-23891.

Municipality of Ilirska Bistrica

Ob-32486
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
56/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka
55. člena in tretjim odstavkom 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) ter 117. in118. členom pravil in
postopkov Evropske skupnosti za izvedbo
javnih razpisov Občina Sežana objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za

projekt Podjetniški center za čezmejno
sodelovanje, Sežana SL-9802.03.04

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Sežana, Partizanska 4, 6210
Sežana, tel. 067/731-01-09, faks
067/731-01-23.

2. Predmet javnega naročila: zunanja
ureditev z infrastrukturo za severni in zahod-
ni plato za podjetniški center za čezmejno
sodelovanje, Sežana (Občina Sežana).

3. Razpoložljiva sredstva:
Phare: 152.801,70 EUR,
Republika Slovenija: 0,00 EUR.
4. Najugodnejši ponudnika: Godina, Al-

bert Godina, s.p., Slope 20, 6240 Kozina,
Slovenija.

5. Ponudbena cena brez davka:
152.801,70 EUR.

6. Rok začetka in dokončanja del: 2 me-
seca od vročitve obvestila o uvedbi v delo.

7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenov-
no najugodnejša ponudba po uspešni teh-
nični evalvaciji.

8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Sežana, Partizanska 4,
6210 Sežana; 30. 5. 2000, ob 10. uri.

9. Število prispelih ponudb:
1. Godina, Albert Godina, s.p., Slope

20, 6240 Kozina,
2. SGP Kraški zidar, d.d., Cesta na

Lenivec 4, 6210 Sežana.
10. Najvišja in najnižja ponudbena cena

brez davka: 205.333,79 EUR in
152.801,70 EUR.

11. Postopek izbire izvajalca: razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev po pravilih Pha-
re – Decentralizirani sistem izvajanja.

12. Številka in datum objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
33 z dne 14. 4. 2000, Ob-25471 in
Ob-25472.

Občina Sežana

Ob-32487
In accordance with the Regulation on

ratification of the Framework Agreement
between the Government of the Republic of
Slovenia and the European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), and referring to Public Pro-
curement Act, section 9, paragraph 1 of
Article 55 and paragraph 3 of Article 42
(OG RS 24/97) and according to the Artic-
le 117 & 118 of the European Union Regu-
lations and Procedures of Public Tender
Performed Municipality of Sežana

Announces the Decision
on the Selection of the Successful

Tenderer for the project Small
Business Centre for CBC, Sežana

SL-9802.03.04
1. Contracting Authority: Municipality of

Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana, pho-
ne: 067/731-01-09, fax: 067/731-01-23.

2. Subject of Tender: external features
with infrastructure for North and West plat-
form for Small Business Centre for CBC,
Sežana (Municipality of Sežana).

3. Available funds:
Phare component: EUR 152.801,70,
Slovene component: EUR 0,00.
4. The selected Tenderer: Godina, Al-

bert Godina, s.p., Slope 20, 6240 Kozina,
Slovenia.

5. Tender price without taxes: EUR
152.801,70.

6. Completion period:within two months
after the issue of the Letter of Commence-
ment.

7. Justification of the selection: lowest
priced Tender after the passed technical
evaluation.

8. Place, date and time of the Tender
opening session: Municipality of Sežana,
Partizanska 4, 6210 Sežana; 30th May
2000, 10.00 hrs.

9. Number of Tenders:
1. Godina, Albert Godina, s.p., Slope

20, 6240 Kozina,
2. SGP Kraški zidar, d.d., Cesta na

Lenivec 4, 6210 Sežana.
10. Highest and lowest Tender price wit-

hout taxes after the reduction of the scope
of works: 205.333,79 EUR in 152.801,70
EUR.

11. Type of Procurement Procedure:
open tender procedure according to Phare
rules – Decentralised Implementation Sys-
tem.

12. No. and Date of announcement in
the Official Gazette of the Republic of Slo-
venia: OG RS 33, 14th April 2000, No
Ob-25471 and Ob-25472.

Municipality of Sežana

Ob-32488
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
56/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka
55. člena in tretjim odstavkom 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) ter 117. in118. členom pravil in
postopkov Evropske skupnosti za izvedbo
javnih razpisov Kanal ob Soči objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za

projekt Turistična pot čez greben
Kolovrat SL-9802.03.01

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23,
5213 Kanal, tel. 065/151-920, faks
065/15-19-223.

2. Predmet javnega naročila: izboljšava
in nadgradnja turistične poti od Liga (Obči-
na Kanal ob Soči) do odcepa za Nozno
(Občina Brda) na dolžini 3000 m.

3. Razpoložljiva sredstva:
Phare: 190.000 EUR,
Republika Slovenija: 71,071,30 EUR.
4. Najugodnejši ponudnika: Primorje,

d.d., Vipavska 3, 5270 Ajdovščina.
5. Ponudbena cena brez davka:

261.071,30 EUR.
6. Rok začetka in dokončanja del: 2 me-

seca od vročitve obvestila o uvedbi v delo.
7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenov-

no najugodnejša ponudba po uspešni teh-
nični evalvaciji.

8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Projekt, d.d., Kidričeva 9a, 5000
Nova Gorica; 25. 5. 2000 ob 10. uri.

9. Število prispelih ponudb:
1. Primorje, d.d., Vipavska 3, 5270

Ajdovščina,
2. Cestno podjetje Nova Gorica, d.d.,

5000 Nova Gorica.
10. Najvišja in najnižja ponudbena cena

brez davka: 271.818,85 EUR in
261.071,30 EUR.

11. Postopek izbire izvajalca: razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev po pravilih Pha-
re – Decentralizirani sistem izvajanja.

12. Številka in datum objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
33 z dne 14. 4. 2000, Ob-25350 in
Ob-25351.

Občina Kanal ob Soči

Ob-32489
In accordance with the Regulation on

ratification of the Framework Agreement
between the Government of the Republic
of Slovenia and the European Commission
on implementation of measures on finan-
cial, technical and other forms of co-ope-
ration (OG RS 56/93), and referring to
Public Procurement Act, section 9, para-
graph 1 of Article 55 and paragraph 3 of
Article 42 (OG RS 24/97) and according
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to the Article 117 & 118 of the European
Union Regulations and Procedures of Pub-
lic Tender Performed Municipality of Kanal
ob Soči

Announces the Decision
on the Selection of the Successful

Tenderer for the project Ridge Tourist
Paths over Kolovrat SL-9802.03.01
1. Contracting Authority: Municipality of

Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Ka-
nal, phone: 065/151-920, fax:
065/15-19-223.

2. Subject of Tender: improvement and
upgrading of a 3000 m section of the tou-
rist ridge path from Lig (Municipality of Ka-
nal ob Soči) to the crossing for Nozno (Mu-
nicipality of Brda).

3. Available funds:
Phare component: EUR 190.000,
Slovene component: EUR 71.071,30.
4. The selected Tenderer: Primorje,

d.d., Vipavska 3, 5270 Ajdovščina.
5. Tender price without taxes: EUR

261.071,30.
6. Completion period: within two months

after the issue of the Letter of Commence-
ment.

7. Justification of the selection: the lo-
west Tender price excluding taxes.

8. Place, Date and time of the Tender
opening session: Projekt, d.d., Kidričeva
9a, 5000 Nova Gorica, 25th May 2000 at
10.00 hrs.

9. Number of Tenders:
1. Primorje, d.d., Vipavska 3, 5270

Ajdovščina,
2. Cestno podjetje Nova Gorica, d.d.,

5000 Nova Gorica.
10. Highest and lowest Tender price wit-

hout taxes after the reduction of the scope
of works: 271.818,85 EUR in 261.071,30
EUR.

11. Type of Procurement Procedure:
open tender procedure according to Phare
rules – Decentralised Implementation Sys-
tem.

12. No. and Date of announcement in
the Official Gazette of the Republic of Slo-
venia: OG RS 33, 14th April 2000, No
Ob-25350 and Ob-25351.

Municipality of Kanal ob Soči

Št. 465-02-4/00 Ob-32377
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni

samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 57/94,
63/95, 26/97 in 10/98) ter 16. člena sta-
tuta Občine Dravograd (MUV, št. 17/99)
naročamo objavo

javnega razpisa
za prodajo nepremičnin z zbiranjem

ponudb
A) Predmet javnega razpisa so naslednje

nepremičnine:
1. Domačija Griben, zemljišča pri vl. št.

16 k.o. Ojstrica v skupni izmeri 48.565 m2.
Izklicna cena je 5,302.347,50 SIT za

celotno domačijo.
2. Dvorana v pritličju poslovnega objek-

ta TPC Meža, Meža 10, Dravograd.
Izklicna cena je po cenitvenem poročilu

stalnega sodnega cenilca in izvedenca grad-
bene stroke 35,512.074 SIT.

B) Lastnik nepremičnin je Občina Dravo-
grad, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.

C) Nepremičnine se prodajajo po nače-
lu videno-kupljeno.

D) Nepremičnine bodo bremen proste
in prepisane na kupca, ko bo kupnina v
celoti plačana.

E) Pogoji sodelovanja.
Na javni razpis se lahko prijavijo vse prav-

ne in fizične osebe, ki vplačajo varščino v
višini 10% od izklicne cene za posamezno
nepremičnino na žiro račun prodajalca št.
51820-630-25594 pri Agenciji za plačilni
promet Dravograd z oznako namen nakazila
“Prodaja nepremičnine” in katere.

S potrdilom o plačani varščini se ponud-
nik izkaže pred začetkom odpiranja ponudb.
Brez potrdila o plačani varščini ponudnik ne
more sodelovati na javnem razpisu.

Ponujena cena za nakup nepremičnine
mora biti enaka najmanj izklicni ceni.

Predstavnik in pooblaščenci pravnih
oseb se morajo pred začetkom odpiranja
ponudb izkazati tudi z overjenim pooblasti-
lom in registracijo, iz katere je razvidno, da
ima podjetje sedež v Republiki Sloveniji,
fizične osebe pa z originalnim potrdilom o
slovenskem državljanstvu.

F) Varščino bomo najboljšemu ponud-
niku vračunali v kupnino, drugim pa vrnili
brezobrestno v 30 dneh po končanem po-
stopku oziroma izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

Uspeli ponudnik mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v petnajstih dneh po uspe-
šno zaključenem razpisu in poravnati celot-
no kupnino v roku enega meseca od dneva
podpisa pogodbe. Če izbrani ponudnik po-
godbe v tem času ne sklene, zgubi pravico
do vračila varščine.

Varščino zadržimo in pogodbo razvelja-
vimo tudi, če v roku enega meseca po pod-
pisu pogodbe izbrani ponudnik ne poravna
celotne kupnine.

G) Davek na promet nepremičnin ter vse
druge dajatve in stroške, povezane s preno-
som lastništva, plača kupec.

Izročitev nepremičnine in prenos lastniš-
tva se bo opravil po plačilu celotne kupnine
in stroškov.

Vse informacije glede razpisa dobite na
Občini Dravograd pri svetovalki za premo-
ženjsko pravne zadeve Lidiji Košutnik, univ.
dipl. prav. ali po tel. 0602/83-011 vsak
dan od 8. do 12. ure.

Vsi zainteresirani ponudniki si lahko ne-
premičnine po tem razpisu ogledajo v petih
dneh od objave razpisa. Predhodni ogled
najavite po tel. 0602/83-011.

Ponudbe sprejemajo v sprejemni pisarni
Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370
Dravograd, z dospetjem v roku 15 dni od
dneva objave.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za prodajo ne-
premičnin” in katere “TPC Meža” ali “doma-
čija Griben”.

Javno odpiranje ponudb bo tretji dan po
zaključenem razpisu v sejni sobi Občine
Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd,
ob 11. uri.

Kriteriji pri izbiri kupcev: ponujena ce-
na, rok plačila celotne kupnine in plačilni
pogoji.

Občina Dravograd

Ob-32378

Na podlagi zakona o lekarniški dejavno-
sti (Ur. l. RS, št. 9/92) objavlja Mestna ob-
čina Maribor

javni razpis
za opravljanje lekarniške dejavnosti in

pridobitev koncesije v Mestni občini
Maribor

1. Predmet razpisa je podelitev koncesi-
je za opravljanje lekarniške dejavnosti kot
javne službe.

2. Na razpis se lahko prijavijo posamez-
niki, ki izpolnjujejo pogoje iz 2., 7. in 8. čle-
na zakona o lekarniški dejavnosti, za kar
priložijo potrebna dokazila.

3. Koncesija za opravljanje lekarniške
dejavnosti v Mestni občini Maribor se pravi-
loma podeljuje za nedoločen čas, za ob-
močje mestne četrti Nova vas.

4. Koncesijo za opravljanje lekarniške
dejavnosti na določenem območju v Mestni
občini Maribor podeli pristojni upravni or-
gan ob soglasju Ministrstva za zdravstvo in
po poprejšnjem mnenju Lekarniške zborni-
ce Slovenije in Zavoda za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije.

5. Z izbranimi kandidati bo sklenjena
koncesijska pogodba s katero se urejajo
medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem
lekarniške dejavnosti.

6. Kandidati vlogo, ki ji priložijo dokazi-
la iz 2. točke tega razpisa, posredujejo na
naslov Mestna občina Maribor, Oddelek
za družbene dejavnosti, Ulica heroja Sta-
neta 1, Maribor, v osmih dneh po objavi
razpisa.

Mestna občina Maribor

Ob-32430

Splošna bolnišnica “Dr. Franca Dergan-
ca” Nova Gorica, Šempeter pri Gorici, ob-
javlja

informativno
zbiranje pisnih ponudb

za dodatno fizično zavarovanje ljudi, ob-
jektov in okolice.

Zainteresirani smo:
– za intervencije varnostnikov na naš po-

ziv,
– za preventivne obhode,
– za intervencije ob vključitvi alarmnih

naprav.
Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo

dodatne informacije pri kontaktni osebi Sto-
janu Lozarju, univ. dipl. ek., vodja javnih
naročil (tel. 065/31-811, int. 219).

Pisne ponudbe bomo sprejemali do
31. 8. 2000.

Ponudbo je potrebno poslati na naš na-
slov: Splošna bolnišnica “Dr. Franca Der-
ganca” Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici.

Na kuverti mora biti na vidnem mestu
označeno “Ponudba – dodatno varovanje”.
Na hrbtni strani mora biti polni naslov po-
nudnika.

Zbiranje ponudb je informativne narave.
Vse stroške v zvezi s ponudbo nosi ponudnik.

Splošna bolnišnica Dr. Franca
Derganca, Nova Gorica
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Ob-32474
Občina Domžale, Ljubljanska 69, Dom-

žale, objavlja

javni natečaj in javni razpis
za izbor najprimernejših oblikovnih
rešitev mestne komunalne opreme

in izvajalca za postavitev avtobusnih
postajališč v Občini Domžale

1. Naročnik: Občina Domžale, Ljubljan-
ska 69, Domžale.

2. Predmet razpisa: izdelava oblikovnih
rešitev mestne komunalne opreme in od-
stop avtorskih pravic za:

– modulne avtobusne postaje,
– koše za smeti,
– usmerjevalne stebričke,
– klopi,
– stojala za kolesa
ter
postavitev avtobusnih postajališč v Obči-

ni Domžale kot del mestne komunalne opre-
me na lokacijah:

1. faza v letu 2000 - Domžale Center
2 avtobusni postaji,

2. faza v letu 2001 in 2002 - 12 avto-
busnih postaj na različnih lokacijah v Občini
Domžale.

Predmeta ponudbe ni mogoče ločevati.
3. Razpisni pogoji:
– na razpis lahko kandidirajo pravne ali

fizične osebe – samostojni podjetniki, katerih
osnovna registrirana dejavnost je ekonomska
propaganda, oglaševanje, trženje, inženiring,
oblikovanje ali temu podobna dejavnost,

– naročnik med ponudniki izbere najbolj-
še oblikovne rešitve in prevzame avtorske
pravice,

– naročnik zagotovi izbranemu ponudni-
ku brezplačno postavitev avtobusnih postaj,
izključno na njegove stroške, ki vključujejo
tudi vrednost vgrajenih materialov, naročnik
v zameno zagotovi dolgoročno brezplačno
reklamiranje in oglaševanje na vidnih povr-
šinah avtobusnih postaj.

4. Vsebina ponudbe:
– firma oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji ter odločba o

opravljanju dejavnosti po 4. členu zakona o
gospodarskih družbah,

– dokazilo o razpolaganju s primerno
opremo za izvajanje dejavnosti,

– reference,
– izjava, da je avtor idejnih rešitev in da v

primeru izbora, prenese avtorske pravice
na naročnika,

– izjava, da se strinja v bistvenih sestavi-
nah z osnutkom pogodbe (prenos avtorskih
pravic, brezplačna postavitev in vzdrževanje
avtobusnega objekta in brezplačno oglaše-
vanje),

– oblikovne rešitve mestne komunalne
opreme, ki morajo upoštevati etnografske
in etimološke značilnosti, barve kraja, med-
sebojno prilagodljivost, funkcionalnost, po-
vezljivost in sestavljivost, odpornost, trajnost
in kvaliteto, enostavno vzdrževanje in druge
kraju primerne oblikovne rešitve; navedeni
naj bodo materiali,

– časovno opredeljen plan postavitev po-
stajališč,

– zahteve do naročnika - način brezplač-
nega oglaševanja (število in velikost ogla-
snih panojev na avtobusnih postajah, rok
trženja teh panojev),

– predloži bianco menico za resnost po-
nudbe v vrednosti 500.000 SIT.

5. Izbrani izvajalec bo s sklenitvijo po-
godbe pridobil izključno pravico za posta-
vitev in vzdrževanje avtobusnih postajah in
trženje reklamnih panojev na avtobusnih
postajah. Pogodba se sklepa za določen
čas.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– primernost oblikovnih rešitev - do 30 %,
– strokovnost, potrjene reference - do 5%,
– ponujene dodatne ugodnosti (ki bodo

finančno ovrednotene) - do 5 %,
– terminsko opredeljen plan pridobitve

dovoljenj in postavitev postajališč – roki po-
stavitve - do 10 %,

– način brezplačnega oglaševanja (šte-
vilo – 15% in velikost oglasnih panojev –
5% na avtobusnih postajah, rok trženja teh
panojev – 30 %) - do 50 %,

– dodatne nefinančne obveznosti in zah-
teve do naročnika - do -30 % (negativno).

7. Zainteresirani ponudniki lahko svojo
ponudbo z zahtevanimi dokazili posredujejo
v zaprti kuverti najkasneje do ponedeljka
4. 9. 2000 s pripisom “Ne odpiraj! Razpis
– avtobusna postajališča“ na naslov: Obči-
na Domžale, vložišče, Ljubljanska 69, 1230
Domžale.

8. Javno odpiranje ponudb bo v četr-
tek 7. 9. 2000 ob 9. uri v Konferenčni
sobi Občine Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale.

9. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Dodatne informacije in vzorec po-
godbe, zainteresirani lahko dobijo na Od-
delku za gospodarske javne službe Občina
Domžale, pri Primožu Tonkliju in Iztoku
Obrezi, tel. 72-42-022 ali 713-681.

Občina Domžale

Ob-32640
Odbor KDS, Krško, na podlagi pogodbe

o načinu upravljanj in medsebojnih razmer-
jih pri upravljanju objektov in naprav kabel-
sko distribucijskega sistema v Občini Krško
skenjeno med Občino Krško, KS Brestani-
ca, KS Dolenja vas, KS Krško, KS Lesko-
vec in KS Senovo, kot zastopnik lastnikov
oziroma pooblaščencev lastnikov kabelsko
distribucijskega sistema Krško, Cesta krš-
kih žrtev 14, objavlja

zbiranje ponudb
za uporabo in upravljanje kabelsko

distribucijskega sistema v Občini Krško
Predmet ponudbe.
Predmet ponudbe je oddaja v uporabo

in upravljanje kabelsko distribucijskega si-
stema v Občini Krško.

Karakteristike sistema:
– kabelsko distribucijski sistem “450”

MHz,
– 288 ojačevalnih postaj s 406 ojače-

valniki,
– 129.400 m kabelskega razvoda od te-

ga 31.700 m zračnega razvoda,
– najdaljši krak 15 km (kaskada 20 oja-

čevalnikov),
– starost 10 let,
– gostota priključkov – 7 naročnikov na

ojačevalnik – 43 m kabelskega razvoda po
naročniku,

– 27 tv + 9 radijskih programov.
Postopek in pogoji za izbor najugodnej-

šega ponudnika.
V postopku zbiranja ponudb predmetne-

ga kabelsko distribucijskega sistema lahko
sodelujejo: pravne osebe, ki imajo sedež
na območju Republike Slovenije ali fizične
osebe, ki so državljani Republike Slovenije,
katere izpolnjujejo pogoje ali bodo pridobile
pogoje z oddajo ponudbe in izbiro iz tega
razpisa, za opravljanje tržnih telekomunika-
cijskih storitev (dovoljenje):

– da izpolnjuje pogoje tretje in četrte ali-
nee 3. člena pravilnika o pogojih za izdajo
dovoljenj za opravljanje tržnih telekomuni-
kacijskih storitev,

– imajo plačane vse zapadle davke in
prispevke,

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,

– da ni plačilno nezmožen, pod prisilno
poravnavo, v stečaju, v likvidaciji, da njego-
vo poslovanje ni predmet obravnave pred
sodiščem ali predmet sodne preiskave, da
njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo
odločbo ustavljeno,

– da v preteklih treh letih pred pričet-
kom razpisa njegovi vodstveni delavci niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem,

– soglašajo s predvidenimi pogoji iz raz-
pisne dokumentacije.

3. Kriterij izbire:
– cena mesečne naročnine za stranko –

30%,
– razvojna usmerjenost in program vla-

ganja z eventualno dokapitalizacijo – 30%,
– reference in oprema s katero razpola-

ga za realizacijo nalog – 30%,
– višina nadomestila lastnikom za upora-

bo sistema – 10%.
Garancija
Garancija za resnost ponudbe mora biti

v obliki bančne garancije v višini 5% ocenje-
ne vrednosti KDS razvidne iz ponudbene
dokumentacije.

Ostale določbe
Polni naslov službe, od katere se lahko

zahteva razpisno dokumentacijo: KDS Krš-
ko, Cesta krških žrtev 23, 8270 Krško, kon-
taktna oseba Tone Pleterski, tel.
041/761-201.

Datum, do kdaj je možno zahtevati razpi-
sno dokumentacijo: 5. 8. 2000.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije v višini 5.000 SIT na
ŽR KS Krško, št. 51600-645-50017, z oz-
nako “za razpis KDS”.

Polni naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Krško, Cesta krških
žrtev 14, 8270 Krško, vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – ne odpiraj” z
navedbo “Ponudba za uporabo KDS Krško”.

Odbor KDS kot pristojni organ lastnika
ni vezan, da bo izbral kateregakoli ponudni-
ka in ni vezan z izbranim ponudnikom skle-
niti pogodbe.

Odbor KDS bo o izbiri obvestil ponudni-
ke v roku 30 dni po zaključku zbiranja po-
nudb.

Ponudbe zbiramo do 7. 8. 2000 do
13. ure.

Odbor KDS Krško
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Objave
delniških družb

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Št. 2375 Ob-32273
V skladu z drugim odstavkom 454. čle-

na zakona o gospodarskih družbah in skle-
pa skupščine družbe z dne 5. 7. 2000,
Tapetništvo Radovljica, d.o.o., Zapuže 16,
Begunje, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala

družbe
Osnovni kapital družbe, ki znaša

64,000.000 SIT, se zmanjša za
32,000.000 SIT, tako da odslej znaša
32,000.000 SIT.

Družba poziva vse upnike, da se v roku
8 dni od dneva objave zglasijo pri družbi in
izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnov-
nega kapitala.
Tapetništvo Radovljica, d.o.o., Begunje

Sklici skupščin

Ob-32335
V skladu z 286. členom zakona o gos-

podarskih družbah, uprava družbe Vipap Vi-
dem Krško, d.d., Tovarniška 18, 8270 Krš-
ko, objavlja

razširitev dnevnega reda skupščine
družbe,

ki bo v Krškem na sedežu družbe dne
10. 8. 2000 ob 12. uri, in sicer z dodatno
točko dnevnega reda:

4. Člani uprave prejmejo nagrade za us-
pešno delo v skladu s sklepom skupščine z
dne 15. 6. 1998.

Predlog sklepa: v skladu s sklepom
skupščine z dne 15. 6. 1998 in v smislu
odsvojitve lastnih delnic, ki jih ima družba,
se članom uprave izplačajo nagrade za nji-
hovo delo v obliki delnic.

V primeru, da skupščina ne bo sklepč-
na, bo nadomestna skupščina dne 22. 9.
2000, ob 8. uri, v pisarni družbe Vipap Vi-
dem Krško, d.d., Kotnikova 28, 1000 Ljub-
ljana.

Vipap Videm Krško, d.d.,
predsednik uprave družbe

Oldrich Kettner, dipl. ek.

Ob-32276
Na podlagi 37. člena statuta družbe Dai-

mond trgovina in zastopanje d.d., Nova
Gorica, Cesta IX. korpusa 35, Solkan,
Nova Gorica, uprava sklicuje:

1. redno skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, dne 24. 8. 2000

ob14. uri, v veliki sejni dvorani Mestne ob-
čine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.

I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev predsednika, dveh pre-
števalcev glasov ter predstavitev notarja.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev iz-
voli:

– za predsednico: Jug Ano,
– za preštevalki glasov: Krapež Ivo in Ko-

mel Alenko.
2. Sprejem letnega poročila za leto

1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju začasnega nadzornega
sveta, skupščina sprejme letno poročilo
družbe za leto 1999 v predloženem besedi-
lu skupaj z revizorjevim mnenjem.

3. Razporeditev dobička za leto 1999 in
preteklih let.

Predlog sklepa: na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju začasnega nadzornega
sveta, se čisti dobiček iz leta 1999 in prete-
klih let razporedi:

3.1. Čisti dobiček iz leta 1999 v znesku
321,681.504,61 SIT ostane nerazporejen.

3.2. Del nerazporejenega čistega do-
bička iz leta 1994 z revalorizacijskim delom
v znesku 94,781.667 SIT se razdeli:

– za dividende v znesku 82,917.000
SIT, kar znaša 300 SIT bruto na delnico;

– za udeležbo pri dobičku upravi in
upravnemu odboru v znesku 11,864.667
SIT bruto.

3.3. Izplačilo dividend in udeležbe na
dobičku se izvrši do 31. 10. 2000.

3.4. Do dividend so upravičeni delničarji
vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja
skupščine.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave ob

pozitivnem mnenju začasnega nadzornega
sveta se oblikuje sklad lastnih delnic za na-
mene iz 240. člena ZGD v višini
127,156.735,84 SIT v breme naslednjih
sestavin kapitala:

– dela nerazporejenega čistega dobička
iz leta 1994 in njegovega revalorizacijskega
popravka v znesku 54,874.772,80 SIT,

– dela nerazporejenega čistega dobička
iz leta 1995 in njegovega revalorizacijskega
popravka v znesku 72,281.963,04 SIT.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revizorja družbe za
poslovno leto 2000 imenuje revizijsko hišo:
Družba za revidiranje EOS Revizija, d.o.o.,
Ljubljana.

6. Sprejem statuta družbe v novem be-
sedilu.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, sprej-
me skupščina statut družbe v predloženem
besedilu, ki v celoti nadomesti dosedanji
statut.

7. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se izvoli člane novega
nadzornega sveta:

1. Dragoljevič Žarko z mandatom 2
leti,

2. Ferletič Milan z mandatom 4 leta,
3. Jug Ana z mandatom 4 leta.

8. Določitev nagrad za člane nadzorne-
ga sveta družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju začasnega nadzornega
sveta skupščina sprejme sklep v nasled-
njem besedilu: članom nadzornega sveta
pripada za pripravo in udeležbo na sejah
sejnina v višini 20.000 SIT neto za predsed-
nika in 15.000 SIT neto za člane. Zneski se
usklajujejo z rastjo drobnoprodajnih cen.
Člani nadzornega sveta so upravičeni do
povračila vseh potrebnih stroškov, ki nasta-
nejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem
svetu.

9. Sprejem poslovnika za delo skupšči-
ne.

Predlog sklepa: na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju začasnega nadzornega
sveta skupščina sprejme poslovnik za delo
skupščine v predloženem besedilu.

II. Nasprotni predlogi
Eventualni nasprotni predlogi so lahko

podani v sedmih dneh od objave sklica
skupščine na upravo družbe, Tolminskih
puntarjev 12, Nova Gorica.

Nasprotni predlogi so lahko le pisni ter
ustrezno utemeljeni. Uprava družbe in zača-
sni nadzorni svet bosta o utemeljenih pred-
logih sprejela svoja stališča in jih predpisa-
no objavila. Nasprotni predlog je pravoča-
sno podan, če prispe na upravo družbe do
vključno 28. 7. 2000.

III. Vpogled v gradiva:
Gradivo za dnevni red s predlogi skle-

pov, vključno z novim besedilom statuta ter
starim statutom, je na vpogled delničarjem
na sedežu uprave družbe v Novi Gorici, Tol-
minskih puntarjev 12 (tretje nadstropje),
vsak delovni dan od 9. do 12. ure, v času
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine. Delničarji se oglasijo v tajništvu
z osebnimi dokumenti.

IV. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 14. uro. Če te-

daj ne bo dosežena sklepčnost, bo ponov-
no zasedanje istega dne v istih prostorih ob
15. uri, ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala. Dvorana, v kateri bo po-
tekala skupščina, bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine. V tem času
bo potekalo registriranje in prevzem glasov-
nic, zato prosimo za pravočasen prihod. S
seboj imejte osebni dokument za identifika-
cijo.

V. Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, ki so vpisani v delniško knjigo družbe
na dan 21. 8. 2000 ter njihovi zastopniki in
pooblaščenci. Prijavo za udeležbo na skupš-
čini je potrebno pisno prijaviti na upravo
družbe na naslov: Tolminskih puntarjev 12,
5000 Nova Gorica, tri dni pred skupščino.
Zastopniki in pooblaščenci morajo ob prija-
vi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane
shranjeno pri družbi. Prijava je pravočasna,
če prispe na sedež družbe do vključno dne
21. 8. 2000.

Daimond, d.d., Nova Gorica
uprava

direktor Vladimir Makorič
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Ob-32277
Uprava delniške družbe Varnost Kranj

d.d., Kranjska varnostna družba, Bleiweiso-
va c. 20, 4000 Kranj, sklicuje na podlagi
7.3 točke statuta

5. skupščino
delniške družbe Varnost,

ki bo 21. 8. 2000, ob 10. uri, v prosto-
rih Varnost Kranj, d.d., Kranjska varnostna
družba, Bleiweisova c. 20, 4000 Kranj z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Predlog sklepa uprave: uprava otvori
skupščino in ugotovi, da je skupščina
sklepčna.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine:
a) izvolitev predsednika skupščine;
b) izvolitev 2 preštevalcev glasov;
c) imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisa.
Predlog sklepa uprave:
a) za predsednika skupščine se izvoli

Veljka Jana;
b) za preštevalca glasov se izvoli Aleša

Likarja in Špelo Ječnik;
c) za notarja za sestavo notarskega zapi-

sa se imenuje notarja Vojka Pintarja, Cesta
Koroškega odreda 1, Kranj;

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina imenuje za revizorja družbe za
leto 2000 družbo Podboršek, Revizijska
družba k.d., Dunajska 22, Ljubljana.

4. Letno poročilo uprave za leto 1999.
Predlog sklepa uprave: skupščina sprej-

me letno poročilo za leto 1999.
Družba Varnost Kranj, d.d., je v letu

1999 poslovala z izgubo, in sicer v višini
42,032.142,40 SIT.

Izkazana izguba leta za leto 1999 se v
celoti pokrije iz prenesenega dobička iz pre-
teklih let.

Revalorizacija izgube iz preteklih let v
višini 14,833.744,44 SIT se pokriva z reva-
lorizacijo dobička iz preteklih let.

5. Razrešitev članov nadzornega sveta
družbe in izvolitev članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev in seznanitev
skupščine s predstavnikom delavcev.

Predlog nadzornega sveta:
a) skupščina razreši dosedanje člane

nadzornega sveta: dr. Janeza Ločniškarja,
Biserko Avsec in Zorana Bakiča;

b) skupščina izvoli nova člana nadzorne-
ga sveta, ki sta predstavnika delničarjev:
Veljko Jana, Antona Hrena,

c) skupščina se seznani s članom nad-
zornega sveta, ki je predstavnik delavcev:
Jože Kristanc.

Gradivo za dnevni red skupščine s pred-
logi je na vpogled vsem delničarjem na se-
dežu družbe Varnost Kranj d.d., Bleiweiso-
va c. 20, 4000 Kranj, v tajništvu v.d. pred-
sednika uprave, vsak delovni dan od 8. do
15. ure.

Skupščina je sklicana za 21. 8. 2000,
ob 10. uri. Če tedaj ni dosežena sklepč-
nost, bo ponovno zasedanje skupščine is-
tega dne, ob 10.30 ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji osebno, njihovi pooblaščenci in zastop-

niki. Pooblastilo mora biti pismeno. Delni-
čarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastop-
niki se izkažejo na skupščini z osebnim,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
še z izpiskom iz sodnega registra.

Delničarji, ki se osebno udeležijo skupš-
čine morajo predložiti vabilo, na katerem je
napisano število delnic.

Člani uprave in nadzornega sveta se lah-
ko udeležijo skupščine tudi če niso delni-
čarji.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec mo-
ra najaviti svojo udeležbo na skupščini najka-
sneje 3 dni pred zasedanjem skupščine.

Varnost Kranj, d.d.,
uprava

Ob-32278
Na podlagi statuta delniške družbe Cest-

no podjetje Kranj, družba za vzdrževa-
nje in gradnjo cest, d.d., Jezerska cesta
20, Kranj, sklicujemo

2. skupščino delničarjev,
ki bo dne 24. 8. 2000 ob 12. uri

na sedežu družbe, Jezerska cesta 20, Kranj
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti, ter izvolitev organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli Franca Kosija, za preštevalca
glasov se izvoli Mirjano Čebulj in Staneta
Remica. Za notarja se povabi Dušo Trobec
Bučan.

2. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spre-

membe in dopolnitve statuta po predlogu
uprave.

3. Obravnava in odločanje o sprejemu
revidiranega letnega poročila in potrditev ra-
čunovodskih izkazov za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za leto 1999, vključno z bi-
lanco stanja, izkazom uspeha in poslovnim
poročilom, po predlogu uprave in pozitiv-
nem mnenju nadzornega sveta.

4. Obravnava in odločanje o sprejemu
predloga sklepa o razporeditvi dobička v
letu 1999.

Predlog sklepa: na osnovi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta se sprejme pred-
log uprave o razporeditvi dobička ustvarje-
nega v letu 1999.

5. Obravnava in sprejem plana razvoja
družbe.

Predlog sklepa: sprejme se plan razvoja
družbe za obdobje 2000-2004.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja za leto 2000 imenuje
revizijsko družbo DR CILJ, d.o.o., iz Ljub-
ljane.

Gradivo in predlogi sklepov skupščine po
tem dnevnem redu ter vsebina sprememb in
dopolnitev statuta družbe, je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe, Jezerska cesta
20, Kranj, dan po objavi zasedanja skupšči-
ne, vsak delovnik od 10. do 13. ure.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev deset dni pred sejo
skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih
prijava udeležbe na skupščini je prispela na
sedež družbe najmanj 3 dni pred skupšči-

no. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pra-
vilno izpolnjena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z is-
tim dnevnim redom ob 13. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Cestno podjetje Kranj, d.d.
uprava

Ob-32279

V skladu z zakonom o gospodarskih
družbah in na podlagi 8.3. člena statuta
D. D. P. d.d., Emonska 8, Ljubljana, uprava
in nadzorni svet sklicujeta

skupščino
Delniške družbe pooblaščenke d.d.

Ljubljana,
ki bo dne 24. 8. 2000 ob 16. uri v sejni

sobi GPG v Ljubljani, Cesta dveh cesarjev
393.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: uprava ugotovi sklep-

čnost skupščine. Skupščina izvoli predse-
dujočega skupščine, preštevalce glasov po
predlogu:

1. za predsednika skupščine se ime-
nuje Ireno Daris;

2. za preštevalca glasov se imenuje
Franca Bogovčiča in Dorotejo Radež;

3. notar na skupščini bo Andrej Škrk;
2. Letno poročilo za poslovno leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep:

1. Skupščina sprejme letno poročilo
za poslovno leto 1999 v predlaganem be-
sedilu.

3. Imenovanje revizorja družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-
zornega sveta se sprejme naslednji sklep:

1. Za revidiranje poslovnih izkazov
D.D.P. d.d. za leto 2000 se imenuje revi-
zor, revizijska družba RFR – Ernst & Young,
d.o.o., Ljubljana.

4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se sprejme naslednji sklep:
1. Z dnem seje skupščine se kot čla-

na nadzornega sveta razreši Hren Franči-
ško.

2. Z dnem seje skupščine se za nove-
ga člana do izteka mandata ostalim članom
nadzornega sveta, ki jih voli skupščina, iz-
voli Novljan Bojano.

Pravico do udeležbe na seji in glasova-
nja imajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi D.D.P.d.d. ali njihovi pooblaščenci in
bodo najkasneje do 21. 8. 1999 upravi pi-
sno prijavili svojo udeležbo.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki in poslan na D.D.P.
d.d., Emonska 8, najkasneje v 7 dneh po
objavi sklica skupščine.
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Glasovanje je javno. Vsaka delnica daje
imetniku 1 glas. Skupščina odloča z večino
oddanih glasov.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne ob 17. uri. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina odloča-
la ne glede na višino zastopanega osnovne-
ga kapitala.

Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo na vpogled vsem delničarjem na
mestu sklica skupščine, Cesta dveh cesar-
jev 393 v Ljubljani, in sicer vsak delovni dan
od 10. do 12. ure pri Cerkovnik Rudiju.

uprava DDP d.d.
direktor družbe
Rudi Cerkovnik

Ob-32280
Na podlagi 39. člena statuta delniške

družbe Iskraemeco, družbe za upravljanje
in svetovanje, d.d., Kranj, Savska loka 4,
sklicujem

2. skupščino delniške družbe
Iskraemeco, družbe za upravljanje in

svetovanje, d.d., Kranj,
ki bo v četrtek, 24. avgusta 2000 ob

12. uri v sejni sobi poslovne stavbe družbe
Iskraemeco, merjenje in upravljanje energi-
je, d.d., v Kranju, Savska loka 4.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in izvolitev njenih delovnih teles.
2. Poslovnik o delu skupščine.
3. Obravnava in sprejem poročila upra-

ve o poslovanju družbe v poslovnem letu
1999/2000.

4. Odločanje o delitvi čistega dobička
za poslovno leto 1999/2000.

5. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda: za predsedu-

jočega skupščine se izvoli Vinka Ribnikarja,
v komisijo za štetje glasov pa Dušan Stanjko
kot predsednik, ter Karl Rozman in Marjeta
Gomboc kot preštevalca glasov.

Za sestavo notarskega zapisnika se ime-
nuje notar Vojko Pintar iz Kranja.

Ugotovi se sklepčnost skupščine.
K 2. točki dnevnega reda: sprejme se

poslovnik o delu skupščine, v predlaganem
besedilu.

K 3. točki dnevnega reda: sprejme se
poročilo uprave o poslovanju družbe v po-
slovnem letu 1999/2000, v predlaganem
besedilu.

K 4. točki dnevnega reda: čisti dobiček
za poslovno leto 1999/2000 v višini
58,781.612 SIT se razporedi za naslednje
namene:

a) za dividende družbe iz dobička teko-
čega leta se nameni 58,764.000 SIT;

b) znesek v višini 17.612 SIT ostane kot
nerazporejeni dobiček.

Dividend za leto 1999 znaša 600 SIT
bruto na delnico. Upravičenci do dividende
so vsi lastniki delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan 22. 8. 2000.

Dividende se izplačajo delničarjem v ro-
ku 30 dni od dneva sprejetja sklepa o njiho-
vem izplačilu.

K 5. točki dnevnega reda: za člana nad-
zornega sveta se izvoli Stanislava Habjana.

Predlagatelja sklepov sta uprava in nad-
zorni svet družbe.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Vsaka delnica daje delničarju pravico do
enega glasu na skupščini. Za sprejem skle-
pov dnevnega reda je potrebna večina od-
danih glasov delničarjev (navadna večina).

Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi ra-
zumno utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Uprava in nadzorni svet bosta o morebitnih
predlogih sprejela svoja stališča najkasneje
dvanajst dni po sklicu skupščine in o tem
obvestila delničarje z objavo na enak način,
kot je objavljen ta sklic.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene
v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati za fizične osebe ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še šte-
vilo glasov in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Pooblastilo mora biti ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. V primeru organizirane-
ga zbiranja pooblastil mora biti le-to sestav-
ljeno skladno z zakonom o prevzemih.

Pravice do udeležbe na skupščini so
upravičeni delničarji, njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo
na dan 22. 8. 2000.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki se lahko udeležijo skupščine in ure-
sničujejo glasovalno pravico pod pogojem,
da svojo udeležbo na skupščini pisno prija-
vijo upravi družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine.

Člani uprave in nadzornega sveta se lah-
ko udeležijo skupščine tudi, če niso delni-
čarji.

Gradivo za skupščino je vsak delovni dan
od 10. do 12. ure na vpogled delničarjem
na sedežu uprave Iskraemeco, DUS, d.d., v
Kranju, Savska loka 4.

Delničarje prosimo, da pridejo na skupš-
čino vsaj 30 minut pred začetkom zaseda-
nja, s podpisom potrdijo svojo prisotnost in
prevzamejo glasovnice za glasovanje na
skupščini. Za udeležbo na skupščini se del-
ničarji in pooblaščenci izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z
izpiskom iz sodnega registra.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, to je 25. 8.
2000 ob 13. uri v istih prostorih. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Iskraemeco, d.d., Kranj
uprava – direktorica

Marija Šenk

Ob-32336
Na podlagi 13. člena statuta delniške

družbe uprava sklicuje

skupščino
delniške družbe Sinet, Podjetje za

storitve in proizvodnjo, d.d., s sedežem
Grajska pot 8, Hrastnik,

ki bo v torek, dne 22. 8. 2000, ob 17.30
v sejni dvorani upravne zgradbe družbe Ste-

dek, d.d., na naslovu Vodenska cesta 5/a,
Trbovlje z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in imenovanje organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

Imenuje se predsedujočega skupščine.
Imenuje se verifikacijska komisija v se-

stavi predsednika in dveh preštevalcev gla-
sov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Obravnava in sprejem poslovnega po-

ročila za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

slovno poročilo za leto 1999 v predlože-
nem besedilu.

3. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube iz leta 1995 in o delitvi dobič-
ka za leto 1993, 1994, 1996, 1997 in
1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o pokrivanju izgube iz leta 1995 in o delitvi
dobička za leto 1993, 1994, 1996, 1997 in
1999 v predlagani obliki.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja družbe skupščina imenuje revizijsko
družbo Podboršek, revizijska družba, k.d.,
Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana.

5. Povečanje osnovnega kapitala dru-
žbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-
lep o povečanju osnovnega kapitala družbe
v predloženem besedilu.

6. Pooblastilo direktorju družbe, skladno
s tretjo alineo 17. člena statuta družbe.

Predlog sklepa: skupščina družbe podeli
soglasje direktorju skladno s tretjo alineo
17. člena statuta družbe, skladno s pred-
logom uprave.

Gradivo, o katerem odloča skupščina, je
zainteresiranim delničarjem na vpogled v taj-
ništvu na sedežu družbe vsak delovni dan
med 8. in 10. uro v času od objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi sklica v tajništvu uprave delni-
ške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki.

Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci

se izkažejo z osebnim dokumentom in pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tu-
di z izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 15 minut pred pri-
četkom zasedanja skupščine. Delničarje na-
prošamo, naj pridejo na skupščino pred za-
sedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne čez pol ure, to
je ob 18. uri, v istih prostorih. Po ponov-
nem sklicu bo skupščina odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Sinet, d.d., Hrastnik
uprava

direktor Miran Grohar, inž.
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Ob-32337
Na podlagi zakona o gospodarskih dru-

žbah ter v skladu z enainsedemdesetim čle-
nom statuta družbe SCT Strojegradnja, d.d.,
Kavčičeva 66, Ljubljana, sklicuje uprava

3. skupščino delničarjev
družbe SCT Strojegradnja, d.d.,

Kavčičeva 66, Ljubljana,
ki bo dne 21. 8. 2000, ob 10. uri, na

sedežu družbe v Ljubljani, Kavčičeva 66, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Seji skupščine bo prisostvovala vabljena
notarka mag. Nina Češarek.

Predlog sklepa: za predsednico skup-
ščine se izvoli mag. Barbaro Vtič Vraničar,
za preštevalki glasov pa Nado Seršen in
Majdo Južnik.

2. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta družbe ter čistopisa statuta v predlože-
ni vsebini.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlagane spremembe statuta ter v skladu z
njimi prečiščeno besedilo statuta v predlo-
ženi vsebini.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo uprave o poslovanju družbe v
letu 1999, z mnenjem pooblaščenega revi-
zorja in mnenjem nadzornega sveta družbe.

4. Obravnava in sprejem predloga upra-
ve za uporabo dobička družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlagano uporabo dobička družbe za leto
1999 v predloženi vsebini.

5. Imenovanje finančnega revizorja dru-
žbe za leto 2000.

Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 2000 se imenuje revizijska
družba Ernst & Young, Revizija, davčno in
poslovodno svetovanje, d.o.o., Dunajska
111, Ljubljana.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je skupaj s predla-

ganimi spremembami statuta na vpogled
vsem delničarjem družbe, na sedežu dru-
žbe, Kavčičeva 66, Ljubljana, vsak delovni
dan do vključno 21. 8. 2000, med 9. in
12. uro.

Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zakoniti zasto-
pniki ali pooblaščenci, ki v skladu z 73.
členom statuta družbe vsaj 3 dni pred skup-
ščino pisno prijavijo svojo udeležbo. Kot
datum prijave se šteje datum, ko je družba
prejela obvestilo.

Sklepčnost skupščine
Če ob začetku zasedanja skupščina ne

bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan
ob 11. uri, na istem mestu. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala.

SCT Strojegradnja, d.d.,
Kavčičeva 66, Ljubljana

Joško Botušič, direktor, l.r.

Ob-32338
Na podlagi 7.5. člena statuta družbe

Lesnina MG oprema, Podjetje za inženi-
ring, d.d., Ljubljana, Parmova 53, sklicu-
jem

13. sejo skupščine družbe,
ki bo 23. 8. 2000 ob 16. uri v Lesnini,

Parmova 53, Ljubljana, soba 528.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti skupščine in izvolitev organov skup-
ščine ter potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za člane organov skupščine pa
se izvolijo predlagani kandidati.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la družbe in poročila revizije za leto 1999.
Predlog sklepa: na podlagi predloga

uprave in poročila revizorja se sprejme pre-
dlagano letno poročilo družbe za leto 1999.

3. Sprejem predloga delitve dobička.
Predlog sklepa: dobiček iz leta 1999

ostane nerazporejen.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja

družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

poslovno leto 2000 se imenuje revizijska
hiša IN Revizija, d.o.o., Ljubljana, Linharto-
va 1.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščina je sklicana za 23. 8. 2000

ob 16. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost se ponovno zasedanje skupšči-
ne določi za isti dan ob 16.30. Na ponov-
nem sklicu bo skupščina sklepala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na voljo v tajništvu družbe po
objavi sklica do 23. 8. 2000 do 12. ure.

Delničarji morajo na sejo skupščine pri-
nesti delnice, s katerimi se, skladno z dolo-
čili statuta, dokaže identiteta delničarjev.

Če se bo seje udeležil pooblaščenec
delničarja, se le-ta izkaže z notarsko overje-
nim pooblastilom.

Lesnina MG oprema Ljubljana
predsednik uprave

Ob-32339
Uprava družbe H & R, d.d., Družba za

upravljanje z naložbami, s sedežem v
Spodnji Idriji, Sp. Kanomlja 23, sklicuje
na podlagi 22. člena statuta delniške dru-
žbe

6. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek 17. avgusta 2000 ob

11. uri, v Kendovem dvorcu, Na griču 2 v
Spodnji Idriji.

I. Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in sklepčnosti.
Izvolitev predsednika skupščine.
Imenovanje preštevalcev glasov.
Imenovanje notarja za sestavo notarske-

ga zapisa.
2. Obravnava letnega poročila H & R,

d.d., na podlagi mnenja nadzornega sveta
in revizorske hiše Prece Waterhouse Coo-
pers.

3. Predlog o razporeditvi dobička.
4. Imenovanje revizorja.

5. Sprejem sklepa o spremembah in do-
polnitvah statuta družbe.

6. Volitve članov nadzornega sveta dru-
žbe.

7. Imenovanje zastopnika za udeležbo
na skupščini družbe Holding Hidria, d.o.o.

II. Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda: za predsedni-

co skupščine se izvoli Andro Krapš - Rejc,
za štetje glasov se izvoli Marto Repanšek,
za sestavo notarskega zapisa se imenuje
predlaganega notarja Andreja Rozmana iz
Idrije.

K 2. točki dnevnega reda: skupščina
H & R sprejme letno poročilo o poslovanju
družbe za leto 1999 na podlagi mnenja nad-
zornega sveta in revizorske hiše Price Wa-
terhouse Coopers.

K 3. točki dnevnega reda: dobiček za
leto 1999 ostane nerazporejen.

K 4. točki dnevnega reda: skupščina
imenuje za revizorja družbe za poslovno le-
to 2000 revizijsko hišo Price Waterhouse
Coopers.

K 5. točki dnevnega reda: sprejme se
sklep o spremembah in dopolnitvah statuta.

K 6. točki dnevnega reda: glede na po-
tek mandata dosedanjim članom nadzorne-
ga sveta družbe, se izvolijo predlagani čla-
ni.

K 7. točki dnevnega reda: skupščina
imenuje za zastopanje na skupščini družbe
Holding Hidria predlaganega kandidata.

III. Čas sklica:
Skupščina je sklicana za 17. 8. 2000

ob 11. uri. Če tedaj ni dosežena sklepčnost,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 12. uri, ne glede na višino zastopanega
kapitala.

IV. Vpogled v gradivo:
Gradivo za skupščino vključno s skle-

pom o spremembah in dopolnitvah statuta
je vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v tajništvu uprave ali recepciji dru-
žbe, od objave skupščine vsak delovni dan
od 8. do 16. ure.

V. Udeležba:
Udeležbo je potrebno najaviti do pone-

deljka 14. avgusta 2000, od 8. do 16. ure,
na telefonsko številko 05/3756-301.

H & R, d.d.

Ob-32340
Na podlagi 37. člena statuta Transavto

Postojna, podjetje za prevoz blaga v javnem
cestnem prometu, d.d., Postojna, Tržaška
61 in zakona o gospodarskih družbah, upra-
va - direktor sklicuje

3. skupščino
delniške družbe Transavto Postojna,

d.d.,
ki bo v sredo, 30. avgusta 2000, s pri-

četkom ob 12. uri na sedežu družbe, Trža-
ška 61, 6230 Postojna.

Predlog dnevnega reda.
1. Otvoritev skupščine, ugotavljanje

sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in potr-
ditev dnevnega reda skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
ugotovi sklepčnost, izvoli predsednika skup-
ščine, preštevalce glasov in zapisnikarja.

Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
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Potrdi se predlagani dnevni red.
2. Sprejem letnega poročila o poslova-

nju za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave skup-

ščina sprejme letno poročilo o poslovanju
za leto 1999 s pozitivnim mnenjem nadzor-
nega sveta in mnenjem revizorja v predlože-
nem besedilu.

3. Sklep o pokrivanju izgube iz leta 1998
in leta 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta sprejme skupščina sklep
o pokrivanju ugotovljene izgube na dan 1. 1.
2000 za obdobje od 1. 1. 1998 do 31. 12.
1999 iz sredstev rezerv in njihove revalori-
zacije v predloženem besedilu.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se sprejme sklep o imenovanju revi-
zorja v predloženem besedilu.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi po-
oblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi po-
oblaščenci, ki se bodo pisno prijavili ose-
bno ali s priporočeno pošiljko najkasneje 3
dni pred sejo skupščine.

Udeležence prosimo, da pridejo na
skupščino 1/2 ure pred začetkom zaseda-
nja, da bodo s podpisom potrdili svojo pri-
sotnost in prevzeli gradivo potrebno za gla-
sovanje.

Delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev
in njihovi pooblaščenci so se ob prijavi po
potrebi dolžni izkazati z osebnim dokumen-
tom.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
k posameznim točkam dnevnega reda je na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan
od 12. do 14. ure od dneva objave dnevne-
ga reda do vključno dneva zasedanja skup-
ščine.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave tega sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 13. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna ne glede na večino za-
stopanega kapitala.

Transavto Postojna, Podjetje
za prevoz blaga v javnem

cestnem prometu, d.d., uprava,
direktor družbe Jadran Primožič

Ob-32341
Na podlagi 40. člena statuta delniške

družbe Kmetijstvo Vipava, d.d., Šempeter
pri Gorici, sklicuje uprava

4. sejo skupščine delniške družbe
Kmetijstvo Vipava, d.d., Šempeter pri

Gorici,
ki bo dne 25. 8. 2000, ob 13. uri, v

upravni stavbi družbe v Šempetru, Goriške
fronte 11, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog uprave je: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

Skupščina izvoli predsednika skupščine
in verifikacijsko komisijo v sestavi predse-
dnika in dveh preštevalcev glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1999

z mnenjem revizorja.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog uprave: skupščina spejme let-
no poročilo uprave o poslovanju družbe v
letu 1999 z mnenjem nadzornega sveta in
revizorskim poročilom družbe Podboršek,
revizijska družba, k.d., Ulica Gradnikove bri-
gade 4, Ljubljana, v predloženem besedilu.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in pokri-
vanju izgube.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog uprave: ugotovljena čista izgu-
ba družbe v poslovnem letu v višini
15,963.790,36 SIT se pokriva v celoti iz
sestavin kapitala kot so preneseni čisti do-
biček preteklih let, rezerve ter ustrezni reva-
lorizacijski popravek le-teh.

4. Sprejem sklepa o imenovanju revizij-
ske družbe za leto 2000.

Predlog nadzornega sveta je: za poslov-
no leto 2000 se imenuje predlaganega revi-
zorja.

Gradivo za skupščino družbe je delni-
čarjem na voljo v tajništvu družbe vsak dan
med 11. in 13. uro.

Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po
pooblaščencu ali zakonitem zastopniku in
sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu v prostor skupščine. Po-
oblastilo za zastopanje na skupščini mora
biti predloženo pisno pred pričetkom skup-
ščine.

Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% vseh glasov.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne ob 14. uri, na
mestu prvega sklica.

Ob ponovnem sklicu bo skupščina ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic oglasijo v tajništvu družbe
15 minut pred pričetkom skupščine.

Vse delničarje oziroma njihove poobla-
ščence pozivamo, da morajo svojo udele-
žbo pisno najaviti upravi družbe najmanj 3
dni pred sejo.

Kmetijstvo Vipava, d.d.,
Šempeter pri Gorici

uprava - direktor
Ivan Vodopivec, univ. dipl. inž.
predsednik nadzornega sveta

Zoran Štrangar, inž. gradb.

Ob-32342
Na podlagi 56. člena statuta delniške

družbe TP Center, d.d., Celje, Brodarjeva
5, Celje in sklepa 15. seje nadzornega sve-
ta sklicuje uprava družbe

5. redno sejo skupščine
Trgovskega podjetja Center, d.d.,

Celje.
Seja bo v ponedeljek 28. 8. 2000 ob

9. uri na sedežu družbe  TP Center d.d.,
Celje, Brodarjeva 5, Celje.

Ad 1/ Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje organov skupšči-
ne.

Uprava otvori skupščino in ugotovi
sklepčnost.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.

Ad 2/ Poročilo o izvajanju sklepov 4. red-
ne seje.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
izvajanju sklepov sprejetih na 4. seji skupš-
čine Trgovskega podjetja Center, d.d., Ce-
lje.

Ad 3/ Sprejem letnega poročila o poslo-
vanju družbe TP Center, d.d., Celje v letu
1999 z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta z upoštevanjem
mnenja revizorja: predlogu uprave in ob po-
zitivnem mnenju nadzornega sveta.

Ad 4/ Predlog delitve čistega dobička
za leto 1994 in čistega dobička za leto
1999.

Predlog sklepa na podlagi mnenja nad-
zornega sveta: uprava ob pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta družbe predlaga
skupščini, da se nerazporejeni čisti dobi-
ček za leto 1994 v znesku 9.064 tisoč SIT
sorazmerni del revalorizacijskega popravka
razporedi na rezerve in da čisti dobiček TP
Center, d.d., Celje za leto 1999 v znesku
6.517 tisoč SIT v celoti ostane nerazpore-
jen.

Ad 5/ Imenovanje revizorja družbe za le-
to 2000.

Predlog sklepa uprave: na predlog nad-
zornega sveta se za revidiranje računovod-
skih izkazov družbe TP Center, d.d., Celje
za leto 2000 imenuje revizijska družba Abe-
ceda, d.o.o., Celje.

Ad 6/ Sprejem sprememb statuta druž-
be.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be statuta družbe v predloženem besedilu
po predlogu nadzornega sveta. Nadzorni
svet se pooblasti, da besedilo statuta uskla-
di s sprejetimi spremembami statuta in izde-
la njegovo prečiščeno besedilo.

Ad 7/ Razrešitev in izvolitev novih čla-
nov nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
1. Na podlagi odstopne izjave se razreši

dosedanji član nadzornega sveta Boris Kra-
jnc. Na predlog nadzornega sveta se za
dobo do konca mandata sedanjega nadzor-
nega sveta imenuje za člana Gvida Omladi-
ča.

2. Skupščina ugotavlja, da dosedanjim
članom nadzornega sveta poteče mandat
4. decembra 2000. Na predlog nadzorne-
ga sveta se za člana nadzornega sveta izvoli
Gvida Omladiča in Draga Guzeja za dobo
štirih let in s pričetkom mandata od 5. de-
cembra 2000 dalje.

3. Skupščina se seznani, da se član -
predstavnik zaposlenih, v nadzorni svet
družbe imenuje po sklepu sindikata družbe.

Ad 8/ Vprašanje in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico imajo delničarji, ki so na
dan 24. 8. 2000 vpisani v delniško knjigo
družbe Center, d.d., Celje in najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine, družbi pi-
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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 datum ter pod-
pis pooblastitelja, za pravne osebe pa fir-
mo, sedež, podpis in žig pooblastitelja ter
vse podatke o pooblaščencu.

Udeleženci skupščine se na zasedanju
izkažejo z osebnim dokumentom.

Člani nadzornega sveta se skupščine
lahko udeležijo 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 in predlog spre-
memb statuta družbe sta delničarjem na
vpogled od 27. 7. 2000 dalje v tajništvu
uprave na sedežu Trgovskega podjetja Cen-
ter, d.d., Celje, Brodarjeva 5, vsak delovnik
med 8. in 10. uro.

Na zasedanju skupščine se odloča o ob-
javljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda, pri čemer se o vseh
točkah glasuje z glasovnicami, razen pri 1.
točki, kjer se glasuje z dvigom rok. Vsaka
delnica šteje en glas, sklepi pa se spreje-
majo z navadno večino oddanih glasov.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi ob 11. uri istega dne v
istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega kapitala.

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 obvestila delničarje z objavo v
Uradnem listu RS.

T.P. Center, d.d., Celje
direktor družbe

Št. 70 Ob-32343
Na podlagi 23. člena statuta družbe Mo-

da Trgovina, proizvodnja in storitve, d.d.,
Celje, Prešernova 7, sklicuje uprava družbe

4. redno sejo skupščine
delniške družbe Moda Trgovina,

proizvodnja in storitve, d.d., Celje,
Prešernova 7,

ki bo dne 25. 8. 2000 ob 9. uri, v jedil-
nici Moda, d.d., Celje, Prešernova 7/I.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se izvoli Dušana Zevnika, za prešteval-
ca glasov se izvoli Jožico Antolič in Hedo
Pernat.

Ugotovi se, da seji prisostvuje povabljeni
notar, Marko Fink iz Celja.

2. Vodstvo seje prevzame izvoljeni pred-
sednik in ugotovi sklepčnost skupščine.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave o poslovanju Mode, d.d., Celje,
za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo uprave o poslovanju Mode, d.d.,
Celje, za leto 1999.

4. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep,
da se dobiček iz poslovnega rezultata za leto
1999 v višini 1,170.585,01 SIT razporedi na
rezerve.

5. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za

leto 2000 revizijsko družbo Abeceda,
d.o.o., Celje.

Opomba
Uprava je predlagatelj sklepa 1. točke,

nadzorni svet pa je predlagatelj sklepov 3.,
4. in 5. točke dnevnega reda skupščine.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno Marjeti
Krajnc, vsaj 3 dni pred zasedanjem skupš-
čine in ves čas trajanja shranjeno na sedežu
družbe. Pravico do udeležbe na skupščini
lahko uresničijo delničarji, zastopniki in nji-
hovi pooblaščenci, ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD na dan 21. 8. 2000.  Vsak
delničar ali njegov pooblaščenec mora na-
javiti svojo udeležbo na skupščini v pisni
obliki najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine (do vključno 22. 8. 2000).

Delničarje, ki so podpisali pooblastilo,
bodo na skupščini zastopali njihovi poob-
laščenci.

Udeležence prosimo, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine pol ure pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni na-
javljeni udeleženci podpišejo seznam pri-
sotnih delničarjev oziroma pooblaščencev
ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini.

Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan od 11. do
13. ure.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v enem tednu po objavi

sklica skupščine družbi pisno podajo ra-
zumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava
in nadzorni svet bosta v predlogih sprejela
svoja stališča najkasneje 12 dni po sklicu
skupščine in obvestila delničarje z objavo v
Uradnem listu RS.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi ob 10. uri istega dne v
istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Predsednica uprave Moda, d.d., Celje
Majda Kumberger

Ob-32344
Na podlagi 21. in 22. člena statuta dru-

žbe Gradis gradbeno podjetje Gradnje Ptuj,
d.d., Ormoška cesta 22, Ptuj, sklicujem

5. sejo skupščine
Gradis gradbeno podjetje Gradnje Ptuj,

d.d.,
ki bo v torek 29. 8. 2000, s pričetkom ob

12. uri na sedežu družbe na Ptuju, Ormoška
cesta 22, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine s predhodno ugo-
tovitvijo sklepčnosti.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, dva preštevalca glasov in notar
(zapisnikar).

3. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-

ščina sklepčna, ker je prisotnih ___% vseh
glasovalnih delnic družbe.

4. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju družbe v letu 1999 z revizijskim
poročilom revizijske družbe in mnenjem
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina Gradis Grad-
nje Ptuj, d.d., na predlog uprave in na pod-
lagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta
sprejme poročilo o poslovanju družbe v letu
1999 v predloženi vsebini z izkazanim do-
bičkom iz poslovanja v znesku 22,587.344
SIT in revizijsko poročilo revizijske hiše Iteo
- Abeceda, d.o.o., Ptuj o poslovanju družbe
v letu 1999 v predlaganem besedilu.

5. Sklepanje o razporeditvi dobička iz
leta 1999.

Predlog sklepa: skupščina Gradis Grad-
nje Ptuj, d.d., na predlog uprave in na pod-
lagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta
sprejme sklep, da se dobiček iz poslovanja
družbe v letu 1999 v znesku 22,587.344
SIT bruto razporedi:

– 5,587.344 v rezervni sklad,
– 17,000.000 ostane nerazporejen.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto

2000.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno

leto 2000 na predlog nadzornega sveta se
imenuje revizijska hiša Iteo - Abeceda,
d.o.o., iz Ptuja.

Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic ali s pisnim pooblastilom z
navedbo o lastništvu delnic pooblastitelja.

Pisno prijavo za udeležbo na skupščini
je treba deponirati v tajništvu družbe naj-
manj 3 dni pred zasedanjem skupščine, kar
velja tako za delničarje kot za pooblaščen-
ce. Poleg osebne prijave v tajništvu družbe
je mogoče prijavo udeležbe na skupščini
poslati tudi s priporočeno pošto. Rok za
prijavo je 26. 8. 2000. Delničarji, ki ne bo-
do pisno prijavili udeležbe, ne bodo mogli
sodelovati na skupščini.

Udeležence (delničarje in njihove poo-
blaščence) prosimo, da se javijo v sprejem-
ni pisarni skupščine najmanj uro pred pri-
četkom skupščine. V sprejemni pisarni
skupščine so najavljeni udeleženci dolžni
podpisati seznam prisotnih delničarjev ozi-
roma pooblaščencev ter prevzeti glasoval-
ne lističe, ki služijo kot vstopnica za udele-
žbo na skupščini.

Vsa gradiva s celotnimi predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled v tajništvu dru-
žbe pri Mileni Belšak vsak delavnik od dne-
va objave sklica skupščine dalje in sicer
med 8. in 10. uro (tel. 771-761, int. 101).

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave sklica skupščine svoje pripombe ter
spreminjevalne oziroma dopolnitvene pre-
dloge pisno sporočijo upravi družbe.

Uprava in nadzorni svet bosta o razumno
utemeljenih predlogih sprejela svoja stali-
šča in bosta o spreminjevalnih predlogih
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najpozneje v 12 dneh po sklicu skupščine
obvestila imenske delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se s pričetkom počaka pol ure,
ko je skupščina sklepčna, ne glede na šte-
vilo navzočih delničarjev oziroma odstotek
zastopanih delnic.

Gradis Gradnje Ptuj, d.d.
uprava

Ob-32345
Na podlagi 41. člena statuta družbe Vi-

no Brežice, d.d., uprava sklicuje

3. sejo skupščine
Vino Brežice, d.d.,

ki bo v torek, dne 5. 9. 2000 ob 11. uri
v promocijski dvorani Vina Brežice, Cesta
bratov Cerjakov 33, Brežice.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Dokler Andrej.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh

preštevalcev glasov in seznanitev z dnevnim
redom.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:

Za predsednika skupščine se imenuje
mag. Marijana Grofa.

Za preštevalca glasov se imenuje Diano
Bukovinski, Metko Lopatič.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1999.

Na podlagi mnenja nadzornega sveta,
uprava in nadzorni svet predlagata skupšči-
ni, da sprejme naslednji sklep: sprejme se
letno poročilo uprave za leto 1999 z mne-
njem revizorja v predloženem besedilu.

4. Odločanje o poslovnem rezultatu za
leto 1999.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: dobiček
ustvarjen v letu 1999 v višini 8,872.000 SIT
ostane nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2000.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revidiranje let-
nih računovodskih izkazov za leto 2000 se
imenuje KMPG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

6. Spremembe in dopolnitve statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da

skupščina sprejme naslednji sklep: spre-
meni se 15. točka, tretji odstavek statuta
družbe tako, da se glasi:

Uprava ima pooblastilo, da v roku pet let
po vpisu spremembe v statutu v register
gospodarskih družb poveča osnovni kapital
za največ 250,000.000 SIT z izdajo novih
delnic.

7. Določitev višine sredstev za delo nad-
zornega sveta družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: predse-
dniku nadzornega sveta pripada za vsako
sejo sejnina v neto znesku 75.000 SIT, osta-
lim članom nadzornega sveta pa sejnina v
neto znesku 50.000 SIT.

Prijava udeležbe na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo

imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniški
knjigi na dan 31. 8. 2000.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zastopniki se lahko udeležijo skupščine
in uresničujejo glasovalno pravico na skup-
ščini, če najkasneje 3 dni pred dnevom
skupščine prijavijo svojo udeležbo na sede-
žu uprave družbe, osebno ali s priporočeno
pošiljko.

Pozivamo udeležence, naj pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred pričetkom za-
sedanja. Ob prihodu se prijavijo z osebno
izkaznico ali drugim identifikacijskim doku-
mentom ter prevzamejo gradiva in glasoval-
ne lističe.

Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan, med 10. in 12. uro, v tajništvu
na sedežu družbe na Cesti bratov Cerjakov
33, Brežice, od dneva objave dalje.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasednje eno uro
kasneje v istih prostorih. Skupščina bo ta-
krat odločala ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Vino Brežice, d.d.
uprava

Ob-32346
Uprava družbe Forstek, orodjarstvo, in-

ženiring, trgovina, zastopstvo, d.d., Hra-
stnik, Cesta prvega maja 14, v skladu z
določili zakona o gospodarskih družbah (Ur.
l. RS št. 30/93, 29/94 in 82/94) in v skla-
du s prvim odstavkom 13. člena statuta dru-
žbe sklicuje:

7. redno skupščino delničarjev
družbe Forstek, orodjarstvo, inženiring,

trgovina, zastopstvo, d.d., Hrastnik,
Cesta prvega maja 14.

Skupščina delniške družbe bo dne
22. 8. 2000 ob 17. uri v sejni dvorani uprav-
ne zgradbe družbe Stedek, d.d., na naslo-
vu Vodenska cesta 5/a, Trbovlje, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: imenuje se predsedujo-
čega skupščine.

Imenuje se verifikacijska komisija v se-
stavi predsednika in dveh preštevalcev gla-
sov.

Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Obravnava in sprejem poslovnega po-

ročila za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina sprejme revi-

dirano poslovno poročilo za leto 1999 v
predloženem besedilu.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-
lep, da ustvarjeni dobiček za leto 1999 osta-
ne nerazporejen.

4. Povečanje kapitala iz sredstev družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep

o povečanju osnovnega kapitala družbe v
predlagani višini.

5. Razporeditev preostalega zneska ne-
razporejenega dobička iz leta 1998.

Predlog sklepa: preostali znesek neraz-
porejenega dobička iz leta 1998 v višini
3,867.718 SIT skupaj z revalorizacijskim
popravkom se na dan 1. 1. 2000, razpore-
di v rezerve.

6. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta družbe
in določi se čistopis statuta.

7. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja se imenuje revizijsko družbo Podbor-
šek revizijska hiša, k.d., Ulica gradnikove
brigade 4, Ljubljana.

8. Razrešitev in imenovanje članov upra-
ve.

Skupščina skladno s predlogom razreši
člana uprave in imenuje nova dva člana
uprave.

Gradivo, o katerem odloča skupščina, je
zainteresiranim delničarjem na vpogled v taj-
ništvu podjetja na sedežu družbe, vsak de-
lovni dan med 11. in 13. uro, v času od
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo pre-
dlagatelji vložiti v pisni obliki in obrazložene
pri upravi družbe v roku 10 dni po objavi
sklica skupščine, v tajništvu uprave delni-
ške družbe.

Udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki
so pisno prijavili svojo udeležbo na skupšči-
ni najmanj 3 dni pred dnevom sklica skup-
ščine.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti v pisni obliki.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tu-
di z izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 15 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Delničarje se
naproša, da pridejo na skupščino pred za-
sedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, čez pol ure, to
je ob 17.30, v istih prostorih. Po ponovnem
sklicu bo skupščina odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Forstek, d.d., Hrastnik
uprava družbe

Ob-32353
Na podlagi 7. točke statuta delniške

družbe Aravto trgovina, transport, vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil d.d. Gornja
Radgona, Ljutomerska 29, sklicuje uprava

3. sejo skupščine družbe Aravto d.d.
Gornja Radgona, Ljutomerska 29,
ki bo dne 28. 8. 2000 ob 12. uri na

sedežu družbe v sejni sobi trgovine v Gornji
Radgoni, Ljutomerska 29.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih organov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-

ščina sklepčna, izvoli se predsednika skup-
ščine Ivana Vela, za preštevalki glasov se
imenuje Jasno Vinčec in Marijo Arcet.

Skupščina se seznani s prisotnostjo no-
tarja mag. Andreja Roškerja.

2. Poročilo o poslovanju družbe za leto
1999 z mnenjem nadzornega sveta in revi-
zijske družbe.
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Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano letno poročilo o poslo-
vanju družbe za leto 1999.

3. Obravnava pokrivanja izgube po pre-
dlogu uprave in na podlagi mnenja nadzor-
nega sveta za leto 1999.

Predlog sklepa: izguba iz leta 1999 v
višini 72,847.534,67 SIT ostane nepokrita.

4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za leto 2000
imenuje revizijsko družbo AUDIT d.o.o. iz
Murske Sobote.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo družbi tri dni pred
sejo skupščine.

Pooblaščenci morajo hkrati z najavo po-
slati tudi pisna pooblastila.

Glasovnice bodo razdeljevane na kraju
zasedanja skupščine, pol ure pred začet-
kom skupščine.

Morebitne nasprotne predloge z obraz-
ložitvijo lahko delničarji pisno sporočijo
upravi družbe v sedmih dneh po objavi tega
sklica.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave, na sedežu
družbe vsak delovni dan od 12. do 14. ure.

Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% glasov. Če skupščina
ob napovedani uri ne bo sklepčna, se poča-
ka pol ure, nato se skupščina ponovno se-
stane. V tem primeru je skupščina sklepčna,
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Aravto d.d., Gornja Radgona
uprava

Danilo Tirš

Št. 030919 Ob-32354
Na podlagi točke B., C. in Č. – šestega

poglavja statuta delniške družbe Gradis niz-
ke gradnje, d.d. in v skladu z določbami
zakona o gospodarskih družbah sklicujem

IV. sejo skupščine
delniške družbe Gradis nizke

gradnje, d.d.,
ki bo v petek, 25. avgusta 2000, ob

12. uri, v sejni sobi na sedežu družbe, La-
vričeva ulica 3, 2000 Maribor.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sedujočo skupščine imenuje Neveno Teo
Gorjup in izvoli verifikacijsko komisijo v se-
stavi predsednice Alenke Jež Heinc in dveh
preštevalk glasov Marice Bratušek ter An-
dreje Musič.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Breda Horvat.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poslovnega poročila družbe Gradis
nizke gradnje d.d. za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano letno poslovno poročilo
družbe Gradis nizke gradnje d.d. za leto
1999 v predlaganem besedilu.

3. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o razporeditvi dobička iz preteklih let in
dobička iz poslovnega leta 1999.

Predlog sklepa 3.1: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme predlog, da se nerazporejen re-
valoriziran dobiček:

– iz leta 1997, ki na dan 31. 12. 1999
znaša 23,483.186,17 SIT,

– iz leta 1998, ki na dan 31. 12. 1999
znaša 59,957.557,52 SIT,

v skupnem revaloriziranem znesku
83,440.743,69 SIT ostane še naprej ne-
razporejen.

Predlog sklepa 3.2: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se ugotovljen dobiček iz leta 1999 v višini
54,994.464,41 SIT razporedi kot sledi:

– 13,200.000 SIT se razporedi v rezer-
ve družbe,

– preostanek dobička v višini
41,794.464,41 SIT ostane nerazporejen.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2000 imenuje: družba Podboršek,
Revizijska družba k.d. iz Ljubljane, Ulica
Gradnikove brigade 4.

5. Obravnava in sprejem predloga spre-
memb in dopolnitev statuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta družbe
določene v predlogu sklepov št. 5.1 do
5.16.

6. Obravnava in sprejem poročila o delu
nadzornega sveta družbe za obdobje 12. 2.
1998 do 7. 7. 2000.

Predlog sklepa: skupščina sprejema po-
ročilo o delovanju nadzornega sveta družbe
za mandatno obdobje 12. 2. 1998 do 7. 7.
2000 in ugotavlja, da je nadzorni svet v tem
času svoje funkcije izvajal v skladu z določili
zakona o gospodarskih družbah s skrb-
nostjo in odgovornostjo vestnega in pošte-
nega gospodarstvenika.

7. Informacija o odstopu članov nadzor-
nega sveta, predstavnikov delničarjev in
predlog za imenovanje nadomestnih članov
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina je ugotovila,
da z dnem izvedbe skupščine, na podlagi
podane pisne odstopne izjave, preneha
mandat dosedanjima članoma nadzornega
sveta družbe Gradis nizke gradnje d.d.,
predstavnikoma delničarjev in sicer: Neveni
Tei Gorjup in Ivanu Kralju.

Skupščina je na predlog nadzornega
sveta sklenila, da se v skladu z določili sta-
tuta družbe za člana nadzornega sveta pred-
stavnika delničarjev imenujeta:

– Ivan Gorjup,
– dr. Stanislav Ojnik.
Mandat novo imenovanih članov nadzor-

nega sveta, predstavnikov delničarjev, je 4
leta.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-

sani v delniški knjigi družbe na dan izvedbe
skupščine in, ki se pisno prijavijo osebno ali
s priporočeno pošiljko dostavijo najpozneje
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajniš-
tvu uprave družbe Gradis nizke gradnje,.d.d.
v Mariboru, Lavričeva ulica 3.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnica-
mi.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

in predlaganimi spremembami in dopolni-
tvami statuta je na vpogled delničarjem v
tajništvu uprave družbe v Mariboru, Lavriče-
va ulica 3, vsak delovni dan od 10. do
12. ure od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Gradis nizke gradnje, d.d.
uprava – generalni direktor

Klavdij Kovačič, univ. dipl. inž. gr.

Ob-32355
Uprava na podlagi 17. člena statuta del-

niške družbe Cestno podjetje Nova Gorica,
družbe za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.,
Prvomajska ulica 52, Nova Gorica, sklicuje

2. skupščino
delniške družbe Cestno podjetje Nova

Gorica, družbe za vzdrževanje in
gradnjo cest, d.d., Prvomajska ulica 52,

Nova Gorica,
ki bo dne 23. 8. 2000 ob 13. uri na

sedežu družbe, Prvomajska ulica 52 v Novi
Gorici in skupaj z nadzornim svetom predla-
ga naslednji dnevni red in sklepe skupšči-
ne.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine v naslednji sestavi:

– za predsednika skupščine se izvoli
Franca Kosija iz Ljubljane,

– za preštevalca glasov se imenuje Mile-
no Curk in Božidarja Stoparja iz Cestnega
podjetja Nova Gorica, d.d.,

– za sestavo notarskega zapisnika se po-
trdi notarko Zdenko Gustinčič.

2. Obravnava in odločanje o revidiranem
letnem poročilu za leto 1999.
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Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta uprava predlaga naslednji sklep: sprejme
se revidirano letno poročilo za leto 1999.

3. Seznanitev s poslovnim načrtom za
leto 2000.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poslovnim načrtom za leto 2000.

4. Obravnava in sklepanje o razporeditvi
dobička

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta uprava predlaga naslednji sklep:

– čisti dobiček poslovnega leta 1999 v
znesku 244,749.000 SIT se v višini
122,000.000 SIT razporedi v zakonske re-
zerve. Znesek 122,749.000 SIT ostane ne-
razporejen,

– nerazporejeni čisti dobiček poslov-
nega leta 1997 in 1998 v višini 53,556.000
SIT se razdeli:

– za izplačilo dividend v bruto znesku
49,807.080 SIT (bruto 93 SIT na delnico),

– upravi kot udeležba na dobičku v
bruto znesku 2,650.000 SIT,

– članom nadzornega sveta za izpla-
čilo nagrad v bruto znesku 1,098.000 SIT.

Družba bo dividende izplačala delničar-
jem, ki bodo na dan zasedanja skupščine
vpisani v delniško knjigo družbe in sicer
najkasneje v 90 dneh po zasedanju skup-
ščine.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja računovodskih izkazov
za poslovno leto 2000 imenuje revizijska
družba Podboršek, k.d. iz Ljubljane.

Vpogled v gradivo
Gradivo s predlogi sklepov skupščine je

delničarjem na razpolago na sedežu družbe
Cestno podjetje Nova Gorica, d.d., v Novi
Gorici, Prvomajska 52, vsak delovni dan od
11. do 13. ure.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na

skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
centralnem registru KDD – Centralni klirin-
ški depotni družbi, d.d., Ljubljana deset dni
pred sejo skupščine oziroma njihovi poo-
blaščenci ali zakoniti zastopniki, katerih pri-
java udeležbe na skupščini je prispela na
sedež družbe najmanj 3 dni pred skupšči-
no. Pooblaščenci pa morajo predložiti pra-
vilno izpolnjena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.

Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu

prisotnih več kot 15% vseh glasov. Če skup-
ščina ob prvem sklicu ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje z istim dnevnim redom
istega dne ob 14. uri na mestu prvega skli-
ca. Na ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko v roku sedmih dni po

objavi sklica skupščine podajo upravi družbe
pisno utemeljen nasprotni predlog sklepov
k posameznim točkam dnevnega reda.
Uprava in nadzorni svet bosta sprejela svoja
stališča k nasprotnim predlogom v roku de-

setih dni po objavi sklica skupščine in o tem
obvestila delničarje na enak način kot je bil
objavljen sklic skupščine.

Cestno podjetje Nova Gorica,
družba za vzdrževanje in gradnjo

cest, d.d.,
uprava

Nevenka Baskar Tovornik, univ. dipl.
prav.

Ob-32356
Na podlagi 6.c člena statuta družbe SGP

Koper, Gradbeno podjetje, d.d., Koper,
Obrtniška ul. 30, uprava sklicuje

redno sejo skupščine
delniške družbe SGP Koper, gradbeno

podjetje, d.d.,
ki bo dne 23. 8. 2000 ob 12.30 na

sedežu družbe v Kopru, Obrtniška ulica 30.
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 Igorja Debernardija, za prešte-
valce glasov – člane verifikacijske komisije
pa Alfreda Gojtaniča, Zdenko Stergulc in
Stellia Loganesa.

Skupščini bo prisostvoval notar Dravo
Ferligoj iz Kopra.

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 za leto 1999 v
predlaganem besedilu.

4. Delitev dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se od-
loči, da se dobiček ustvarjen v letu 1999 v
višini 33,921.000 SIT ne razdeli in ostane
nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja za poslovno leto 2000
imenuje revizijska hiša Reset, d.o.o., Porto-
rož.

6. Pobude in vprašanja delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Glasuje
se osebno ali po pooblaščencu oziroma za-
stopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki
jo delničar prejme ob vstopu v prostor
skupščine.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaš-
čenci, ki bodo najkasneje tri dni pred skupš-
čino prijavili svojo udeležbo na sedežu druž-
be in so vpisani v delniško knjigo po stanju
zadnjega dne prijave na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je na voljo
na sedežu družbe v Kopru, Obrtniška ulica
30, od 23. 7. 2000 dalje vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.

Morebitni nasprotni predlogi k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti pi-
sno sporočeni upravi družbe v sedmih dneh
od dneva objave sklica.

V primeru, če ob sklicu skupščina ne bi
bila sklepčna, se bo ponovno sestala pol
ure kasneje. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

SGP Koper, d.d.,
uprava

Ob-32357
Uprava družbe Stedek, podjetje za ob-

delavo in dekoriranje stekla, d.d., Voden-
ska cesta 5/A, 1420 Trbovlje, v skladu z
določili zakona o gospodarskih družbah (Ur.
l. RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94) in v
skladu s prvim odstavkom 13. člena statuta
družbe sklicuje

7. redno skupščino delničarjev
družbe Stedek, podjetje za obdelavo in

dekoriranje stekla, d.d., Trbovlje,
Vodenska cesta 5/a.

Skupščina delniške družbe bo 22. 8.
2000 ob 17. uri v sejni sobi družbe Stedek,
d.d., na Vodenski cesti 5/A, 1420 Trbovlje.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov

skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoče-

ga skupščine in verifikacijsko komisijo v se-
stavi predsednika in dveh preštevalcev gla-
sov, ugotovi se sklepčnost skupščine.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marjana Rus Kolenc.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme revi-
dirano poslovno poročilo za leto 1999 v
predloženem besedilu.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep,
da ustvarjeni čisti dobiček za leto 1999 osta-
ne nerazporejen.

4. Povečanje osnovnega kapitala iz sred-
stev družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o povečanju osnovnega kapitala družbe v
predlagani višini in po predlogu uprave druž-
be.

5. Delna razporeditev nerazporejenega
dobička iz leta 1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o delni razporeditvi nerazporejenega dobič-
ka iz leta 1998 v rezerve po predlogu uprave
družbe.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja skupščina imenuje revizijsko družbo
Podboršek, K.d., Ulica Gradnikove brigade
4, Ljubljana.

7. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta družbe
in določi čistopis statuta.

8. Razrešitev in imenovanje člana upra-
ve.

Predlog sklepa: skupščina skladno s
predlogom razreši člana uprave in imenuje
novega člana uprave.

Gradivo, o katerem odloča skupščina, je
zainteresiranim delničarjem na vpogled v taj-
ništvu na sedežu družbe vsak delovni dan
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med 8. in 10. uro v času od objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v roku
10 dni po objavi sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tu-
di z izpisom iz sodnega registra.

Udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice imajo samo tisti delničar-
ji, ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na
skupščini najmanj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.

Sejna soba bo odprta 15 minut pred pri-
četkom zasedanja skupščine. Delničarje se
naproša, da pridejo na skupščino pred za-
sedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne čez pol ure, to
je ob 17.30 v istih prostorih. Po ponovnem
sklicu bo skupščina odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Sedek, d.d., Trbovlje
uprava družbe

Št. 75/2000 Ob-32358
Na podlagi 48. člena statuta družbe Gra-

fika Soča grafična dejavnost in knjigotrštvo,
d.d., Sedejeva 4, Nova Gorica, uprava druž-
be vabi delničarje na

3. sejo skupščine
družbe Grafika Soča, d.d., Sedejeva 4,

Nova Gorica,
ki bo v ponedeljek, dne 28. 8. 2000 ob

13. uri na sedežu družbe, Sedejeva 4, No-
va Gorica.

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 Danijelo Šuligoj in Lidijo Ma-
rušič.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Eva Lučovnik.

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. Razporeditev dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme naslednji sklep o razporeditvi
čistega dobička:

– revalorizirani dobiček iz prejšnjih let
znaša 218,220.085,37 SIT,

– čisti dobiček iz leta 1999 v višini
15,088.065,95 SIT ostane nerazporejen,

– dobiček iz leta 1994 v višini
20,218.800 SIT se nameni za izplačilo divi-
dend,

– ostanek dobička iz preteklih let v višini
198,001.285,37 SIT ostane nerazporejen.

Sklad lastnih delnic se poveča za
25,000.000 SIT. Del sredstev, in sicer v
višini 17,977.265,29 SIT se nameni iz do-
bička leta 1994, del v višini 7,022.834,71
SIT pa iz prostih rezerv.

Bruto dividenda na delnico znaša 70 SIT
in se bo izplačevala do 31. 12. 2000 v
nerevaloriziranih zneskih. Do izplačila divi-
dende so upravičeni delničarji, ki so vpisani
v centralnem registru pri KDD, drugi dan po
skupščini.

5. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2000 imenuje revizijska družba Pod-
boršek, d.o.o., Ljubljana, Ulica Gradnikove
brigade 4.

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 v tajništvu
uprave, na sedežu družbe in so vpisani v
centralnem registru pri KDD po stanju na
zadnji dan prijave na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v tajništvu uprave, na
sedežu družbe 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.

Grafika Soča, d.d., Nova Gorica
uprava družbe

Št. 45/00 Ob-32359
Na podlagi 6.2. točke statuta sklicujem

5. skupščino
delniške družbe Calcit, Stahovica 15,

Stahovica,
ki bo v torek 29. 8. 2000 ob 13. uri na

sedežu družbe Stahovica 15, Stahovica.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine.
Sklep: za predsednika skupščine se iz-

voli Tomaž Avsenik.
2. Sprejem poslovnega poročila za leto

1999.
Sklep: sprejme se, na podlagi mnenja

nadzornega sveta in revizijskega poročila,
poslovno poročilo Calcit, d.d., za leto 1999.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička iz poslovanja v letu 1999.

Sklep: po predlogu uprave in ob soglas-
ju nadzornega sveta čisti dobiček poslovne-
ga leta 1999 v višini 121,390.963,32 SIT
ostane nerazporejen.

4. Plačilo dosedanjim članom nadzorne-
ga sveta, določitev nove sejnine in volitve
nadzornega sveta.

Sklep: zunanjima članoma NS se plača
6000 DEM v tolarski protivrednosti, poviša

se sejnina na tolarsko protivrednost 600
DEM za predsednika in 400 DEM za člane.
Skupščina z dnem 31. 8. 2000 odpokliče
dosedanje člane nadzornega sveta in izvoli
za člane nadzornega sveta naslednje člane:
Tomaž Avsenik, Janez Brišnik, Frnc Gliha,
Ivo Pirc, Mirjana Rus, Uroš Zupanc.

Mandat novoizvoljenih članov se začne
1. 9. 2000.

5. Imenovanje pooblaščene revizorske
družbe.

Sklep: imenuje se RFR-Ernst&Young re-
vizijska družba, d.o.o., za revizorja družbe
za leto 2000.

6. Sprememba statuta.
Sklep: sprejmejo se spremembe statuta

– dejavnost v točki 2.1. se dopolni: –
74.204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe,
vsak delovni dan od 11. do 13. ure.

Predlogi delničarjev morajo biti v pisni
obliki, obrazloženi in vloženi v roku sedem
dni po objavi tega sklica, na naslov družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki.

Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
sovnice, ki jo prejme delničar ob prijavi.
Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in
pred zasedanjem predloženo družbi.

Skupščina je sklepčna, če je ob sklicu
prisotnih najmanj 15% vseh glasov. Če
skupščina ob času prvega sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri na kraju prvega sklica. Ob po-
novljenem sklicu skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Calcit, d.d.,
uprava Matevž Kirn

Ob-32360
Uprava družbe Izoterm-Plama, d.d., proi-

zvodnja izolacijskih izdelkov Podgrad, vabi
delničarje na

6. skupščino
Izoterm-Plama, d.d., Podgrad,

ki bo dne 30. 8. 2000 ob 12. uri na
sedežu podjetje Podgrad b. št., 6244 Pod-
grad.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti. Uprava otvori skupš-
čino in ugotovi, da je na skupščini zastopa-
nih toliko delnic, da skupščina lahko zase-
da.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov in imenovanje notarja ter obrav-
nava in ugotavljanje sklepčnosti.

Predlog sklepa: izvoli se:
– predsednika skupščine Igorja Batisto,
– preštevalki glasov: Sabrino Pirih in Dor-

jano Šuštar.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar

Aleksander Ternovec.
Na podlagi poročila preštevalk glasov

predsednik skupščine ugotovi sklepčnost
skupščine.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
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4. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1999 po predlogu uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta ter poročila pooblaščenega revizorja.

5. Obravnava in odločanje o sklepu o
pokrivanju izgube za leta 1993, 1995 in
1999.

Predlog sklepa: nepokriti del izgube iz
leta 1993 v višini 10,548.865,23 SIT se v
celoti pokrije na dan 1. 1. 2000 iz nerazpo-
rejenega dobička iz leta 1997 v višini
10,548.865,23 SIT. Revalorizacijski popra-
vek izgube iz leta 1993 v višini
10,393.346,56 SIT se pokrije na dan 1. 1.
2000 iz nerazporejenega dobička iz leta
1997 v višini 8,816.870,03 SIT in iz revalo-
rizacijskega popravka dobička v višini
1,576.476,53 SIT.

Izgubo iz leta 1995 v višini
18,502.971,98 SIT se pokrije na dan 1. 1.
2000 iz revalorizacijskega popravka dobič-
ka iz leta 1997 v višini 1,458.134,18 SIT in
iz revalorizacijskega popravka osnovnega
kapitala v višini 17,044.837,80 SIT. Reva-
lorizacijski popravek izgube iz leta 1995 v
višini 6,971.690,81 SIT se pokriva na dan
1. 1. 2000 iz revalorizacijskega popravka
osnovnega kapitala v višini 6,971.690,81
SIT.

Delniška družba je v poslovnem letu
1999 ustvarila izgubo v višini
25,825.154,03 SIT, ki jo bo pokrila v na-
slednjih petih letih.

6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za leto 2000.

Predlog sklepa: za revizorja družbe Izo-
term-Plama, d.d., se za leto 2000 imenuje
revizijska družba RFR Ernst & Young,
d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nad-

zorni svet, razen pod 6. točko, kjer je pred-
lagatelj nadzorni svet.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
in uveljavljajo glasovalno pravico na skupš-
čini, če so vpisani v delniško knjigo družbe
na dan 25. 8. 2000 oziroma, če so njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki imajo pisno
pooblastilo. Pooblastila za zastopanje na
skupščini je potrebno dati v hrambo na se-
dežu delniške družbe, vsaj tri dni pred zase-
danjem skupščine. Vsak delničar ali njegov
pooblaščenec naj najavi svojo udeležbo na
skupščini najpozneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine v pisni obliki.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začet-
kom zasedanja. V sprejemni pisarni so na-
javljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščen-
cev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini in
druga gradiva.

Predlogi sklepov za vsako točko dnev-
nega reda in gradivo, ki sklepe obrazlaga
ter druge informacije so delničarjem na vo-
ljo na sedežu družbe, v kadrovsko splošni
službi, vsak delovnik od 12. do 15. ure.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave tega sklica svoje pripombe ter spre-
minjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi. Uprava in nadzorni
svet bosta o utemeljenih predlogih sprejela

svoja stališča in bosta o spreminjevalnih
predlogih najpozneje 12 dni po sklicu
skupščine obvestila imenske delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Izoterm-Plama, d.d., Podgrad
uprava

Št. 0148/00 Ob-32361
Na podlagi 7.6. točke statuta družbe

Egoles, d.d., Škofja Loka – gozdarstvo, raz-
rez lesa, tesarstvo, Kidričeva 56, Škofja Lo-
ka, uprava družbe vabi delničarje na

3. sejo skupščine
družbe Egoles, d.d., Škofja Loka,
ki bo v četrtek, dne 31. 8. 2000 ob

12. uri na sedežu družbe v Škofji Loki, Ki-
dričeva 56.

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 Zdravka Šprajcarja in Marijo
Porenta. Skupščini bo prisostvoval vabljeni
notar Vojko Pintar.

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 razporeditvi dobič-
ka družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme sklep, da ostane dobiček us-
tvarjen v letu 1999 v višini 164,166.714
SIT nerazporejen.

5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme pred-
lagane spermembe in dopolnitve statuta
družbe.

6. Razrešitev in imenovanje člana nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se z dnem sprejema tega sklepa raz-
reši članstva v nadzornem svetu Darka Ilarja
in se z istim dnem imenuje v nadzorni svet
Zvoneta Šolarja, z mandatom do izteka man-
data sedanjemu nadzornemu svetu.

7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta družba oblikuje sklad last-
nih delnic do višine 10% vrednosti osnovne-
ga kapitala družbe, iz naslova prostih re-
zerv. Družba lahko oblikuje sklad lastnih del-
nic za namene iz 1., 2., 3. in 7. alinee 240.
člena ZGD.

8. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2000 imenuje revizijska hiša Euro IN &
Partners iz Škofje Loke, Kidričeva 66a.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine prijavili svojo udeležbo v tajniš-
tvu, na sedežu družbe in so vpisani v delniš-
ki knjigi po stanju na zadnji dan prijave na
skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu direktorja vsak delovni dan od 10. do
13. 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 pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Ergoles, d.d., Škofja Loka
uprava družbe

Ob-32362
Uprava družbe skladno s 33. členom sta-

tuta družbe Hotel Ribno, d.d., sklicuje

7. skupščino
družbe Hotel Ribno, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 28. 8. 2000 ob 13. uri
v prostorih Hotela Ribno, Izletniška 44, Bled.

Sklepi skupščine so veljavni, če so nav-
zoči delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavljajo vsaj 15% zastopanega osnovnega
kapitala družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine in komisijo za izvedbo glasovanja in
volitev. Seji bo prisostvoval povabljen notar.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1999 po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta v predloženem
besedilu.

3. Sprejem skepa o ugotovitvi in načinu
pokrivanja izgube za leto 1999.

Predlog sklepa: izguba iz leta 1999 v
višini 11,534.537 SIT se prenese v nasled-
nje leto in se pokrije v skladu z veljavno
zakonodajo.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: ugotovi se, da dne
10. 10. 2000 preneha mandat članom nad-
zornega sveta družbe, zato se za nove čla-
ne nadzornega sveta družbe izvoli: Jerneja
Maruška, Natašo Kastelic in Lojzko Legat.
Izvoljeni člani nadzornega sveta nastopijo
4-letni mandat dne 11. 10. 2000.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave delniške druž-
be na Bledu, Izletniška 44, vsak delovnik
od 9. do 12. ure, v času od 24. 7. 2000 do
vključno 28. 8. 2000.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
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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 na Bledu, Izletniška 44.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu uprave delniške družbe na Bledu,
Izletniška 44, pisno prijavijo svojo udeležbo.

O vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje z glasovnicami.

Pooblaščenec delničarja mora k prijavi
udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje 28. 8. 2000 ob 14. uri v
istih prostorih.

Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Hotel Ribno, turizem, d.d.,
Zvezdana Česen

uprava

Ob-32463
Na podlagi 11. člena statuta delniške

družbe Sadjarstvo Mirosan, d.d., Kasaze
95, Petrovče, uprava sklicuje

5. skupščino delničarjev,
ki bo dne 24. 8. 2000 ob 13. uri na

sedežu družbe, Kasaze 95, Petrovče.
Dnevni red
1. Otvoritev skupščine delničarjev, ugo-

tovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim
redom.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine o njem pa ne glasuje.

2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in imenovanje notarja.

Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli

Boškra Šrota,
– za preštevalki se izvoli Andrejo Kramer

in Nado Puntar,
– za notarja se imenuje Srečka Gabrila.
3. Poročilo o poslovanju družbe v letu

1999 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poro-

čilo uprave o poslovanju družbe v letu 1999
z mnenjem nadzornega sveta in pozitivnem
mnenju k revidiranemu letnemu poročilu.

4. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano razporeditev čistega dobička iz leta
1999 v višini 3,056.200 SIT kot nerazpore-
jenega.

5. Popravek 4. sklepa B 4. točke skupš-
čine delničarjev z dne 29. 7. 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
pravek tega sklepa v točki B in se pravilno
glasi: Čisti dobiček iz leta 1996 v višini
2,832.667 SIT in del revalorizacije dobička
iz leta 1996 v višini 319.783 SIT se razpo-
redi tako, da se v skupni višini 3,152.450
SIT nameni za izplačilo dividend. Čisti dobi-
ček iz leta 1997 v višini 2,571.677,63 SIT
ostane nerazporejen.

6. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razreši se člane nadzor-

nega sveta v sestavi: Vid Korber, predsed-
nik in Mihael Goličnik, član. Skupščina se
seznani z razrešitvijo članov nadzornega

sveta, predstavnika delavcev: Evelin Uran-
kar, ek. član.

7. Volitve članov nadzornega sveta:
a) izvolitev članov nadzornega sveta,
b) seznanitev s člani nadzornega sveta

predstavnika delavcev.
Predlog sklepa:
a) Izvolijo se člani nadzornega sveta po

predlogu nadzornega sveta za obdobje štirih
let: Vid Korber, univ. dipl. inž. in Mihael
Goličnik, univ. dipl. ekon.,

b) Skupščina se seznani s člani nad-
zornega sveta, predstavnika delavcev, ki jih
je izvolil svet delavcev: Evelin Urankar, ekon.

8. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe.

Predlog sklepa: za revizorja družbe
skupščina imenuje Revizijsko družbo Abe-
ceda, d.o.o., Celje.

9. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: družba oblikuje sklad za

odkup lastnih delnic v višini 10% osnovnega
kapitala. Sklad se oblikuje iz presežka re-
zerv nad obveznimi rezervami. Kriterije in
postopke odkupovanja lastnih delnic sprej-
me uprava. Družba sme pridobiti lastne del-
nice v primerih, ki so določeni z zakonom.

10. Nagrade in povračila stroškov čla-
nom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: po predlogu uprave
skupščina določi nagrade in povračila stroš-
kov v predlagani višini:

– predsednik: tolarska protivrednost 300
DEM,

– člani: tolarska protivrednost 200 DEM.
Nagrade se izplačajo v tolarski protivred-

nosti DEM po srednjem tečaju BS na dan
plačila.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu druž-
be vsak delovnik od ponedeljka do petka,
med 12. in 14. uro.

Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi ra-
zumno utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Uprava in nadzorni svet bosta o morebitnih
predlogih sprejela svoja stališča najkasneje
dvanajst dni po sklicu skupščine in o tem
obvestila delničarje z objavo na enak način
kot je objavljen ta sklic.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki na-

vadnih delnic z oznako G oziroma njihovi
pooblaščenci, zastopniki in člani nadzorne-
ga sveta. Glasovalno pravico imajo delničarji,
ki so vpisani v delniški knjigi 10. dan pred
datumom zasedanja skupščine. Od tega dne
pa do dneva po končanem zasedanju ni pre-
nosa lastništva delnic v delniški knjigi. Pravi-
co do udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico imajo delničarji, ki najkasneje v 3
dneh pred sejo skupščine upravi družbe pi-
sno prijavijo svojo udeležbo. Vsaka delnica
velja 1 glas. Udeleženci se pred sejo skupš-
čine prijavijo v sprejemni pisarni pol ure pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so
najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
navzočih udeležencev ter prevzeti glasoval-
ne lističe, ki služijo kot vstopnica za udelež-
bo na skupščini in druga gradiva.

Navodilo za glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno. Sklepi se sprejemajo z navad-
no večino oddanih glasov, razen pod 9.
točko, kjer je potrebna 3/4 večina.

Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu

oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
sovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno. Za fizične ose-
be mora vsebovati ime in priimek, naslov,
navodila za glasovanje, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja in pooblaščenca; za
pravne osebe pa ime in priimek, naslov
pooblaščenca, firmo ter podpis in žig poob-
lastitelja.

Opozorilo! če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez
pol ure je skupščina sklepčna ne glede na
število navzočih glasov.

Sadjarstvo Mirosan, d.d.
uprava

Ob-32499
Na podlagi zakona o gospodarskih druž-

bah in 28. člena statuta družbe RGL, d.d.,
Ljubljana, sklicujem

8. sejo skupščine
delniške družbe RGL, d.d., Ljubljana,

ki bo v četrtek, dne 31. 8. 2000 ob
12. uri v prostorih družbe, Cesta 24. junija
23, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se izvoli Lenarta Skoka, za preštevalki
glasov Snežano Dragaš in Vesno Planinac
Mosić, zapisnik vodi notar Boris Lepše.

3. Predložitev in sprejem dnevnega reda
skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se dnevni red
skupščine.

Dnevni red skupščine:
1. Obravnava in sprejem poslovnega

poročila družbe za leto 1999 z mnenjem
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina družbe
sprejme na predlog uprave in mnenja nad-
zornega sveta družbe poročilo o poslova-
nju družbe v letu 1999 v predloženem be-
sedilu.

2. Pokrivanje izgube za leto 1999.
Predlog sklepa: izguba iz leta 1999 v

znesku 2,067.348,45 SIT se pokrije v bre-
me prihodkov v letu 2000.

3. Razno.
Na skupščini se odloča o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Vsak novi predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku 7 dni po objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,
ki svojo udeležbo na skupščini najkasneje 3
dni pred skupščino prijavijo upravi družbe.

Pooblastilo mora biti pisno in ostane za
čas pooblastilnega razmerja shranjeno v
družbi.

Popolno gradivo s poročilom o zagotav-
ljanju kapitalske ustreznosti družbe z mne-
njem nadzornega sveta bo na vpogled na
sedežu družbe v tajništvu pri Snežani Dra-
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gaš, vsak delovni dan od 10. do 12. ure, v
času od 30.7. 2000 do 30. 8. 2000.

Udeležence skupščine prosimo, da pol
ure pred začetkom skupščine prevzamejo
glasovnice v tajništvu družbe.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje dne 31. 8. 2000 ob
13. uri.

Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

RGL, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-32464
Na podlagi 37. člena statuta družbe

uprava sklicuje

peto skupščino
družbe Filc d.d. Mengeš,

ki bo 24. 8. 2000 ob 10. uri v prostorih
na sedežu družbe v Mengšu, Slovenska ce-
sta 40, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: izvoli se organe skup-
ščine in imenuje notarja.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo za leto 1999 v pre-
dloženem besedilu.

3. Sklepanje o uporabi dobička.
Predlog sklepa uprave z mnenjem nad-

zornega sveta: dobiček za leto 1999 v zne-
sku 89,155.259,40 SIT ostane v celoti ne-
razporejen.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom delnic.

Predlog sklepa:
– osnovni kapital družbe se zmanjša od

dosedanjega zneska 402,834.000 SIT za
60,000.000 SIT tako, da novi osnovni kapi-
tal znaša 342,834.000 SIT,

– zmanjšanje osnovnega kapitala se iz-
vede z umikom 10.000 lastnih delnic v no-
minalnem znesku po 6.000 SIT, ki se umak-
nejo v breme nerazporejenega čistega do-
bička iz let 1998 in 1999,

– z dnem vpisa zmanjšanja osnovnega
kapitala v sodni register je osnovni kapital
zmanjšan, istega dne pa se tudi razveljavijo
pravice iz umaknjenih delnic.

5. Povečanje osnovnega kapitala iz sred-
stev družbe.

Predlog sklepa:
– osnovni kapital družbe, ki z dnem vpi-

sa zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni
register na podlagi sklepa, ki je bil sprejet
pri 4. točki dnevnega reda, znaša
342,834.000 SIT, se poveča za
342,834.000 SIT tako, da znaša
685,668.000 SIT.

– povečanje osnovnega kapitala se izve-
de s preoblikovanjem revalorizacijskega po-
pravka osnovnega kapitala v znesku
342,834.000 SIT, ki je izkazan v bilanci
stanja na dan 31. 12. 1999, ki je pregleda-
na in opremljena z revizorjevim mnenjem
brez pridržka,

– nominalni znesek vseh 57.139 delnic
se od dosedanjega zneska 6.000 SIT pove-
ča na 12.000 SIT.

6. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se 4.
člen statuta spremeni tako, da glasi: osnov-
ni kapital družbe znaša 685,668.000 SIT in
je razdeljen na 57.139 navadnih imenskih
delnic z nominalno vrednostjo vsake delni-
ce 12.000 SIT.

7. Izvolitev nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: za člana nadzornega

sveta se z dnem 31. 5. 2000 za mandatno
obdobje 4 let izvoli dr. Andreja Kumarja in
Vanjo Jeraj Markoja.

8. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za leto 2000
imenuje IN Revizija d.o.o., Ljubljana.

Udeležbo na skupščini ali uresničevanje
glasovne pravice na njej morajo delničarji
prijaviti najkasneje do 21. avgusta 2000 in
sicer s priporočenim pismom ali osebno v
tajništvu družbe, sicer ne morejo biti prisot-
ni na skupščini oziroma uresničevati glaso-
valnih pravic.

Pravico udeležbe imajo vsi delničarji, ki
so na dan 21. 8. 2000 vpisani v KDD-ju.

Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
se v enakem roku prijavijo s pooblastilom,
ki mora biti pisno. Za fizične osebe mora
vsebovati ime in priimek, naslov in EMŠO
pooblastitelja in vse iste podatke poobla-
ščenca, kraj in datum ter podpis pooblasti-
telja, za pravne osebe pa poleg podatkov o
pooblaščencu in št. glasov še firmo, sedež
ter podpis in žig pooblastitelja.

Letno poročilo in preostalo gradivo za
skupščino je na vpogled v tajništvu družbe
Filc d.d. Mengeš, Slovenska cesta 40,
1234 Mengeš, vsak delovni dan od 8. do
15. ure.

Filc, d.d. Mengeš
uprava

Št.24/2000 Ob-32500
Na podlagi 7.2. točke statuta družbe Bi-

rostroj Computers, d.d., Maribor, Mladin-
ska 3 sklicuje uprava - direktorica družbe

4. redno skupščino
družbe Birostroj Computers, d.d.,

Maribor,
ki bo dne 22. 8. 2000 v poslovnih pro-

storih družbe v Mariboru, Glavni trg 17/b
pisarna št. 319 v III. nadstropju s pričetkom
ob 13. uri z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje
delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa 1: imenujejo se delovna
telesa skupščine po predlogu uprave.

2. Obravnava in sprejem poslovnega let-
nega poročila družbe za leto 1999.

Predlog sklepa 2: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme poslovno poročilo družbe Birostroj
Computers, d.d., Maribor za leto 1999.

3. Pokrivanje izgube za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa 3: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
nastala izguba iz leta 1999 v znesku
43,284.728,44 SIT pokrije v breme revalo-
rizacijskega popravka osnovnega kapitala
na dan 1. 1. 2000.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-
še za leto 2000.

Predlog sklepa 4: na predlog nadzorne-
ga sveta se za pooblaščenega revizorja za
leto 2000 imenuje revizijska hiša Valuta dru-
žba za revizijo, d.o.o., iz Maribora.

Predloge sklepov pod točko 2. in 3. sta
oblikovala uprava in nadzorni svet skupaj,
predlog sklepa pod točko 4 pa je oblikoval
nadzorni svet.

Udeleža na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki, poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-
blastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe in glasovalno pravico

lahko uresničujejo delničarji v korist katerih
bodo tri dni pred izvedbo skupščine, delni-
ce delniške družbe Birostroj Computers,
d.d., Maribor vknjižene v delniški knjigi dru-
žbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najka-
sneje tri dni pred pričetkom skupščine pi-
sno prijavijo svojo udeležbo. Zastopniki in
pooblaščenci delničarjev morajo ob prigla-
sitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane
shranjeno v družbi.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak

delovni dan v tajništvu na sedežu družbe
Mladinska 3 v Mariboru, in sicer vsak delav-
nik od dneva objave sklica skupščine do
zasedanja skupščine med 10. in 12. uro.

Delničarji lahko sporočijo svoje morebit-
ne nasprotne predloge v roku 7 dni od dne-
va objave sklica skupščine. Predlogi morajo
biti pisni, obrazloženi in poslani na sedež
družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne v istih prostorih ob 14. uri. V
tem primeru bo skupščina sklepčna ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

Birostroj Computers, d.d.
uprava, direktorica družbe

Sonja Gerič, dipl. iur.

Št. 17/7-2000 Ob-32554
Na podlagi točke B.-sedmega poglavja

statuta delniške družbe Koroške pekarne,
d.d., in v skladu z določbami zakona o go-
spodarskih družbah sklicujem

V. skupščino
delniške družbe Koroške pekarne, d.d.,

ki bo v torek, 22. avgusta 2000 ob
10. uri na sedežu družbe, Koroška cesta 2,
2370 Dravograd, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine.

Predsednik skupščine Avgust Črešnik.
Za sestavo notarskega zapisnika se po-

trdi notarka Sonja Kralj.
Za preštevalca glasov se imenujeta Bo-

jana Lužnic in Ixtlan.
2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem

dnevnega reda.
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Predlog sklepa: ugotovitev sklepčnosti
ter sprejem dnevnega reda.

3. Obravnava poročila o poslovanju druž-
be za leto 1999 z mnenjem nadzornega
sveta in pooblaščenega revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe za leto 1999, po predlo-
gu uprave, skupaj z mnenjem nadzornega
sveta in revizijskim poročilom družbe
Iteo-Abeceda, d.o.o.

4. Sprejem sklepa o razporeditvi čistega
dobička za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme predlagana delitev čistega dobička

– čisti dobiček poslovnega leta 1999 v
višini 32,315.603,08 SIT ostane nerazpo-
rejen,

– iz nerazporejenega čistega dobička iz
preteklih let se nameni za dividendo bruto
12,814.200 SIT (bruto 1.050 SIT na delni-
co), razlika ostane nerazporejena. Do izpla-
čila dividende imajo pravico imenske delni-
ce, ki so na dan skupščine v lastni pravnih
in fizičnih oseb. Rok za plačilo dividende
delničarjem je 60 dni od dneva sprejetja
sklepa na skupščini.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za izvedbo revizije računovodskih
izkazov družbe za poslovno leto 2000 ime-
nuje revizijska hiša Iteo-Abeceda, d.o.o.,
Ljubljana, Kotnikova 28.

6. Sprememba sejnin za člane nadzor-
nega sveta.

Predlog sveta: na predlog nadzornega
sveta se določi sejnina za člane nadzorne-
ga sveta v znesku 35.000 SIT in predsedni-
ka 45.000 SIT.

7. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membi statuta družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlagane spremembe statuta družbe Koro-
ške pekarne, d.d.:

– Tretjič: Osnovni kapital
Črtajo se točke B, C in točke G, H, I, J iz

poglavja pravice in obveznosti Imetnikov del-
nic na podlagi določb ZLPP.

– Četrtič: Uprava
Točka F se v drugem odstavku spremeni

tako, da se glasi: Na predlog nadzornega
sveta je uprava lahko udeležena pri dobič-
ku. Iz dela udeležbe uprave pri dobičku,
lahko uprava predlaga upravičence do na-
grade med vodstvenimi delavci. O višini in
načinu izplačila odloča skupščina.

– Petič: Nadzorni svet
Točka H se v drugem odstavku spreme-

ni tako, da se glasi: Člani nadzornega sveta
so lahko udeleženi pri dobičku. O višini in
načinu izplačila odloča skupščina.

– Šestič: Skupščina
Točka D se v celoti črta.
– Sedmič: Letno poročilo, dobiček in di-

videnda
Točka D se v tretjem odstavku spremeni

tako, da se glasi: Sklep o delitvi dobička se
sprejme z večino glasov prisotnega osnov-
nega kapitala.

Točka E v drugem odstavku se številka
30 nadomesti s 60.

Glede na spremembe statuta se ustrez-
no preštevilčijo veljavne določbe statuta ter
izdela tem spremembam ustrezen čistopis.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pismeno in ves čas
pooblastilnega razmerja shranjeno na sede-
žu družbe.

Prijava in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki
so vpisani v delniški knjigi pri KDD Centralno
klirinški depotni družbi, d.d., Ljubljana.

Pooblaščenci in zastopniki delničarjev
morajo pisno prijavo osebno ali s priporo-
čeno pošiljko dostaviti družbi tako, da jo ta
prejme najkasneje tri dni pred sejo skupšči-
ne. Pozivamo udeležence, da se ob priho-
du na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj trideset minut
pre začetkom zasedanja, kjer se bodo izka-
zali z osebnim dokumentom, pooblaščenci
pa z osebnim dokumentom in pisnim poo-
blastilom. S podpisom bodo potrdili svojo
prisotnost in prevzeli ustrezno gradivo.

Gradivo
Gradivo za skupščino z vsemi predlogi

sklepov bo na vpogled vsak delovni dan na
sedežu družbe od 10. do 12. ure, do zase-
danja skupščine.

Delničarji morajo morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočiti upravi v sedmih dneh
po objavi sklica.

Ponovno zasedanje skupščine: če skup-
ščina ob napovedani uri ne bo sklepčna,
nastopi polurni odmor, po katerem se skup-
ščina ponovno sestane. V tem primeru je
skupščina sklepčna, ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Koroške pekarne, d.d.
uprava družbe

Ob-32519
Uprava družbe CAPITA Podjetje za uprav-

ljanje holding družb d.d. Ljubljana, Pražako-
va 6, na podlagi statuta družbe in zakona o
gospodarskih družbah v soglasju z nadzor-
nim svetom sklicuje

letno skupščino družbe
CAPITA Podjetje za upravljanje holding

družb d.d. Ljubljana,
ki bo v četrtek, dne 24. 8. 2000 ob

11. uri v prostorih družbe na Pražakovi 6 v
Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

sednika in preštevalca glasov v skladu s
predlogom sklicatelja skupščine.

2.Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe Capita d.d., Ljublja-
na za leto 1999 in revizijskega poročila, ki
ga je izdelala revizijska družba Revidis dne
2. 3. 2000.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju družbe Capita d.d.
Ljubljana za leto 1999 po predlogu direk-
torja in nadzornega sveta in revizijsko poro-
čilo, ki ga je izdelala revizijska družba Revi-
dis dne 2. 3. 2000.

3. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: kot revizor za leto 2000

se imenuje revizijska družba Revidis d.o.o.
Ljubljana.

4. Pokrivanje izgube iz let 1995 in 1996.
Predlog sklepa: Izgube iz leta 1995 v

znesku 2,911.000 SIT ter iz leta 1996 v
znesku 117,141.000 SIT (skupno
120,052.000 SIT) se pokrijejo v breme re-
valorizacijskih popravkov kapitala.

5. Razno – vprašanja in pobude delni-
čarjev.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji, njihovi zakoniti zastopniki ali poobla-
ščenci, ki svojo udeležbo na skupščini pi-
sno prijavijo družbi vsaj tri dni pred zaseda-
njem skupščine in so na dan 31. 7. 2000
vpisani v centralni register pri KDD. Poobla-
stila za zastopanje se ob prijavi dajo v hram-
bo upravi družbe.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, se zasedanje ponovi isti dan ob
11.30. Ponovljeno zasedanje veljavno odlo-
ča ne glede na višino na zasedanju zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled

v tajništvu družbe Capita d.d. Ljubljana, Pra-
žakova 6, vsak delovni dan do skupščine
med 10. in 12. uro.

CAPITA d.d. Ljubljana
direktor družbe

Ob-32520
Na podlagi 20. člena statuta delniške

družbe Farma Stična, d.d., Stična 1, 1295
Ivančna Gorica in v skladu z določili zakona
o gospodarskih družbah, sklicuje uprava

3. skupščino delniške družbe
Farme Stična, d.d.,

ki bo v petek, dne 8. 9. 2000 ob 13. uri
v prostorih jedilnice Farme Stična, d.d.,
Stična 1.

Predlog dnevnega reda.
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli Puš

Dušan,
– za preštevalca glasov se izvoli Finc So-

nja, Hrovat Vlasta.
Seji bo prisostvoval notar Kotar Marjan.
2. Ugotavljanje sklepčnosti skupščine.
3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa uprave: za pooblaščeno

revizijsko družbo za leto 2000 se imenuje
IN Revizija, d.o.o., Linhartova 1, Ljubljana.

5. Obravnava in sprejem revidiranih ra-
čunovodskih izkazov in letnega poročila za
leto 1999.

Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: sprejme se revi-
dirane računovodske izkaze in letno poroči-
lo za leto 1999 delniške družbe Farme Stič-
na, d.d., v predloženem besedilu.

6. Obravnava in sprejem predloga o raz-
poreditvi dobička in pokrivanja izgube.

Predlog sklepa uprave ob pozitvnem
mnenju nadzornega sveta: nerazporejeni či-
sti dobiček preteklih let se deli v znesku
10,691.600 SIT in to:

– lastnikom za dividende v znesku
10,041.600 SIT, kar znaša 150 SIT bruto
dividende na delnico;
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– upravi bruto v znesku 550.000 SIT;
– nadzornemu svetu bruto znesek

100.000 SIT (dva člana po 50.000 SIT).
7. Določitev sejnine članom nadzornega

sveta Farme Stična, d.d.
V skladu s 26. členom statuta Farme

Stična, d.d., predlaga uprava naslednji sk-
lep o določitvi sejnine članom nadzornega
sveta Farme Stična, d.d.

Sejnina za posameznega člana za udele-
žbo na seji nadzornega sveta Farme Stična,
d.d., znaša 30.000 SIT, za predsednika pa
50.000 SIT.

8. Sprememba statuta Farme Stična, d.d.
Predlog sklepa uprave ob pozitvnem

mnenju nadzornega sveta: dopolni se 5.
člen stututa Farme Stična, d.d., z dejavnos-
tjo 6024, cestni tovorni promet.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini, se delničar

izkaže s potrdilom o imetništvu delnic, ozi-
roma s pisnim pooblastilom drugega delni-
čarja in njegovim potrdilom o imetništvu del-
nic. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec,
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini
delničarjev najpozneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine, v pisni obliki. Prosimo del-
ničarje, da se pred začetkom zasedanja
skupščine prijavijo v tajništvu podjetja Far-
ma Stična, d.d., Stična 1, 1295 Ivančna
Gorica, vsaj pol ure pred začetkom zaseda-
nja. V tajništvu so najavljeni udeleženci dol-
žni podpisati seznam prisotnih delničarjev
ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini delni-
čarjev in druga gradiva.

Predlogi sklepov skupščine v popolnem
besedilu za vsako točko dnevnega reda in
ostalo gradivo ter druge informacije, so del-
ničarjem na vpogled na sedežu podjetja na
naslovu Stična 1, 1295 Ivančna Gorica,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

V sedmih dneh po objavi tega sklica
skupščine, lahko delničarji pisno sporočijo
upravi svoje nasprotne predloge, ki morajo
biti razumno utemeljeni.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne ob 14. uri istega dne. Po ponovnem skli-
cu bo skupščina sklepčna ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Vabimo delničarje, da se skupščine pol-
noštevilno udeležijo.

Farma Stična, d.d.
uprava, predsednik

Plantarič Alojz,
dipl ing. agr., dipl. ek.

Razne objave

Št. 50/2000 Ob-32491
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg

OF 13, Ljubljana, objavlja

obvestilo
o razpisu za prijavo sodelovanja
pri novih projektih evropskega

Programa znanstvenih in tehničnih
raziskav COST,

ki so v pripravi in pri katerih lahko pol-
nopravno sodelujejo zainteresirane organi-

zacije iz Republike Slovenije – članice Pro-
grama COST:
COST 347 “Improvements in pavement re-

search with accelerated load te-
sting“

COST 719 “Use of geographic information
systems in climatology and me-
teorology“

COST 720 “Integrated ground-based re-
mote-sensing stations for atmo-
spheric profiling“

COST 846 “Measuring and monitoring farm
animal welfare“

COST E25 “European network for a long-
term forest ecosystem and land-
scape research programme“

Sodelovanje pri projektih COST temelji
izključno na lastnih ali nacionalnih virih fi-
nanciranja, torej se lahko v načelu za sode-
lovanje prijavijo samo organizacije, ki že ima-
jo ustrezne nacionalne raziskovalno-razvoj-
ne projekte in zagotovljeno financiranje.

Prijavi za sodelovanje v projektu COST
je potrebno priložiti naslednjo dokumenta-
cijo, ki je potrebna za začetek postopka na
Vladi Republike Slovenije za podpis Memo-
randuma o soglasju za sodelovanje v pro-
jektu COST:

– uradno izjavo organizacije o odločitvi
za sodelovanje v projektu COST in virih fi-
nanciranja projektnih aktivnosti v Sloveniji,

– preliminarni program raziskav in dru-
gih aktivnosti, ki jih organizacija namerava
izvajati v Sloveniji v okviru projekta COST,

– uradno izjavo organizacije o strokov-
njaku, ki ga predlaga za koordinatorja pro-
jekta COST v Sloveniji, ki je hkrati tudi član
Upravnega odbora projekta v Bruslju.

Projektni dokumenti in ostale informaci-
je o načinu vključevanja v objavljene predlo-
ge projektov so na voljo na Ministrstvu za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljublja-
na, pri Barbari Zupan, tel. (061) 1784 692,
faks (061) 1784 721, e-mail barbara.zu-
pan@mzt.si.

Informacije o Programu COST so na vo-
ljo na spletnih straneh: http://www.netma-
niacs.com/cost.

Republika Slovenija
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-32612
Na podlagi 3. člena zakona o pospeše-

vanju turizma (Ur. l. RS, št. 57/98) in 2.
člena odloka o ustanovitvi Javnega gospo-
darskega zavoda za turizem Maribor (Me-
dobčinski uradni vestnik, 5/2000), Javni
gospodarski zavod za turizem Maribor

ponovno javno poziva
k soustanoviteljstvu Zavoda za turizem

Maribor
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-

ka: Javni gospodarski zavod za turizem Ma-
ribor, Partizanska c. 47, 2000 Maribor.

2. Predmet javnega poziva: Zavod za tu-
rizem Maribor javno poziva vsa zainteresira-
na podjetja, ki se ukvarjajo s turizmom z
območja Mestne občine Maribor in vse zain-
teresirane lokalne skupnosti, da pristopijo k
zavodu kot soustanovitelji.

3. Pogoji: kot soustanovitelji lahko pri-
stopijo k zavodu vse fizične in pravne ose-
be, katerih dejavnost je posredno ali nepo-

sredno povezana s turizmom ter druge lo-
kalne skupnosti.

4. S pristopno izjavo se zainteresirani ob-
vežejo, da bodo za doseganje boljših skup-
nih rezultatov na področju turističnega pro-
meta dodatno sofinancirali usklajen in do-
govorjen letni program trženja celovite turi-
stične ponudbe do višine najmanj 15%
celotne vrednosti.

5. Iz pristopne izjave naj bo točno raz-
vidno: ime podjetja,točen naslov,žig in pod-
pis odgovorne osebe.

6. Pristopne izjave pošljite na naslov:
Javni gospodarski zavod za turizem Mari-
bor, Partizanska 47, 2000 Maribor.

7. Rok za oddajo pristopnih izjav: 14 dni
od te objave.

Javni gospodarski zavod za turizem
Maribor

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

SANI ART d.o.o., Tržaška cesta 49, Ljub-
ljana, štampiljko za npisom SANI ART d.o.o.
Tržaška cesta 49 LJUBLJANA. gnd-30768

Priglasitveni list

Bajuk Janez, Radovica 68, Metlika, od-
ločbo o obrtnem dovoljenju, št.
01-493/0384/00-44/1995. gnm-30684

Busam Majda Marija, Meljski hrib 18,
Maribor, obrtno dovoljenje, št.
069266/0681-01-31-1999, izdano dne
25. 9. 1999. gnc-30544

Hočevar Janez, Prečna 2, Novo mesto,
priglasitveni list, opravilna št. 038/0806-94.
gni-30388

Jezovšek Cvetka, Žubernik 25, Rogaška
Slatina, priglasitveni list, opravilna št.
54-799/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gno-30732

Kocjančič Helena, Dekani 101, Dekani,
priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-2173/97, izdan dne 1. 3. 1997.
gnd-30593

Kovačec Darko, Šulinci 32, Petrovci, pri-
glasitveni list, opravilna št. 361167/95 -
original, izdan dne 1. 5. 1995. gnd-30618

Kugovnik Jurij, Trg 57, Prevalje, priglasit-
veni list, opravilna št. 45-198/94, izdan dne
16. 4. 1999 in 25. 5. 1994. gnf-30291

Lavrič Marjan, Krašnja 19, Lukovica, pri-
glasitveni list, opravilna št. 06-2085/95, iz-
dan dne 1. 1. 1997. gnp-30831

Pirc Marija, Baznikova 36, Ljubljana, pri-
glasitveni list, opravilna št. 28-1197/94, iz-
dan dne 31. 5. 1994. gnw-30799

Potočnik Ivanka, Kozje 21, Kozje, prig-
lasitveni list, opravilna št. 54-934/95, izdan
dne 19. 7. 1995. gnc-30319

Požlep Nada, Podšmihel 25, Laško, pri-
glasitveni list, opravilna št. 20-0070/94, iz-
dan dne 28. 3. 1999. gnk-30861
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Potne listine

Aljančič Cvetka, Rožna pot 1, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 230069, izda-
la UE Koper. gnd-30818

Antić Tomislav, Petrovičeva 17, Ljublja-
na, potni list, št. BA 560593, izdala UE
Ljubljana. gnd-30843

Avsec Ciril, Preglov trg 11, Ljubljana,
potni list, št. BA 883142, izdala UE Ljublja-
na. gnc-30498

Bandelj Saša, Cikuti 14, Pobegi, potni list,
št. BA 513982, izdala UE Koper. gnf-30820

Bedenik Renata, Pesnica pri Mariboru
3, Pesnica pri Mariboru, potni list, št. BA
142941. m-1077

Beganović Lilja, Gunceljska 1, Ljublja-
na, potni list, št. BA 984625, izdala UE
Ljubljana. gnl-30360

Begić Jela, Ul. Franca Rozmana Staneta
11, Kranj, potni list, št. AA 327100, izdala
UE Vrhnika. gnz-30771

Berlič Ferlinc Margit, Na Jelovcu 48,
Bresternica, potni list, št. BA 927624, izda-
la UE Maribor. gnw-30549

Bilonić Zdenka, Kočevarjeva 8/a, Mari-
bor, potni list, št. BA 372052, izdala UE
Maribor. gno-30382

Bobič Daniel, Vrtna 6, Murska Sobota,
potni list, št. BA 866187, izdala UE Murska
Sobota. gnh-30739

Bokan Marija, Ul. I. Regenta 9/a, Mur-
ska Sobota, potni list, št. AA 700986, izda-
la UE Murska Sobota. gnz-30571

Bradaškja Mitja, Gradnikove brigade 10,
Vipava, potni list, št. BA 581551, izdala UE
Ajdovščina. gnz-30821

Bratanič Jan, Cesta Ceneta Štuparja
160, Ljubljana, potni list, št. BA 616126,
izdala UE Ljubljana. gnn-30658

Bukvič Natalija, Lancova vas 90/E, Vi-
dem pri Ptuju, potni list, št. BA 962255,
izdala UE Ptuj. gnx-30323

Cijan Miran, Cesta na Markovec 10/a,
Koper - Capodistria, maloobmejno prepust-
nico, št. AI 37302, izdala UE Koper.
gnu-30476

Cuder Samo, Kosovelova 5/b, Tolmin,
potni list, št. BA 939447, izdala UE Tolmin.
gnt-30477

Čehič Elvis, Ob železnici 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 840929, izdala UE Kočev-
je. gnf-30541

Čepon Renata, Cesta Cirila Kosmača
57, Ljubljana Šmartno, potni list, št. BA
22701, izdala UE Ljubljana. gno-30557

Detela Dejan, Černetova 40, Ljubljana,
potni list, št. AA 975479, izdala UE Ljublja-
na. gno-30807

Detela Slavica, Tavčarjeva 3/b, Jeseni-
ce, potni list, št. AA 906944, izdala UE
Jesenice. gnf-30766

Dolenc Marko, Bergantova 27, Trzin, po-
tni list, št. BA 938743, izdala UE Domžale.
gnd-30318

Dolinar Angela, Celovška cesta 122, Lju-
bljana, potni list, št. AA 769457. gnu-30326

Domajnko Janez, Pesnica pri Mariboru
70 f, Pesnica pri Mariboru, potni list, št. AA
194444, izdala UE Pesnica. m-1084

Emri Simon, Pečarovci 49, Mačkovci,
potni list, št. BA 783731, izdala UE Murska
Sobota. gnm-30384

Fazarinc Uroš, Celjska cesta 24, Vojnik,
potni list, št. BA 281897, izdala UE Celje.
gnv-30700

Ferjan Dušan, Povšetova 16, Ljubljana,
potni list, št. AA 712393, izdala UE Ljublja-
na. gnj-30537

Filipić Tanja, Ledinica 25, Žiri, potni list,
št. BA 422668, izdala UE Škofja Loka.
gnp-30706

Flander Ivo, Mala vas 17, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 287824, izdala UE Ljubljana.
gnl-30810

Flander Jožica, Mala vas 17, Ljubljana,
potni list, št. AA 168373, izdala UE Ljublja-
na. gnk-30811

Fojkar Liljana, Ul. Gorenjskega odreda
8, Kranj, preklic potnega lista, objavljen v
Ur. l. RS, št. 64/2000. gni-30863

Frešer Anja, Mariborska c. 24, Selnica
ob Dravi, preklic potnega lista, objavljen v
Ur. l. RS, št. 41-42/2000. gnd-30368

Furdi Ivica, Gradišnikova 12, Borovnica,
potni list, št. BA 864618, izdala UE Vrhni-
ka. gnw-30499

Gačnik Alojz, Plintovec 43, Zgornja Kun-
gota, maloobmejno prepustnico, št. AG
1714, izdala UE Pesnica. m-1095

Gerič Ignacio, Sečovlje 141, Sečovlje -
Sicciole, potni list, št. BA 763760, izdala
UE Piran. gnd-30343

Golob Damjan, Šmartno ob Paki 84,
Šmartno ob Paki, potni list, št. BA 920915,
izdala UE Velenje. gnz-30696

Gruden Zala, Šišenska 15, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 654304, izdala UE Ljubljana.
gnv-30350

Hajrić Samir, Tomišelj 42/d, Ljubljana,
potni list, št. BA 737759, izdala UE Ljublja-
na. gne-30542

Hudales Brigita, Lokovica 74/a, Šošta-
nj, potni list, št. BA 366559, izdala UE Ve-
lenje. gny-30772

Jakin Jože, Pod vinogradi 63, Nova Go-
rica, potni list, št. AA 551003, izdala UE
Nova Gorica. gnf-30341

Jakin Jože, Pod vinogradi 63, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. AI
25254, izdala UE Nova Gorica. gne-30342

Jakša Gregor, Orehovlje 19, Kranj, pot-
ni list, št. BA 025602, izdala UE Kranj.
gnx-30848

Jarnjević Dane, Učakovci 4, Vinica, pot-
ni list, št. BA 146315, izdala UE Črnomelj.
gni-30763

Jemc Jan, Jemčeva 9, Trzin, potni list,
št. BA 811617, izdala UE Domžale.
gnb-30570

Jokić Mihaela, Mašera Spasičeva 11,
Ljubljana, potni list, št. BA 654418, izdala
UE Ljubljana. gnz-30671

Joras Emil, Nova vas nad Dragonjo 1,
Sečovlje - Sicciole, potni list, št. BA
228294, izdala UE Piran. gnf-30816

Jozić Dalibor, Ulica Luke Svetca 3, Liti-
ja, potni list, št. BA 717186, izdala UE Liti-
ja. gnm-30809

Kerin Brigita, Cesta na Grad 62, Celje,
potni list, št. BA 491563, izdala UE Celje.
gng-30740

Kerin Vinko, Cesta na Grad 62, Celje,
potni list, št. BA 420416, izdala UE Celje.
gnb-30695

Keršič Uroš, Nevlje 33/g, Kamnik, pre-
klic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
59/2000. gnk-30286

Klobasa Bogdan, Nasipna 114, Maribor,
potni list, št. AA 860209, izdala UE Mari-
bor. gnv-30775

Knavs Bojan, Kvedrova 5, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 766573, izdala UE Ljubljana.
gnt-30802

Knez Blaž, Brodarjev trg 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 735552, izdala UE Ljublja-
na. gnv-30500

Kobolt Boris, Legenska 28, Slovenj Gra-
dec, potni list, št. 4927, izdala UE Slovenj
Gradec. gnl-30310

Kočan Damir, Zikova ulica 1, Kamnik,
potni list, št. BA 852362, izdala UE Kam-
nik. gnu-30501

Kodrič Damjan, Unec 103, Rakek, potni
list, št. BA 500720, izdala UE Ljubljana.
gno-30482

Koprivc Sašo, Strmec 1, Črni vrh nad
Idrijo, potni list, št. BA 140011, izdala UE
Idrija. gns-30478

Korva Ingrid, Kampel 11, Koper - Capo-
distria, potni list, št. AA 133447, izdala UE
Koper. gnz-30596

Kostajnšek Alenka, Trebče 25, Bistrica
ob Sotli, potni list, št. AA 090721, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnh-30464

Koščak Dalibor, Menardova ulica 31,
Ljubljana, potni list, št. BA 164776, izdala
UE Ljubljana. gnq-30480

Kovše Tina, Gradnikove brigade 15,
Nova Gorica, potni list, št. BA 831225, iz-
dala UE Nova Gorica. gnl-30710

Krajnc Srečko, Kosovelova 7, Ljubljana,
potni list, št. BA 448065, izdala UE Ljublja-
na. gny-30472

Krajnc Tina, Letonijeva 8, Maribor, potni
list, št. BA 836713, izdala UE Maribor.
gnu-30776

Krevh Jasmina, Vič 2, Dravograd, potni
list, št. BA 842674, izdala UE Dravograd.
gnd-30468

Kurent Robi, Tovarniška cesta 24, Loga-
tec, potni list, št. BA 628329, izdala UE
Logatec. gny-30622

Kurtović Senijal, Bertoncljeva ulica 20,
Kranj, potni list, št. BA 959811, izdala UE
Kranj. gny-30372

Kutoš Valter, Košarovci, Križevci, potni
list, št. AA 541984, izdala UE Murska So-
bota. gny-30547

Lakić Petar, Šmartinska 18, Ljubljana,
potni list, št. AA 315906, izdala UE Ljublja-
na. gnz-30796

Lazić Boro, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 522106, izdala UE Ljublja-
na. gnb-30495

Lepša Nina, Ul. bratov Komel 60/b, Lju-
bljana-Šentvid, potni list, št. BA 124594,
izdala UE Ljubljana. gng-30690

Liđan Edis, Ul. Metoda Mikuža 12, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 860272, izdala UE
Ljubljana. gnf-30841

Luznar Nataša, Zasip, Sebenje 88, Bled,
potni list, št. BA 493400, izdala UE Radov-
ljica. gnl-30735

Marčič Otinja, Prekmurska ul. 42, Mari-
bor, potni list, št. BA 701815, izdala UE
Maribor. gnq-30555

Miklavčič Igor, Oljčna pot 4, Ankaran -
Ankarano, potni list, št. AA 205556, izdala
UE Koper. gnt-30352

Miletić Danijela, Jenkova cesta 19, Ve-
lenje, potni list, št. BA 823614, izdala UE
Velenje. gng-30865
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Miletić Miljana, Jenkova cesta 19, Vele-
nje, potni list, št. BA 127181, izdala UE
Velenje. gnh-30864

Milič Uroš, Kovorska cesta 15, Tržič,
potni list, št. BA 781749, izdala UE Tržič.
gni-30488

Mlekuž Franci, Plužna 40, Bovec, potni
list, št. BA 466057, izdala UE Tolmin.
gnw-30599

Nadarević Samir, Prehod 6, Tržič, potni
list, št. AA 362095, izdala UE Tržič.
gnj-30487

Nasteska Katarina, Pot na rakovo Jelšo
85, Ljubljana, potni list, št. BA 616615,
izdala UE Ljubljana. gns-30853

Oblak Matjaž, Petričeva ul. 11, Ljublja-
na, potni list, št. BA 773730, izdala UE
Ljubljana. gnz-30846

Ogrizek Sandi, Zlatoličje 1/a, Starše, po-
tni list, št. BA 296801, izdala UE Maribor.
gnh-30389

Oman Matjaž, Cesta talcev 55, Kranj,
potni list, št. BA 011720, izdala UE Kranj.
gnq-30605

Onuk Nataša, Mariborska cesta 136,
Dravograd, potni list, št. AA 928488, izdala
UE Dravograd. gnv-30375

Orešnik Marko, Zg. Pirniče 96/d, Med-
vode, potni list, št. BA 66279, izdala UE
Ljubljana. gnz-30471

Pejović Eva, Pod hribom 12, Ljubljana,
potni list, št. BA 800091, izdala UE Ljublja-
na 11. 6. 1998. gni-30613

Petan Suzana, Šutna 32, Krško, potni list,
št. BA 724857, izdala UE Krško. gnw-30699

Pezdir Tanja, Vojkova cesta 91, Ljublja-
na, potni list, št. BA 413806, izdala UE
Ljubljana. gnm-30734

Pichler Herman, Lukovica pri Domžalah
7, Lukovica, potni list, št. AA 326604, izda-
la UE Domžale. gnj-30787

Polc Janez, Izlake 64, Izlake, potni list,
št. BA 755841, izdala UE Zagorje ob Savi.
gns-30503

Porča Fehro, Cesta železarjev 18, Jese-
nice, potni list, št. AA 907724, izdala UE
Jesenice. gnt-30552

Pozvek Darinka, Rakitna 376, Preserje,
potni list, št. AA 92170. gnp-30306

Poženel Aleš, Prigorica 24, Ribnica na
Pohorju, potni list, št. BA 884120, izdala
UE Ljubljana. gnl-30760

Razbornik Martina, Šmartno pri Slovenj
Gradcu 227/c, Šmartno pri Slov.Gradcu,
potni list, št. CA 14410, izdala UE Slovenj
Gradec. gnk-30711

Recek Renata, Sv. Jurij 69, Rogašovci,
potni list, št. BA 746161, izdala UE Murska
Sobota. gnv-30600

Sambrailo Marko, Langusova 56, Rado-
vljica, potni list, št. BA 794579, izdala UE
Radovljica. gnx-30598

Selakovic Dragana, Ul. 28. maja 11, Lju-
bljana, potni list, št. BA 454599, izdala UE
Ljubljana. gnz-30496

Sidar Maja, Robindvor 44, Dravograd,
potni list, št. BA 610892, izdala UE Dravog-
rad. gnt-30377

Sidar Stanislav, Robindvor 44, Dravog-
rad, potni list, št. AA 340114, izdala UE
Dravograd. gnu-30376

Simončič Teja, Loka pri Zidanem mostu
20, Loka pri Zidanem Mostu, potni list, št.
BA 218458, izdala UE Sevnica. gnf-30316

Sirk Marjan, Stehanja vas 2, Veliki Ga-
ber, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 64/2000. gny-30847

Skočir Marija, Gregorčičeva 29, Koba-
rid, maloobmejno prepustnico, št. AI
073424, izdala UE Tolmin. gnm-30709

Slokar Janko, Ulica Milojke Štrukelj 21,
Nova Gorica, potni list, št. BA 438256, iz-
dala UE Nova Gorica. gnj-30337

Smolej Aljaž, Koroška Bela, Svetinova
3, Jesenice, potni list, št. BA 594261, izda-
la UE Jesenice. gnq-30380

Smolej Erika, Koroška Bela, Svetinova
3, Jesenice, potni list, št. AA 574832, izda-
la UE Jesenice. gnp-30381

Smolej Miha, Koroška Bela, Svetinova
3, Jesenice, potni list, št. BA 594260, izda-
la UE Jesenice. gnr-30379

Stanonik Mateja, Stara Loka 116, Škofja
Loka, potni list, št. BA 854147, izdala UE
Škofja Loka. gnt-30652

Stanonik Tomaž, Stara Loka 116, Škofja
Loka, potni list, št. AA 231582, izdala UE
Škofja Loka. gns-30653

Stare Tadeja, Zavrh 3/H, Ljubljana Šma-
rtno, potni list, št. BA 732391, izdala UE
Ljubljana. gnj-30812

Stepan Sandra, Praše 41, Kranj, potni list,
št. AA 705003, izdala UE Kranj. gnt-30827

Stojanović Robert, Ul. Št. Kovača 3, Mu-
rska Sobota, potni list, št. BA 516913, iz-
dala UE Murska Sobota. gnn-30483

Sušin Ivan, Pišece 3, Pišece, potni list, št.
BA 890887, izdala UE Brežice. gne-30692

Šiler Anton, Valjavčeva ulica 9, Kranj,
potni list, št. BA 280475, izdala UE Kranj.
gnj-30687

Širca Majda, Trnovska 6, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 114739, izdala UE Ljubljana.
gnb-30345

Škulj Primož, Rašica 74, Velike Lašče,
potni list, št. AA 307779, izdala UE Ljublja-
na. gng-30790

Šotiček Maja, Rožna dolina c.VI/36, Lju-
bljana, potni list, št. BA 971790, izdala UE
Ljubljana. gnh-30814

Špende Uroš, Cesta na Markovec 61,
Koper - Capodistria, potni list, št. BA
227683, izdala UE Koper. gnc-30819

Štrukelj Antonija, Cesta v Kokovšek 51,
Ljubljana, potni list, št. BA 155248, izdala
UE Ljubljana. gnp-30581

Šutila Tamara, Ulica Borisa Kalina 44, So-
lkan, potni list, št. BA 703067. gnm-30609

Todorovič Andrej, Mačkovci 62, Domža-
le, potni list, št. BA 39676, izdala UE Dom-
žale. gnl-30660

Turšič Primož, Kumarjeva 1, Koper - Ca-
podistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
23518, izdala UE Koper. gnn-30333

Uršič Manca, Pot na Fužine 53, Ljublja-
na, potni list, št. AD 001951, izdanega 20.
7. 1999. gnn-30708

Velej Marija, Bukovžalk 69, Celje, potni
list, št. AA 409897, izdala UE Celje.
gns-30553

Vinkler Aleksandra, Volče 55, Tolmin,
potni list, št. AA 966858, izdala UE Tolmin.
gnp-30731

Vinkler Aleksandra, Volče 55, Tolmin,
maloobmejno prepustnico, št. AI 64451,
izdala UE Tolmin. gnq-30730

Vovk Janja, Hrastovica 14, Mokronog,
potni list, št. BA 489015, izdala UE Treb-
nje. gnj-30712

Vrabič Matic, Gaberke 311, Šoštanj, po-
tni list, št. BA 614200, izdala UE Velenje.
gnz-30371

Xhevdet Muliqaj, Poljanska cesta 69, Lju-
bljana, potni list, št. BA 860198, izdala UE
Ljubljana. gnf-30470

Zadravec Branko, Mladinska ul. 8, Mari-
bor, potni list, št. AA 393273, izdala UE
Maribor. gnb-30370

Zevnik Bojan, Prade X/4, Koper - Capo-
distria, potni list, št. BA 575865, izdala UE
Koper. gnr-30354

Zorzut Aleš, Izletniška pot 3, Koper -
Capodistria, potni list, št. AA 502620, izda-
la UE Koper. gne-30817

Žefran Duška, Dolenjska cesta 45 e, Lju-
bljana, potni list, št. BA 770237, izdala UE
Ljubljana. gnf-30616

Osebne izkaznice

Arnuš Aleksandra, Kicar 83, Ptuj, oseb-
no izkaznico, št. 342965. gni-30813

Bano Nada, Puhova ulica 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 310939. gne-30871

Borovnik Terezija, Ljubljanska c. 15/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 10224.
gnx-30723

Božić Jovanka, Brodarjev trg 10, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 26473. gnj-30462

Braković Ida, Prisoje 8, Koper - Capodis-
tria, osebno izkaznico, št. 245642.
gni-30738

Burger Simon, Na Gulč 21, Notranje Go-
rice, osebno izkaznico, št. 366454.
gnx-30573

Burnik Janez, Kolodvorska cesta 2, Men-
geš, osebno izkaznico, št. 327622.
gnn-30458

Debevec Aljoša, Bevkova 6, Pragersko,
osebno izkaznico, št. 89505. gnu-30551

Djukić Maja, Ul. Prekomorskih brigad 10,
Postojna, osebno izkaznico, št. 185416.
gnf-30491

Dolinar Angela, Celovška cesta 122, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 261408.
gnv-30325

Domazet Svetlana, Jakčeva 20, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 2842. gnc-30494

Dragar Aleš, Fluksova 1, Maribor, oseb-
no izkaznico, št. 218967. gnh-30764

Drobnič Nadja, Nazorjeva 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 259993. gnr-30804

Eržen Boštjan, Prešernova 7, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 243951. gnr-30729

Fazarinc Uroš, Celjska cesta 24, Vojnik,
osebno izkaznico, št. 134239. gnu-30701

Flegar Jožefa, Daneta Šumenjaka 10,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
77035. gng-30715

Fon Janez, Jakčeva 32, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 226822. gnb-30845

Forštner Robert, Dobrovlje 3, Braslovče,
osebno izkaznico, št. 92088. gnv-30725

Gaćeša Vitoslava, Vogelna 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 29795. gnu-30576

Gazvoda Ivan, Jedinščica 39, Novo mes-
to, osebno izkaznico, št. 72589. gns-30353

Gerič Ignacij, Sečovlje 141, Sečovlje -
Sicciole, osebno izkaznico, št. 173965.
gnw-30349

Grašič Franc, Jenkova 3, Kranj, osebno
izkaznico, št. 76456. gnu-30826

Hladnik Gabrijela, Sp. Kanomlja 26/b,
Spodnja Idrija, osebno izkaznico, št.
102771. gnk-30786
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Hribar Matej Martin, Partizanska cesta
20/a, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št.
178815. gnk-30565

Hrustl Goran, Podkraj 5/a, Velenje, ose-
bno izkaznico, št. 263972. gnl-30385

Huber Mateja, Kramarovci 4, Rogašovci,
osebno izkaznico, št. 47420. gnk-30411

Ilić Stjepan, Cesta zmage 16, Maribor,
osebno izkaznico, št. 209304. gnk-30461

Intihar Uroš, Petrovče 33, Petrovče, ose-
bno izkaznico, št. 141943. gnt-30727

Jančič Renata, Vodiška 64, Vodice, ose-
bno izkaznico, št. 142290. gnh-30589

Jermol Ivan Andrej, Bevkova 36, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 349131. gnx-30673

Kadivec Ivana, Resljeva cesta 22, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 126278. gni-30663

Kenk Robert, Mavsarjeva cesta 98, Not-
ranje Gorice, preklic osebne izkaznice, obja-
vljen v Ur. l. RS, št.26/2000. gnb-30795

Kočan Damir, Zikova 1, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 73209. gnt-30502

Kolarič Ivan, Vuzmetinci 50, Miklavž pri
Ormožu, osebno izkaznico, št. 305291.
gnz-30675

Koler Simona, Tovarniška 12/i, Logatec,
osebno izkaznico, št. 191410. gnp-30531

Koller Marija, Šentiljska c. 118, Maribor,
osebno izkaznico, št. 32642. gnf-30366

Kontić Vita, Tržaška 51, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 229675. gno-30582

Koprena Igor, Rudija Papeža 34, Kranj,
osebno izkaznico, št. 309554. gnc-30394

Korošak Marija, Škapinova 7, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 14843. gnp-30606

Košir Ana, V Radno 27, Brezovica pri
Ljubljani, preklic osebne izkaznice, objavljen
v Ur. l. RS, št.54/2000. gni-30838

Kovačič Iztok, Smrjene 67/a, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 329342. gnj-30587

Krajnc Andrej, Smoletova 10, Maribor,
osebno izkaznico, št. 188382. gnz-30721

Lipovec Maja, U. H. M. 8, Kočevje, oseb-
no izkaznico, št. 77778. gno-30707

Maglica Andrej, Klanec 19/c, Kozina,
osebno izkaznico, št. 152812. gng-30490

Malbaša Gajić Mara, Preglov trg 12, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 47123.
gnk-30686

Malovrh Marijan, Celovška 147, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 217651.
gni-30638

Mekiš Dejan, Beznovci 37, Bodonci, ose-
bno izkaznico, št. 254341. gnf-30666

Mešič Dragan, Ulica ob progi 44, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 359985.
gnb-30595

Mežnar Miha, Žabče 35, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 131681. gnc-30594

Novak Urška, Kidričeva 33/a, Nova Gori-
ca, osebno izkaznico, št. 275541.
gnh-30714

Oražem Gregor, Breže 6, Ribnica, oseb-
no izkaznico, št. 25292. gnz-30321

Petrič Julijana, Ul. 1. junija 34, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 98384. gnr-30479

Pikš Bojan, Černetova 12, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 3814. gnz-30546

Pirc Cvetana Marija, Ljubljanska 9, Rakek,
osebno izkaznico, št. 73113. gnb-30320

Podržaj Ciril, Ig 224, Ig, osebno izkazni-
co, št. 310887. gnn-30858

Popek Marko, Alojza Travna 20, Jeseni-
ce, osebno izkaznico, št. 34321.
gnx-30698

Prevolnik Rupel Valentin, Pohorska 27,
Mislinja, osebno izkaznico, št. 269772.
gnf-30716

Rugole Anton, Bosljiva Loka 15/a, Osilni-
ca, osebno izkaznico, št. 43260. gnf-30691

Semprimožnik Špela, Dobriša vas 52/a,
Petrovče, osebno izkaznico, št. 219003.
gnc-30369

Sidar Maja, Robindvor 44, Dravograd,
osebno izkaznico, št. 239052. gng-30465

Slokar Janko, Ul. Milojke Štrukelj 21,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 340054.
gnb-30395

Sterle Dejan, Prinčičeva 8, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 238272. gng-30340

Šepec Irena, Andreaševa 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 301788. gnx-30523

Šmit Boštjan, Koritno 27, Bled, osebno
izkaznico, št. 106796. gnv-30475

Špiljak Boris, Ljubljanska cesta 4/e, Gro-
suplje, osebno izkaznico, št. 179328.
gnq-30780

Štemberger Peter, Klemenova ulica 106,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 335764.
gnw-30849

Štirn Jožef, Zg. Jezersko 85, Preddvor,
osebno izkaznico, št. 69011. gnt-30702

Štrukelj Antonija, Cesta v Kokovšek 51,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 215484.
gnq-30580

Šutanovac Marko, Brezoviška cesta 30,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
202570. gnn-30358

Tajnić Dejan, Brodarjev trg 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 144357. gno-30332

Topolovec Dragica, Novakova 5, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 107211.
gnq-30805

Trstenjak Julijana, Smetanova 38, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 27280.
gnw-30374

Urbančič Mara, Topniška 44, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 148395. gni-30288

Vehar Radislav, Mladinska 6, Idrija, oseb-
no izkaznico, št. 212305. gnl-30460

Vrečer Andreja, Cesta II grupe odredov
2/b, Celje, osebno izkaznico, št. 119163.
gng-30365

Zadnik Marjetka, Senčna pot 10, Porto-
rož - Portorose, osebno izkaznico, št.
62249. gnu-30351

Zakotnik Edvard, Grintovška 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 69401. gnh-30514

Zorman Valentina, Ul. S. Gregorčiča 13,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 242510.
gng-30815

Žohar Jurka, Gozdarska c. 95, Mislinja,
osebno izkaznico, št. 233312. gnz-30396

Vozniška dovoljenja

Adamič Suzana, Lemberg 15, Nova Cer-
kev, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
40784. gnh-30489

Albano Adriana Miroslava, Braslovče 32,
Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1257048, izdala UE Žalec. gnb-30770

Andrić Filip, Rudija Papeža 3, Kranj, pre-
klic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. S 1392273, reg. št. 37543, izdala
UE Kranj. gnx-30423

Avdić Salim, Kolonija 1. maja 14, Trbov-

lje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 6740, izdala UE Hrastnik. gnk-30836

Bakan Dragica, Murski Črnci 33/b, Tiši-
na, vozniško dovoljenje, reg. št. 22112.
gnj-30412

Bano Nada, Puhova ulica 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 15259,
reg. št. 73192, izdala UE Ljubljana.
gnf-30870

Baumkirher Sebastjan, Trežišče 38/b,
Boštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
581083, reg. št. 9482. gnc-30373

Biščak Drago, Škofije 105, Škofije, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 40154,
izdala UE Koper. gng-30640

Blažon Boris, Seidlova 68, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
9039, izdala UE Novo mesto. gnw-30474

Bogdanić Nedeljko, Na kresu 19, Želez-
niki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
21897, izdala UE Škofja Loka. gnr-30704

Božič Milan, Šujica 14/a, Dobrova, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 145749,
reg. št. 85570, izdala UE Ljubljana.
gne-30792

Bratuž Jernej, Grgar 91, Grgar, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1162502, izda-
la UE Nova Gorica. gny-30672

Bregar Majda, Kersnikova 1, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14112, izdala UE Grosuplje. gnc-30344

Breščak Matej, Dobravlje 51, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1225798, reg. št. 15549, izdala UE Ajdovš-
čina. gny-30597

Budin Marko, Celovška cesta 140, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1137613, reg. št. 174407, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-30627

Bulc Gregor, Cesta brigad 42, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23105, izdala UE Novo mesto. gnr-30604

Bulić Nenad, Prušnikova ulica 31, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1420527, reg. št. 233960, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-30758

Burger Simon, NaGulč 21, Notranje Go-
rice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1434072, reg. št. 222840, izdala UE Ljub-
ljana. gny-30572

Burnik Janez, Kolodvorska cesta 2, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 355676, reg. št. 4399, izdala UE Domža-
le. gns-30457

Cergolj Darjo, Slivje 23, Materija, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
13209, izdala UE Sežana. gnq-30430

Cerovac Lidija, Kvedrova 9, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 8968, izdala UE Koper. gnr-30429

Cvetko Dejan, Pokoše 33, Zgornja Pol-
skava, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 19793. gns-30678

Čargo Ivo, Stanetova ulica 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
292489, reg. št. 27890, izdala UE Ljublja-
na. gnr-30779

Čebašek Kristina, Medno 65, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
730769, reg. št. 108963, izdala UE Ljublja-
na. gnv-30800

Čepuran Zoran, Mucherjeva ulica 8, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1341813, reg. št. 206088, izdala UE Ljub-
ljana. gno-30507
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Černohorski Predrag, Župančičeva 9, Do-
mžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
65365, reg. št. 25225, izdala UE Domžale.
gnh-30839

Čotar Ladislav, Gornji Lakoš 115, Lenda-
va - Lendva, vozniško dovoljenje, kat. FGH,
reg. št. 2517, izdala UE Lendava. gnr-30829

Čuješ Matjaž, Ljubljanska cesta 106, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
438450, reg. št. 99017, izdala UE Maribor.
m-10888

Ćubrilović Milojko, Celovška cesta 88,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 927624, reg. št. 152554, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-30664

De Posavelli Erik, Avče 39, Kanal, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 44058,
izdala UE Nova Gorica. gnk-30761

Detoni Uroš, Semova 21, Portorož - Por-
torose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11444, izdala UE Piran. gno-30532

Divjak Tomislav, Brengova 51, Cerkve-
njak, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001160375, reg. št. 10462, izdala UE Le-
nart. m-1098

Doberšek Robert, Mostečno 34, Mako-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20978. gnh-30639

Dobrinja Sandi, Lopar 26, Marezige, voz-
niško dovoljenje, kat. B, reg. št. 23847.
gnu-30305

Dolinar Angela, Celovška cesta 122, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000212, reg. št. 209052, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-30324

Dolinšek Sonja, Zadobrovška 38, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
889713, reg. št. 55921, izdala UE Ljublja-
na. gnv-30650

Dorrer Andrej, Opekarska cesta 9/D, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064636, reg. št. 210536, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-30801

Dostal Sandra, Goriška c. 44, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1283130, reg. št. 28096, izdala UE Vele-
nje. gny-30722

Draksler Marjan, Boletova ulica 51, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGHS, št. S
139633, reg. št. 70896, izdala UE Ljublja-
na. gnx-30798

Drinovec Gregor, Nazorjev trg 3, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 23615, izdala UE Koper. gnb-30720

Fajt Janez, Keleminova 2, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. 440851, reg. št.
96799, izdala UE Maribor. m-1101

Fesel Tatjana, Šmarska cesta 14, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 11157, izdala UE Slovenj Gradec.
gnm-30309

Flegar Jožefa, Daneta Šumenjaka 10,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
7244. gnz-30646

Flerin Anže, Šutna 54, Kamnik, vozniško
dovoljenje, št. S 1052258, reg. št. 25037,
izdala UE Kamnik. gnc-30519

Forštner Robert, Dobrovlje 3, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1346471,
izdala UE Žalec. gns-30728

Fortuna Martin, Krajna Brda 22, Blanca,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
118479, reg. št. 11169. gnj-30762

Frančič Matevž, Studenice 23, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1164196, reg. št. 193517, izdala UE Ljub-
ljana. gne-30592

Fridrih Mihaela, Tavčarjeva 4, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18732. gnj-30512

Gačnik Alojz, Plintovec 43, Zgornja Kun-
gota, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 5179, izdala UE Pesnica. m-1096

Gajšek Majda, Okrogarjeva 13, Celje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 31620.
gnn-30508

Gantar Ludovik, Miklavičeva cesta 23, Bo-
rovnica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 56, izdala UE Vrhnika. gns-30453

Gerič Nataša, Zadružna 12, Črenšovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12881, izdala UE Lendava. gnu-30601

Gerzina Robi, Kraigherjeva 7, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGh, reg. št. 45753,
izdala UE Celje. gns-30828

Golhleb Karmen, Zg. Hudinja 2, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 39269.
gnl-30860

Gorjup Peter, Kettejeva 14, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 1489,
izdala UE Izola. gnl-30535

Gregorec Uroš, Sp. Veterno 3, Križe, vo-
zniško dovoljenje, kat. FGH, reg. št. 9167,
izdala UE Tržič. gny-30322

Gregorič Franci, Groblje pri Prekopi 14,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 19053, izdala UE Novo mesto.
gnt-30527

Grivc Peter, Lončarjev dol 17/a, Sevni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1293795, reg. št. 11701. gng-30765

Grobelnik Petra, Šaleška 2/c, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1218494, reg. št. 27590, izdala UE Vele-
nje. gnj-30362

Grosar Marilina, Strmca 40, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6821,
izdala UE Laško. gns-30378

Gruden Dušan, Ozeljan 36, Šempas, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 623428,
izdala UE Nova Gorica. gns-30632

Hafnar Franc, Zg. Bitnje 90/a, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
136477, reg. št. 8007, izdala UE Kranj.
gnr-30529

Hajcen Natalija, Osojnikova cesta 26,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
25762, izdala UE Ptuj. gnq-30630

Hatlak Ivan, Ozeljan 126/a, Šempas, vo-
zniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnm-30634

Hazimali Ivan, Skorba 25, Hajdina, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCFH, reg. št. 20713,
izdala UE Ptuj. gni-30538

Horvat Ljubomir, Šafarsko 41, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
5113, izdala UE Ljutomer. gnd-30543

Hosta Irena, Povšetova ulica 14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
263273, reg. št. 121780, izdala UE Ljublja-
na. gnj-30737

Hozjan Simon, Trnje 48/d, Črenšovci, vo-
zniško dovoljenje, kat. AFGJ, reg. št. 14515,
izdala UE Lendava. gnd-30493

Hribar Matej Martin, Partizanska cesta
20/a, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 6281, izdala UE Grosuplje.
gnf-30566

Hrustl Goran, Podkraj 5/a, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 23238, izda-
la UE Žalec. gnw-30724

Humar Rasti, Gregorčičeva 31, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala
UE Nova Gorica. gnf-30416

Ilić Dejan, Lanišče 11/b, Škofljica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1189581,
reg. št. 182633, izdala UE Ljubljana.
gnn-30783

Irgl Andrej, Svetinci 41/a, Destrnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 33613.
gnb-30445

Jamnik Marko, Podlimbarskega ulica 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 388166, reg. št. 128820, izdala UE
Ljubljana. gnf-30591

Jedlička Martina, Jamova 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
609928, reg. št. 2786, izdala UE Maribor.
m-1089

Jeklar Marko, Vojkovo nabrežje 26, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B, reg. št. 16263, izdala UE Koper.
gnn-30833

Jelenc Sebastjan, Petrovičeva ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 389775, reg. št. 190360, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-30784

Jerala Gregor, Retnje 49, Križe, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10080, izdala
UE Tržič. gne-30317

Jerebič Mihael, Moravci 136, Mala Ne-
delja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7132, izdala UE Ljutomer. gnr-30754

Jernejčič Anto, Unec 44/a, Rakek, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 9723,
izdala UE Cerknica. gnn-30408

Jovan Milan, Hraše 18, Lesce, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 98905.
gno-30307

Juričev Lucijan, Mileve Zakrajškove 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 874616, reg. št. 93645, izdala UE
Maribor. m-1083

Kadivec Ivana, Resljeva cesta 22, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1284652, reg. št. 217742, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-30662

Kajtezović Aladin, Velika Kladuša, Velika
Kladuša, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 133448, reg. št. 18949, izdala UE Krško.
gni-30788

Kalšek Jože, Ul. Dušana Kvedra 59, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, reg. št. 25444, iz-
dala UE Celje. gnu-30676

Kandus Valentin, Vrtovin 10/b, Črniče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFG, št. S
1426613, reg. št. 11919. gnl-30635

Kastaneto Marija, V Dovjež 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
811362, reg. št. 188036, izdala UE Ljublja-
na. gnp-30806

Kastrat Ferdo, Jaka Platiše 1, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 30574,
reg. št. 30284, izdala UE Kranj. gnm-30509

Kavčič Marko, Breznica pri Žireh 10, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
20762, izdala UE Škofja Loka. gnl-30785

Kavčič Nevenka, Na livadi 5, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1236051. gnm-30334

Kegl Darja, Podgorje 23, Apače, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11248,
izdala UE Gornja Radgona. gnv-30300

Klančar Matjaž, Einspielerjeva ulica 5/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1065656, reg. št. 159575, izdala UE
Ljubljana. gnt-30327
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Klemenčič Jasmina, Cesta Proletarskih
brigad 62, Maribor, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 874953, reg. št. 93898,
izdala UE Maribor. m-1092

Knavs Bojan, Kvedrova cesta 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
240629, reg. št. 16203, izdala UE Ljublja-
na. gnc-30669

Kogoj Klavdij, Gradišče nad Prvačino 55,
Renče, vozniško dovoljenje. gng-30515

Kolman Martin, Sladki vrh 5a, Sladki Vrh,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 11994,
izdala UE Pesnica. m-1085

Kopp Branko, Vršnik 3, Zgornja Kungo-
ta, vozniško dovoljenje, kat. GFH, št.
12547, izdala UE Pesnica. k 1072

Kores Slavko, Pregarčevih 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
800315, reg. št. 40093, izdala UE Mari-
bor. m-1070

Kos Aleksander, Ljubljanska 29, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 369101, reg. št. 29079, izdala UE
Maribor. m-1081

Kovačič Iztok, Smrjene 76/a, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107266, reg. št. 193887, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-30586

Kozel Franc, Popovci 17, Videm pri Ptu-
ju, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 17547, izdala UE Ptuj. gnw-30774

Kozina Mihael, Struževo 38/a, Kranj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1404971, reg. št. 52960, izdala UE Kranj.
gnq-30755

Krajšek Avgust, Novi dom 46, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
816, izdala UE Trbovlje. gnq-30330

Kreslin Dušan, Kuršinci 10, Mala Nede-
lja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12310, izdala UE Ljutomer. gnb-30295

Krmec Andrejka, Prušnikova ulica 4, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
846821, reg. št. 152237, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-30560

Krnc Amalija, Vojkova cesta 77, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1365211, reg. št. 231850, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-30659

Krpič Darko, Sodišinci 10/a, Tišina, vo-
zniško dovoljenje, reg. št. 37062.
gnc-30644

Kučan Melita, Križevci 20, Križevci, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 37586.
gnl-30435

Kumar Branko, Snežatno 23, Kojsko, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
26540, izdala UE Nova Gorica. gnt-30852

Kure Jurij, Mestni trg 10, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 717065,
reg. št. 32913, izdala UE Ljubljana.
gnz-30346

Kure Jurij, Mestni trg 10, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 717065,
reg. št. 32913, izdala UE Ljubljana.
gnc-30844

Kutoš Valter, Košarovci 3, Križevci, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 28967.
gng-30440

Kuzma Vojko, Jenkova 42 a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1443441, reg. št. 74529, izdala UE Mari-
bor. m-1067

Kvaternik Rok, Resljeva cesta 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1025636, reg. št. 202907, izdala UE Ljub-
ljana. gne-30842

Lah Janez, Strmec pri Polenšaku 7, Go-
rišnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 24014, izdala UE Ptuj. gnv-30625

Lamut Stanislav, Pot na Gorjance 19,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 3663, izdala UE Novo mesto.
gnx-30298

Lavrič Alojzij, Medenska cesta 83, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 100874, reg. št. 86717, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-30789

Lekše Ivanka, Kalce, Naklo 32, Podboč-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18799. gne-30492

Lenarčič Ludvik, Ševnica 7, Mirna, voz-
niško dovoljenje, kat. BFHG, št. S 436942,
reg. št. 7920, izdala UE Trebnje.
gnx-30348

Likozar Polona, Glavna cesta 14, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. gnh-30614

Likozar Polona, Glavna cesta 14, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
272837, reg. št. 40852, izdala UE Kranj.
gng-30615

Lipovec Bogomir, S. Allendeja 9, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1243, izdala UE Izola. gnw-30803

Lipovec Maja, U. H. M. 8, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11639,
izdala UE Kočevje. gnw-30824

Lobnik Tomaž, Ziherlova ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1134183, reg. št. 145806, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-30862

Logar Primož, Preženske njive 2/a, Dole
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF-
GH, št. S 1274379, izdala UE Litija.
gnp-30781

Magdič Danijel, Soboška 20, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
11689, izdala UE Ljutomer. gnd-30518

Makuc Bric Slavica, Trebenče 1/B, Cer-
kno, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
756448, reg. št. 2151, izdala UE Idrija.
gnv-30825

Maolic Dejan, Bakovci, Soboška 8, Mu-
rska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
36190. gnb-30645

Marc Mitjan, Planina 22, Ajdovščina, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1280290, reg. št. 12982, izdala UE Ajdov-
ščina. gnc-30719

Marenče Erik Vasilij, Ulica 28. maja 47,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1103088, reg. št. 180883, izdala UE
Ljubljana. gnc-30869

Marković Nerina, Polje 30/c, Izola - Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
3355, izdala UE Izola. gnk-30636

Maselj Gabrijela, Lukovica 71, Lukovi-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
702081, reg. št. 11299, izdala UE Domža-
le. gnc-30794

Mesarec Dušan, Prisojna 8, Hoče, voz-
niško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
716390, reg. št. 63322, izdala UE Mari-
bor. m-1086

Mešič Dragan, Ulica ob progi 49, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
28258. gnz-30521

Mežnar Miha, Žabče 35, Tolmin, vozni-
ško dovoljenje, št. S 001155980, izdala
UE Tolmin. gne-30517

Mihoci Dejan, Jakčeva ulica 37, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
932492, reg. št. 167778, izdala UE Ljublja-
na. gnk-30361

Milošič Srečko, Dravci 14, Videm pri Ptu-
ju, vozniško dovoljenje, kat. A, reg. št. 5939,
izdala UE Ptuj. gno-30782

Mizerit Marko, Šmarska cesta 68, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
3794, izdala UE Koper. gnx-30623

Mlčinarič Ivan, Gomila 42, Kog, vozniško
dovoljenje, kat. ABCFGH, reg. št. 11, izdala
UE Ormož. gnq-30680

Mrak Marijan, Koritnica 60, Grahovo ob
Bači, vozniško dovoljenje, št. S 1233577,
izdala UE Tolmin. gns-30303

Mršek Mitja, Partizanska 37, Rakek, voz-
niško dovoljenje, kat. H, reg. št. 9016, izda-
la UE Cerknica. gnc-30769

Novak Matjaž, Legenska cesta 66, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 15963, izdala UE Slovenj Gradec.
gnu-30626

Onuk Nataša, Mariborska 136, Dravog-
rad, vozniško dovoljenje, reg. št. 4956.
gne-30467

Opalk Vesna, Mošnje 56, Radovljica, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1220057,
reg. št. 24226. gny-30297

Ošlaj Peter, Tomšičeva ulica 25, Lenda-
va - Lendva, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 13012, izdala UE Lendava.
gnq-30830

Otrin Katarina, Ajševica 43/a, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Go-
rica. gnf-30641

Pagon Frančišek, Godovič 5, Idrija, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 302993,
reg. št. 3768, izdala UE Idrija. gni-30463

Pavlova Vera, Temenica 8, Grosuplje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Gro-
suplje. gnr-30654

Pešl Andrej, Med vrtovi 13, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1221875,
reg. št. 113108, izdala UE Maribor. m-1102

Petančič Barbara, Šmihel 49, Novo mes-
to, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
37360, izdala UE Novo mesto. gnf-30741

Petrič Mark, Lokavec 6, Ajdovščina, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1144228. gnl-30335

Pilipovič Tomislav, Borovska 64, Kranjska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1080476, reg. št. 19486. gnh-30414

Pintar Šuštar Irena, Kapucinski trg 17,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 22150, izdala UE Škofja Loka.
gnp-30856

Pirnat Janez, Rimska cesta 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 22837,
reg. št. 9397, izdala UE Ljubljana.
gne-30767

Plohl Ivanka, Slomškova 20, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 38931,
izdala UE Ptuj. gnr-30629

Plut Borut, Pod kostanji 22, Celje, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 46473. gnr-30554

Podgoršek Roman, Njiverce 35, Kidriče-
vo, vozniško dovoljenje, kat. ABF, reg. št.
17250, izdala UE Ptuj. gnt-30752

Podržaj Ciril, Ig 224, Ig, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 734493, reg. št.
149420, izdala UE Ljubljana. gnm-30859

Pongračič Mitja, Ulica Ane Ziherlove 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
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št. S 689895, reg. št. 129689, izdala UE
Ljubljana. gnu-30526

Pontelli Barbara, Švabičeva ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1010232, reg. št. 205070, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-30619

Poropat Sandi, Drevored 1. maja 6, Izola
- Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8243, izdala UE Izola. gni-30513

Povše Ludvik, Zgornje Prapreče 1, Luko-
vica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
437215, reg. št. 5395, izdala UE Domžale.
gnq-30505

Praznik Jože, Jezero 124, Preserje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024944, reg. št. 171196, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-30584

Prevolnik Rupel Valentina, Pohorska 27,
Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10188, izdala UE Slovenj Gradec.
gns-30628

Primožič Marija, Ravne 17, Pobegi, voz-
niško dovoljenje, kat. B, reg. št. 19765.
gnn-30533

Prosenik Robi, Malejeva ulica 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 1106399, reg. št. 182861, izdala UE Lju-
bljana. gnu-30651

Pujič Vinko, Miklošičeva 1, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št. 29195.
gnd-30693

Pungarčič Mitja, Črnc 66, Brežice, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10905,
izdala UE Brežice. gnj-30287

Radel Dolores, Šolska 68, Solkan, vozni-
ško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnu-30301

Rebolj Ivan, Jakopičeva ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
320975, reg. št. 146049, izdala UE Ljublja-
na. gnj-30612

Reisman Matej, Na Pušo 7, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1221509,
reg. št. 105233. m-1078

Remškar Ana, Rimska cesta 13, Brezovi-
ca pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 11628, izdala UE Vrhnika.
gnh-30539

Ritonja Leonida, Kajuhova 15, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
19184. gnj-30637

Romih Irena, Šegova ul. 88, Novo mes-
to, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25950,
izdala UE Novo mesto. gnd-30643

Rosa Mojca, Štefanova ulica 15, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
140008, reg. št. 47888, izdala UE Ljublja-
na. gng-30390

Seizović Zora, Šercerjeva 9, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 488768,
reg. št. 17083, izdala UE Velenje. gne-30367

Şekač Aleš, Rašica 26, Ljubljana Šmart-
no, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250915, reg. št. 219795, izdala UE Ljub-
ljana. gng-30665

Sel Štefan, Ul. Planinčeva 4, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 61973, izdala UE Maribor. m-1100

Sever Franci, Kvedrova cesta 14, Koper
- Capodistria, potrdilo o opravljenem CPP,
št. 1755, izdala UE Koper. gnp-30681

Sidar Maja, Robindvor 44, Dravograd, vo-
zniško dovoljenje, reg. št. 5448. gnf-30466

Slankovič Dušan, Budinci 20, Sava, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 21313. gny-30647

Slokar Janko, Ul. M. Štrukelj 21, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnn-30733

Snedic David, Orehovlje 1/a, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1056118,
reg. št. 35926, izdala UE Kranj. gnd-30868

Spevan Majda, Slovenska 4, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 67662,
reg. št. 94316, izdala UE Maribor. m-1065

Stegne Henrik, Vijole 77, Slovenska Bist-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 5199. gnt-30677

Sukič Andreja, Motovilci 79, Grad, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 21146. gnk-30311

Sušec Mitja, Sp. Dolič 22/a, Mislinja, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 14285,
izdala UE Slovenj Gradec. gnd-30293

Suvaidžić Antonio, Kažipotna ul. 6, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
92225. gnl-30510

Šabeder Luka, Zgornji Duplek 92 c, Spo-
dnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1222520, reg. št. 112924. m-1091

Škrajnar Janko, Ptujska 14, Ljutomer, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
2674, izdala UE Ljutomer. gnj-30312

Škrubej Bojan, Arja vas 83, Petrovče, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1294372, izdala UE Žalec. gns-30703

Šmalcelj Primož, Tominškova ulica 74,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1193039, reg. št. 220517, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-30575

Šneler Katja, Kekčeva ulica 20, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1211558, reg. št. 220756, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-30577

Šolman Damjan, Gotovlje 133, Žalec, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCE, št. S 1396540,
izdala UE Žalec. gnm-30484

Šoštarič Marjana, Šalek 84, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 151806,
reg. št. 17780, izdala UE Velenje.
gni-30363

Špindler Anton, Berkovci 35, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, reg. št. 5459, izdala UE Ljutomer.
gnk-30511

Štern Igor, Hrastje 46, Limbuš, vozniško
dovoljenje, kat. ABCGH, št. S 334404, reg.
št. 48011, izdala UE Maribor. m-1068

Štrukelj Antonija, Ulica v Kokovšek 51,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 448343, reg. št. 69055, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-30579

Štupar Franc, Polje pri Vodicah 28, Vodi-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
814051, reg. št. 104466, izdala UE Ljublja-
na. gnl-30835

Šuaperl Dragica, Srednji Gasteraj 20, Ju-
rovski Dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000582235, reg. št. 8660, izdala UE
Lenart. m-1097

Šuligoj Viktorija, Trubarjeva 9, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 26994,
izdala UE Ptuj. gnw-30624

Šumiga Zlatko, Efenkova 12, Celje, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 40725. gnu-30726

Šuster Anton, Pešnica 47, Šentjur, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
2974, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnh-30364

Šuštar Franci, Zagorica 21, Videm-Dob-
repolje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9405, izdala UE Grosuplje. gnn-30558

Šutanovac Marko, Brezoviška cesta 30,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BCGH, št. S 729674, reg. št. 144042,
izdala UE Ljubljana. gno-30357

Tanko Boštjan, Urbanova 10, Ribnica na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7816, izdala UE Ribnica. gny-30822

Todorovič Andrej, Mačkovci 62, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
627254, reg. št. 20108, izdala UE Domža-
le. gnk-30661

Tolar Aleksander, Na Vrtači 16, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 26934,
reg. št. 243, izdala UE Radovljica.
gnq-30655

Tomc Emil, Utik, Vodice, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 462224, reg. št.
14243, izdala UE Domžale. gnd-30718

Tome Jernej, Škofjeloška cesta 2, Medvo-
de, preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 67/1997. gnm-30759

Toplak Anja, Podvinci 7/a, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3453, izdala
UE Ptuj. gnx-30748

Troglič Vinko, Cesta Jaka Platiše 13, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
600341, reg. št. 36405, izdala UE Kranj.
gnb-30545

Turnšek Romana, Polzela 175, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
901554, izdala UE Žalec. gne-30667

Ucovnik Štefan, Šaleška 27c, Velenje,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 64/2000. gnc-30694

Urbanič Janez, Plitvica 11, Apače, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 3383,
izdala UE Gornja Radgona. gnu-30426

Valentinčič Jurkovič Špelka, Rozmanova
ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1163865, reg. št. 85063, izdala
UE Ljubljana. gny-30872

Verhnjak Klemen, Sp. kraj 27, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 14365,
izdala UE Ravne na Koroškem. gne-30292

Verzel Dominik, Vodovodna ulica 5, Gor-
nja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, reg. št. 6982, izdala UE Gornja Radgo-
na. gnp-30631

Vidmar Pavel, Žeje pri Komendi 7, Kome-
nda, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 4299, izdala UE Kamnik. gno-30682

Viher Stanko, Ivanjkovci 26, Ivanjkovci,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
7650, izdala UE Ormož. gnu-30751

Vilman Roman, Savska 17, Lesce, vozni-
ško dovoljenje, kat. B, št. S 628399, reg. št.
13061, izdala UE Radovljica. gnt-30602

Vovk Stanislav, Kardeljev trg 3, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
804207, reg. št. 5486, izdala UE Velenje.
gnm-30834

Vrenjak Breda, Radomeljske čete 45, Ra-
domlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
255736, reg. št. 2982, izdala UE Domžale.
gne-30717

Vrhovec Petra, Cesta na Bokalce 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1343111, reg. št. 230832, izdala UE Lju-
bljana. gnj-30837

Vučer Sergej, Kidričeva 3, Žalec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 19333,
izdala UE Žalec. gny-30697

Vuk Kristjan, Bonifacijeva 3, Piran - Pira-
no, potrdilo o opravljenem CPP, št. 1456,
izdala UE Piran. gni-30313
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Wraber Branka, Grablovičeva ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 245955, reg. št. 117218, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-30689

Zabukovec Tomaž, Jakičevo 2, Velike La-
šče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
392013, reg. št. 190566, izdala UE Ljublja-
na. gnv-30550

Zgonik Nadja, Gornji trg 7, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 969840,
reg. št. 161365, izdala UE Ljubljana.
gni-30338

Zgorec Andrej, Bratov Greifov 6, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1378029, reg. št. 108113, izdala UE Mari-
bor. m-1066

Zorec Samo, Marušičeva 26, Piran - Pira-
no, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10310, izdala UE Piran. gnb-30745

Zule Eva, Suhadolčanova ulica 23, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1370052, reg. št. 187694, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-30562

Zupančič Slavka, Železno 7, Dobrnič, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001227346, reg. št. 11253, izdala UE Tre-
bnje. gno-30607

Žarn Jolanda, Glinškova ploščad 20, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
62198, reg. št. 138598, izdala UE Ljublja-
na. gnv-30525

Žerjav Jernej, Artiče 38/a, Artiče, vozni-
ško dovoljenje, kat. H, reg. št. 140753.
gnw-30674

Žibert Franc, Ogrinčeva ulica 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1373669, reg. št. 23482, izdala UE Ljublja-
na. gnw-30524

Žnidarčič Petra, Razgled 7, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6769.
gnw-30299

Žnidarič Martin, Stara nova vas 3/a, Kri-
ževci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat.
H, reg. št. 11165, izdala UE Ljutomer.
gns-30528

Žumer Špela, Mandljeva pot 6/a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
601208, reg. št. 42889, izdala UE Kranj.
gnt-30302

Žunič Aleš, Pavšičeva ulica 12, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4689,
izdala UE Logatec. gnq-30855

Žvan Jurij, Čebelarska ulica 26, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
814595, reg. št. 43728, izdala UE Ljublja-
na. gnt-30556

Zavarovalne police

Antolič Marjetka, Ivanjkovci 4, Ivanjkovci,
zavarovalno polico, št. 283141. gnp-30506

Anželak d.o.o., Čečovje 5, Ravne na Ko-
roškem, zavarovalno polico, št. 1050215.
gne-30867

Assistance Coris, d.o.o., preklicuje 68
polic zdravstvenega zavarovanja v tujini z
asistenco Coris: 25936, 34254, 58642,
58643, 58644, 58645, 58646, 58647,
58648, 58649, 58650, 58651, 58652,
58653, 63789, 66193, 66203, 66210,
66503, 66504, 66505, 66506, 66507,
66508, 66509, 66510, 78044, 78060,
81201, 81202, 81203, 81204, 81205,

81206, 81207, 81208, 81209, 81210,
82101, 82102, 82103, 82104, 82105,
82106, 82107, 82108, 82109, 82110,
82111, 82112, 82113, 82114, 82115,
82116, 82117, 82118, 82119, 82120,
82121, 82122, 82123, 82124, 82125,
82126, 82127, 82128, 82129, 82130.
Ob-32557

Dolinšek Sonja, Zadobrovška 38, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 330695, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnw-30649

Gregorič Bernard, Kal 10, Zagradec, za-
varovalno polico, št. 2382230, izdala zava-
rovalnica Triglav. gnx-30823

Grubič Milena, Zlato polje 3/d, Kranj, za-
varovalno polico, št. 708084, izdala zavaro-
valnica Tilia d.d.. gnt-30427

Gržinič Emil, Proltarske brigade 20, Izola
- Isola, zavarovalno polico, št. 0794244, iz-
dala zavarovalnica Adriatic. gnc-30419

Klemenčič Boris, Mala vas 22, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 00101273691, izda-
la zavarovalnica Slovenica. gnq-30705

Korošec Zdravko, Planina 18, Kranj, za-
varovalno polico, št. 680686080, izdala za-
varovalnica Tilia. gnh-30418

Kozjek Matej, Bardkova 7, Kranj, zavaro-
valno polico, št. 648782, izdala zavarovalni-
ca Tilia d.d.. gnz-30446

Meško Mateja, Želimlje 44, Škofljica, za-
varovalno polico, št. 0731405, izdala zava-
rovalnica Tilia. gnp-30331

Nastran Tatjana, Trata 4, Cerklje na Go-
renjskem, zavarovalno polico, št. 254023,
izdala zavarovalnica Slovenica. gno-30757

Nikolić Gojko, Ul. Rudija Papeža 1, Kra-
nj, zavarovalno polico, št. 725567, izdala
zavarovalnica Tilia. gnb-30620

Perica Marko, A. Valenčiča 4, Izola - Isola,
zavarovalno polico, št. 0794124. gnq-30530

Rumenič Duša, Drenov grič 170, Vrhni-
ka, zavarovalno polico, št. 0673825, izdala
zavarovalnica Adriatic. gnv-30750

Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d., pre-
klicuje police pobotnice (ZAV 5/93): 71156,
60727; vinkulacija (ZAV 32/93): 4186; ze-
lene karte: 219525, 81094, 159246,
188926, 221448, 221451, 222572. Po-
lice se preklicujejo za Slovenico filialo Mari-
bor, Partizanska c. 37, 2000 Maribor. Skup-
no 10 polic. Ob-32555

Slovenica zavarovalniška hiša, d.d., prek-
licuje naslednje police: AO (ZAO 2/99):
231649, 278622; avto kasko: (ZAK 2/95):
21256; pobotnice (ZAV 5/93): 61987,
71228, 71250; vinkulacija (ZAV 32/93):
6031; zelene karte: 188479, 188489,
188490, 266743. Police se preklicujejo za
Slovenico, poslovalnico Ormož, Vrazova 5,
2270 Ormož. Skupno 11 polic. Ob-32556

Šretl David, Zbelovo 13/c, Loče pri Po-
ljčanah, zavarovalno polico, št.
00101274603, izdala zavarovalnica Slove-
nica. gno-30857

Tabaković Marjan, Tbilisijska 80, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 240930, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnh-30564

Spričevala

Aščić Anto, Kajuhova 2, Črnomelj, inde-
ks, št. srednje šole Veno Pilon Ajdovščina -
zidar. gnc-30294

Blatnik Suzana, Dupleška 98, Maribor,
spričevalo III.letnika Srednje kemijske
šole Ruše, smer kemijski tehnik, izdano
leta 1980/81, izdano na ime Blatnik Su-
zana. m-1087

Boh Vera, Kettejeva 10, Brežice, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Brežice, iz-
dano leta 1969, izdano na ime Keber
Vera. gnr-30304

Brezar Olga, Postaja 26, Mirna Peč,
spričevalo 1. letnika SŠGT Novo mesto.
gny-30447

Brodnik Lidija, Satahovci 22, Murska
Sobota, spričevalo 3. letnika Srednje
kmetijske šole Rakičan. gnm-30434

Buhin Silvo, Nazorjeva ul. 1, Maribor,
diplomo SKSMŠ v Mb l. 2000. m-1099

Cener Jožef, Gornji Slaveči 75, Kuz-
ma, spričevalo 8. razreda OŠ Kuzma, št.
142-97. gno-30432

Čebokli Zdravko, Pivška ulica 5, Pos-
tojna, spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo Gimnazije Postojna, izdano leta
1977. gnm-30559

Černivec Denis, Kolajbova ulica 12,
Ljubljana, indeks, št. 26103122, izdala
Fakulteta za gradbeništvo v Ljubljani.
gng-30540

Dragosavljević Rutar Walter, Gregorči-
čeva 16, Tolmin, diplomo PTT - šolski ce-
nter v Ljubljani, izdana leta 1976.
gng-30315

Esenko Martin, Cesta Andreja Bitenca
216, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Sre-
dnje gradbene šole v Ljubljani, izdano leta
1999. gnd-30793

Fabijan Maja, Prušnikova 30, Maribor,
spričevalo IV. letnika Sred. gradbena šola
Maribor, izdano leta 1999. m-1103

Farič Alenka, Zrkovska 140 a, Mari-
bor, diplomo srednje šole, Sred. zdr. šola
Maribor, leta 1987. m-1090

Farič Alenka, Zrkovska 140 a, Mari-
bor, Spričevalo: I. stopnja kem. tehn. -
smer kemijska tehn., leta 1991.
m-1091/a

Fujan Aleš, Ob Dolenjski železnici 38,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Elektrotehniške šole v Ljubljani, izdano
leta 1976. gns-30328

Grahor Robert, Dane 9/a, Sežana, di-
plomo Srednje gostinske in turistične šole
v Izoli, izdana 1987. gnn-30608

Ivančič Mojca, Črni kal 41/a, Črni Kal,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske in družboslovne šole v Kop-
ru, izdano leta 1994. gne-30617

Jaunik Suzana, Šentiljska 120, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nja trgovska šola Maribor - poklic proda-
jalec, izdano leta 1983/84, izdano na ime
Jaunik Suzana. m-1075

Kavčič Marjetka, Gregorčičeva ulica
37, Dolenjske Toplice, spričevalo 4. let-
nika in maturitetno spričevalo Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 1980, izdano na
ime Derlink Marjetka. gnp-30356

Kodarin Vitogoj, Vojkovo nabrežje 22,
Koper - Capodistria, spričevalo 4. letnika
Tehniške pomorske in strojne šole Piran.
gnc-30744

Kodarin Vitogoj, Vojkovo nabrežje 22,
Koper - Capodistria, indeks, leto izdaje
1983, izdala Višja varnostna šola v Ljub-
ljani. gnd-30743
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Kodarin Vitogoj, Vojkovo nabrežje 22,
Koper - Capodistria, spričevalo o zaključ-
nem izpitu SPPŠ Piran, št. 509.
gne-30742

Kostovska Neda, Vodnikova 79/a, Lju-
bljana, potrdilo o opravljeni maturi, izdano
leta 1997. gnl-30485

Kostovski Goce, Vodnikova 79/a, Ljub-
ljana, potrdilo o opravljeni maturi, izdano
leta 1997. gnk-30486

Krajnik Anže, Kališe 17, Železniki, in-
deks, št. 4652, izdala Naravoslovna tehni-
čna fakulteta v Ljubljani. gnv-30850

Kutoš Valter, Košarovci 3, Križevci, in-
deks, št. 81442399, izdala Ekonomska
fakulteta v Mariboru. gnh-30439

Lavrič Marjan, Krašnja 19, Lukovica, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu šole za vozni-
ke motornih vozil v Mariboru. gno-30832

Mlakar Jerica, Pobočje 54a, Videm pri
Ptuju, spričevalo o končani OŠ OŠ Videm
pri Ptuju, izdano na ime Mlakar Jerica.
m-1093

Motaln Petra, Zg. Bistrica 103, Sloven-
ska Bistrica, spričevalo 1. letnika Srednje
tekstilne šole Maribor, izdano leta 1994.
m-1079

Mulalić Emira, Puhova ulica 1, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske in usnjarske šole v Domžalah,
izdano leta 1993. gnz-30621

Novak Romana, Ponova vas 21, Grosu-
plje, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1983 in 1984, izdano na ime Miketič Ro-
mana. gnp-30656

Ošlaj Irena, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta Ple-
čnika v Ljubljani, izdano leta 1999.
gno-30561

Pak Katja, Vošnjakova 25, Maribor, sp-
ričevalo 4 letnika Sred. trgovske šole, iz-
dano leta 2000, izdano na ime Pak Katja.
m-1073

Papež Nataša, Drejčetova 33, Novo me-
sto, spričevalo 4. letnika in maturitetno sp-
ričevalo Gimnazije Novo mesto, izdano leta
1980. gnq-30355

Petek Marjan, Cvetkovci 88, Podgorci,
spričevalo 3. letnika in zaključno spričeva-
lo Srednje kovinarske strojne in metalur-
ške šole Maribor, izdano leta 1978.
gnw-30749

Plavljanić Alan, Pod goro 4/d, Krško,
spričevalo 1. letnika Elektrotehniške šole -
elektronik, izdano leta 92/93. gnx-30773

Pogačar Rajka, Suhadole 62/c, Kome-
nda, diplomo Srednje šole za farmacijo in
zdravstvo v Ljubljani, izdana leta 1986.
gnw-30336

Pridigar Sonja, Zg. trg 38, Vuzenica,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ravne, iz-
dano leta 1975. gnz-30296

Pugelj Marjan, Predstruge 2, Grosup-
lje, spričevalo o končani OŠ Struge.
gnx-30873

Puhan Drago, Beznovci 1, Bodonci, sp-
ričevalo 8. razreda OŠ Murska Sobota, št.
154/81. gne-30642

Repnik Domen, Bevke 128, Vrhnika,
indeks, št. 13236, izdala FDV v Ljublajni.
gnt-30777

Rudman Maja, Vojkova 3, Portorož -
Portorose, spričevalo 3. in 4. letnika Šole
za oblikovanje in fotografijo. gnv-30854

Saje Matevž, Gorjančeva 17, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje gradbene
šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gno-30657

Skrinjar Marta, Savci 73, Sveti Tomaž,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja ke-
mijska šola Ptuj, izdano leta 1990, izdano
na ime Skrinjar Marta. m-1080

Stare Robert, Verd 9/a, Vrhnika, spri-
čevalo 4. letnika Srednje šole tehničnih
strok Ljubljana Šiška, izdano leta 1999.
gnw-30574

Šaruga Vito, Ul. Marjana Kozine 49,
Novo mesto, maturitetno spričevalo Tehni-
ške kmetijske šole v Novem mestu, izdano
leta 1979. gnm-30563

Škofic Anka, Ilovka 12, Kranj, indeks,
št. 71990030, izdala Biotehnična fakulte-
ta v Ljubljani. gnm-30359

Škornik Danijela, Gorica 22 a, Gorica
pri Slivnici, indeks, št. 61136092, Peda-
goška fakulteta v Mariboru. m-1074

Štefe Damijan, Trstenik 49, Golnik, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgov-
ske šole v Kranju, izdano leta 1993.
gnm-30588

Štrancar Simon, Cesta 13 a, Ajdovšči-
na, indeks, št. 81530212, EPF Maribor.
m-1082

Telban Zvonko, Podhom 9/a, Zgornje
Gorje, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicme lesne šole v Škofji Loki, izdano leta
1978. gnf-30516

Tement Vitoslav, Krekova 21, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Sred. šola
tiska in papirja, izdano leta 1977/78, izda-
no na ime Tement Vitoslav. m-1094

Tomažič Petra, Cvetkovici 50, Podgor-
ci, spričevalo o zaključnem izpitu Sred.
kmet. meh. Maribor, izdano leta 1999, iz-
dano na ime Tomažič Petra. m-1069

Tomažič Urša, Kidričeva 106, Trzin, sp-
ričevalo 4. letnika Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazija Ljubljana, izdano leta
2000. gnl-30610

Zerak Boštjan, Podlehnik 6, Podlehnik,
spričevalo 1. letnika gimnazije. gnk-30536

Zupet Matevž, Malči Beličeve 63, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ljub-
ljana Šiška, izdano leta 1998. gnw-30603

Ostali preklici

Alimanović Šaban, Cesta 24. junija 78,
Ljubljana, delovno knjižico. gne-30567

AVTOPREVOZNIŠTVO PUGELJ MAR-
JAN, Predstrude 2, Videm-Dobrepolje, li-
cenco , št. 004597/4867-LM19/1997 z
dne 17. 12. 1997, izdala Obrtna zbornica
Slovenije. gnn-30583

AVTOŠOLA PROMETEJ d.o.o., Canka-
rjeva 1, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A
0145232. gnt-30481

Babič Janko, Poštno ležeče, Piran - Pi-
rano, delovno knjižico. gnj-30437

Čaušević Edin, Opekarska 18, Ljublja-
na, delovno knjižico. gny-30797

Čeh Miha, Zrinskega 20, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 81465385. m-1071

Černov Judita, Ul. Veljka Vlahoviča 85,
Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični

brezhibnosti vozila, št. A 0180565.
m-1076

Draganović Enes, Tkalska 3/a, Celje,
delovno knjižico. gnb-30670

Dragojevič Suzana, Ljubljanska 1, Izola
- Isola, delovno knjižico. gnm-30534

Drofenik Anton, Kebetova ulica 9, Ljub-
ljana, vozno karto, št. 908 s 100% popus-
tom, izdal LPP. gnn-30808

Gashi Luan, Goliev trg 13, Trebnje, de-
lovno knjižico. gnp-30756

Goropevšek Alojzija, Pongrac 15/a,
Griže, delovno knjižico. gnx-30473

Govedič Branko, Meljska 19, Maribor,
osebno delovno dovoljenje, št.
064-0829/94. gnl-30685

Guna Marija, Čemšenik 14/a, Čemše-
nik, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1115714. gnh-30314

Hlebš Jože, Gramozna pot 8, Ljubljana,
vozno karto, št. 1068 s 100 % popustom,
izdal LPP. gnr-30504

Jakin Jože, Pod vinogradi 63, Nova Go-
rica, kmetijski vložek, št. 708. gnh-30339

Jančič Renata, Vodiška 64, Vodice, de-
lovno knjižico. gng-30590

Keček Jože, Slomškova 23, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čo-
lna, št. 02/13-4296/95. gnc-30569

Kerš Frido, Dobojska 36, Celje, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozi-
la, št. A 0074705. gnx-30548

Klešnik Maša, Šmartinska 255/a, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Poljane. gny-30347

KOMPAS HERTZ, Celovška 206, Ljub-
ljana, licenco, št. GZS 0003163 za vozilo
z reg. št. LJ-Z6-082, LJ-U6-520,
LJ-T9-459, LJ-L6-95A, LJ-J2-94C,
LJ-D8-56M. gnx-30648

KOMPAS HERTZ, Celovška 206, Ljub-
ljana, kopijo licence, št. 0003163 za vozi-
lo LJ-J4-05F in LJ-65-73T. gns-30778

Kosi Stane, Kettejeva 13, Ptuj, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1005488. gnz-30746

Kuk Janez, Mucherjeva ulica 6, Ljublja-
na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-1635/10-92.
gnp-30456

LADA AVTO d.o.o., Leskoškova 11, Lju-
bljana, potrdilo za registracijo vozila, ki se
nanaša na ECL, 28902 z dne 26. 10.
1999 za osebno vozilo LADA 110,, št. ša-
sije XTA211020Y0157368. gng-30290

LEASING LAMPRET d.o.o., Francetova
23, Slovenj Gradec, carinsko listino, št.
5027 za osebno vozilo SEAT ALHAMBRA
1,9 Tdi, št. šasije VSSZZZ7MZYV506104,
izdana 13. 3. 2000. gnr-30383

Leskovšek Vilma, Cesta Tončke Čeče
78, Trbovlje, delovno knjižico, št. 6935.
gnb-30520

Logar Miroslav, Karlovškova cesta 6,
Domžale, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1103257.
gny-30747

M.S. RECORDS d.o.o., Gosposvetska
40, Maribor, akceptne naloge, št.
6672383, 6672384, 6672385,
6737043, 6737042, 6737041,
6788365, 6788367. gnm-30459

Malis Dušan, Škrabčeva ulica 27, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za vodite-
lja čolna, št. 02/13-4029/95. gnf-30866
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Marn Jože, Apihova ulica 22, Ljubljana,
delovno knjižico. gnl-30585

NISSAN ADRIA d.o.o., Slovenska 54,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1213221.
gnr-30329

Primožič Marcel, Gabrovica 25, Črni
Kal, delovno knjižico. gnn-30683

Romih Irena, Šegova ulica 88, Novo me-
sto, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-2514/97. gnr-30679

Shadurska Anzhelika, Skalna pot 11,
Sežana, delovno knjižico. gnn-30308

Slokar Jelka, Gradnikove brigade 27,
Nova Gorica, izjavo o ustreznosti in tehnič-
ni brezhibnosti vozila, št. A 1066234.
gnn-30633

Smerdel Boris, Sp. Hoče 16, Hoče,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0156065. gns-30753

Šešek Držan Barbara, Ul. Jana Husa
96, Ljubljana, delovno knjižico.
gnk-30736

Šneler Katja, Kekčeva ulica 20, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 06970096,
izdala Visoka šola za socialno delo v Ljub-
ljani. gns-30578

Tomašević Bezjak Milenka, Trg preko-
morskih brigad 6, Ljubljana, delovno knjiži-
co. gnd-30568

Tominc Iztok, Besednjakova ulica 3,
Maribor, študentsko izkaznico, št.
21014393, izdala FDV v Ljubljani.
gny-30497

Unuk Franc, Podova 63, Rače, licen-
co, št. 006720/6620-LM74/1998 za vo-
zilo MB V1-766. gnu-30851

Urošević Radivoj, Šmartno 30, Ljublja-
na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-3210/94. gng-30840

Vahčič Natalija, Artiče 57/a, Artiče, de-
lovno knjižico. gnd-30522

Veteršek Ana, Cesta zmage 43, Zagor-
je ob Savi, hranilno knjižico, št.
827101-011201. gnj-30387

Veteršek Milan, Cesta zmage 43, Za-
gorje ob Savi, hranilno knjižico, št.
827101-012167. gnk-30386

Zavrl Marko, Zdešarjeva 22, Ljubljana,
vozno karto, št. s 100 % procentnim popu-
stom, št. 211, izdal LPP. gnh-30289

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Za izdajatelja dr. Tone Jerovšek  – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktor Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna

SET, d.o.o., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si  – e-pošta: info@uradni-list.si

9 771318 918011

   ISSN 1318-9182

Razglasi in objave 6049
Postavitev stalnega sodnega tolmača 6049

Register političnih organizacij 6049

Sodni register 6049
Prenehanje družb po skrajšanem postopku

in izbris  iz sodnega registra 6049

Evidenca statutov sindikatov 6050

Razglasi sodišč 6050
Oklici o skrbnikih in razpravah 6050
Stečajni postopki in likvidacije 6050
Izvršbe in zavarovanja 6053

Razpisi delovnih mest 6057

Javna naročila po zakonu o javnih naročilih 6058
ZJN-01-B 6058
ZJN-01-GD 6058
ZJN-02-B 6058
ZJN-02-GD 6067
ZJN-02-S 6093
Zbiranje ponudb 6112

ZJN-03-B - 42. člen 6112
ZJN-03-GD - 42. člen 6118
ZJN-03-S - 42. člen 6124
ZJN-04-B - 55. člen 6128
ZJN-04-S - 55. člen 6130
ZJN-05-B - Sposobnost 6130
ZJN-05-GD - Sposobnost 6132
ZJN-05-S - Sposobnost 6132

Javni razpisi 6132

Objave delniških družb 6141
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala 6141
Sklici skupščin 6141

Razne objave 6155

Izgubljene listine preklicujejo 6155
Štampiljke 6155
Priglasitveni list 6155
Potne listine 6156
Osebne izkaznice 6157
Vozniška dovoljenja 6158
Zavarovalne police 6162
Spričevala 6162
Ostali preklici 6163

Vsebina


